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Válság az imperialista világrendben
Pedro Marin beszélgetése Domenico Losurdóval

Az oroszországi októberi forradalom centenáriuma alkalmából a brazil 
Boitempo Kiadó 2017. szeptember 26–29. között, São Paulóban, „1917: 
az év, amely megrengette a világot” címmel nemzetközi konferenciát 
rendezett. Pedro Marin, a Revista Opéra c. független brazil portál alapító 
főszerkesztője ebből az alkalomból beszélgetett Domenico Losurdóval.  
A 2018. június 28-án, 77 éves korában elhunyt hírneves marxista filozó-
fusnak ez volt az egyik utolsó interjúja. 

Revista Opéra

Köszönjük, professzor úr, hogy időt szakított a találkozásra. Egyik 
korábbi interjújában ön arról beszélt, hogy a kapitalizmus immár 
olyan szintre jutott el, hogy képes érzelmeinket is kontroll alatt tar-
tani. Kifejtené bővebben ezt a gondolatot?

Domenico Losurdo

Kiindulópontom az a megállapítás volt, amelyet Marx és Engels tett 
A német ideológiában, miszerint az uralkodó gondolatok mindig az 
uralkodó osztály gondolatai. Más szóval, annak az osztálynak, amely 
az anyagi termelés monopóliumával rendelkezik, egyben monopóli-
uma van az eszmék termelésében is.

Azt mondtam, s tényleg ez a véleményem: be kell látnunk, hogy 
napjainkban az uralkodó osztálynak megvan az a képessége, hogy 
érzelmeink termelését is ellenőrzése alá vonja. A neokolonialista 
háborúk, például a Jugoszlávia, Irak vagy más kis országok elleni 
háborúk előtt borzalmas felvételeket láttunk a televízióban, amiket 
abból a célból állítottak össze, hogy demonstrálják az ellenség ke-
gyetlenségét. Ez esetben – szándékosan használom ezt a kifejezést – a 
fölháborodás terrorizmusával van dolgunk. A felháborodást mester-
ségesen keltették, hogy elősegítsék a világ fölötti uralmat. Ez valami 
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Domenico Losurdo (1941–2018)

Az 2018. június 28-án elhunyt Domenico Losurdo halálával 
egy nemzetközileg elismert, marxista társadalomtudós – 
Marx-kutató, eszmetörténész – távozott közülünk. 

Losurdo Sannicandro di Bariban született, abban az évben, 
amikor a fasiszta Olaszország csatlakozott a náci Németország 
Szovjetunió elleni népirtó háborújához. Ahhoz a ’60-as évek 
végén eszmélő generációhoz tartozott, amelynek gondol-
kodását, világképét döntően befolyásolta a marxi elméleti 
hagyomány. 

Tudományos pályája elején főként filozófiával foglal-
kozott, különös tekintettel a német szerzőkre; fontos írásai 
jelentek meg Kantról, Hegelről, Marxról, Heideggerről, 
Nietzschéről, Lukácsról és Gramsciról. Munkásságának leg-
kiemelkedőbb része talán mégis a liberalizmus ideológiájának 
vizsgálatához kapcsolódik. Megkerülhetetlen Controstoria del 
liberalismo (A liberalizmus ellentörténete) című könyve,*1 
amelyben aprólékos történészi elemzéssel rántja le a leplet 
a liberalizmusról, s világít rá annak sötét oldalaira: a gyar-
matosítás bűneire, a rabszolga-kereskedelemre, a háborúkra 
és általában az egész rendszer rasszista vonásaira. 1999-ben 
jelent meg Fuga dalla storia? (Menekülés a történelemből?) 
c. vitairata, amelyben a rá oly jellemző iróniával bírálta az 
USA külügyminisztériumában dolgozó történész, Francis 
Fukuyama prokapitalista elgondolását a „történelem végéről”. 
Losurdo szellemesen megfordította e provokatív, leegyszerű-
sítő tézist, s bemutatta, hogy az nem más, mint egyfajta me-
nekülés a történelmi valóságtól. Rendkívül gondolatébresztő 
La non-violenza: una storia fuori dal mito (Az erőszakmentes-
ség: egy történet túl a mítoszon) című, 2010-ben megjelent 

*1 E mű bevezető fejezetét „Mi a liberalizmus?” címmel lásd az Eszmélet 115. 
(2017. téli) számában, 86–108. 
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könyve, ahol az erőszak kérdéskörét vizsgálta elfogulatlanul, 
történeti perspektívából. 

Losurdo olvasatában nincsenek „vegytiszta” esetek, min-
den kérdést mindig a maga konkrétságában, „világos és sötét” 
aspektusaikat figyelembe véve szemlélte. Feldolgozta az osz-
tályharcok történetét is (La lotta di classe. Una storia poli tica 
e filosofica / Az osztályharc: politikai és filozófiai történet; 
2013), s szenvedélyes pamfletet írt a baloldal „hiányáról”  
(La sinistra assente: Crisi, società dello spettacolo, guerra / A hi-
ányzó baloldal: válság, a magamutogatás társadalma, háború; 
2014). 

Utolsó két munkája szintén különös figyelmet érdemel, 
mivel igencsak aktuális témákkal foglalkozik. Losurdo ugyanis 
nemcsak a múlt, hanem a jelen kutatója is volt, akit minden bi-
zonnyal az a meggyőződés hajtott, hogy a történelem ismerete 
nélkül lehetetlen megérteni napjaink problémáit. Utolsó két 
művét, az Un mondo senza guerre: L’idea di pace dalle promesse 
del passato alle tragedie del presente-t (Egy háborútól mentes 
világ: a békegondolat a múlt ígéreteitől a jelen tragédiájáig; 
2016) és az Il marxismo occidentale: Come nacque, come morì, 
come può rinascere-t (A nyugati marxizmus. Hogyan született, 
hogyan halt meg, hogyan születhet újra; 2017) is ebben a 
szellemben írta. 

Domenico Losurdo munkássága, gondolatai és etikai–
erkölcsi tanításai óriási jelentőségűek. Különösen kívánatos 
lenne, hogy a fiatalabb generáció is ismerje meg a nevét. 
Losurdóval egy kimagasló műveltségű tudós szállt sírba. Hi-
ányozni fog állandóan kételkedő tekintete. Életműve viszont 
velünk marad. 

M. G.
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napjainkban azonban a háborúkat így készítik elő. 

Revista Opéra

Professzor úr, ebben az értelemben, amikor az „érzelmek termelésé-
ről” szólunk, valójában a médiáról van szó. Említette a televíziót, ám 
manapság jó pár szerző, meglehetősen optimista módon, az internet 
előtérbe kerüléséről ír – arról a szerepről, amelyet [az internet] az 
emancipáció érdekében, a kapitalizmussal szembeni identitás kifor-
málódásában tölt be. Mi erről a véleménye? 

Domenico Losurdo

Nos, ez szerintem őrülten optimista hozzáállás. Világos, hogy annak 
idején az írott sajtó megjelenése is lényegileg haladást jelentett, ez 
nyilvánvaló. Ám a sajtót föl lehet használni az emancipáció ellenében 
is. Vagy vegyük a rádiót: a rádió föltalálása is hasonló volt. A rádió 
szerepe nélkül a nácizmus és a fasizmus nem érthető meg. A kérdés 
soha sem [önmagában] az innováció: minden újítás fölhasználható 
így is meg úgy is. Más szóval, az internetet fel lehet használni háború 
előkészítésére is. Az Egyesült Államok ma Oroszországot azzal vá-
dolja, hogy az internetet „az amerikai demokrácia destabilizálására” 
használta. Az internet tehát nem az örök, egyetemes béke – a geopo-
litikai küzdelmek eszközévé is válhat. 

Revista Opéra

Ezekben a napokban a közvélemény különös figyelmet szentel 
a katalán függetlenségi mozgalomnak. Hogyan vélekedik erről a 
mozgalomról?

Domenico Losurdo

Hogy mi a véleményem Katalóniáról? 

Revista Opéra

Igen, az ottani függetlenségi mozgalomról…
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Véleményem a következő: nem állítom, hogy Katalóniának igaza 
van, s azt sem, hogy téved. Először is: a katalánok nem elnyomott 
nemzet. Katalónia Spanyolország leggazdagabb régiója. A katalán 
nyelvet respektálják és tanítják Katalóniában. Katalónia helyzetének 
megértéséhez tekintettel kell lennünk a hozzá hasonló jelenségekre. 
Például ott van nekünk Olaszországban az északi elszakadási mozga-
lom. Itália északi részét, mivel ez az ország leggazdagabb térsége, az 
olasz dél nem nyomja el. Mi magyarázza hát akkor e régiók lázadását? 
Azt mondják, fizetniük kell a délnek, hogy fizetniük kell Olaszor-
szág ezen „félig afrikai” térségeinek. Más szóval, Itália északi részén 
gyakran rasszista ideológiával kell szembe néznünk. Az elszakadási 
mozgalmak Olaszországban, Spanyolországban és Belgiumban a 
leggazdagabb tartományokban jelennek meg, s véleményem szerint, 
a kiváltságos osztály az, amely e jelentős regionális különbségekkel 
rendelkező országokban, a szecesszionista mozgalmakon keresztül, 
harcot folytat kiváltságainak megőrzése érdekében. Más szóval, egy 
olyan országban, mint Itália, ahol a régiók közötti különbségek jelen-
tősek, a jóléti állam elleni harc az elszakadásért folytatott küzdelem 
köntösében jelenik meg. A jóléti állam lerombolása a nemzetállam 
lerombolásán keresztül megy végbe. 

Revista Opéra

Még mindig Európánál maradva, nemrég [2017. szeptember 
24-én – a ford.] zajlottak le a német választások, ahol a szélsőjobb 
figyelemreméltó eredményt, azt hiszem, 13%-ot ért el, miközben azt 
gondolnánk, hogy manapság a fasiszta eszme már nem születhet újra. 
Szeretném, ha véleményt mondana Európa jövőjéről.

Domenico Losurdo

Úgy vélem, különböző helyzetekkel van dolgunk. Természetesen 
van okunk aggódni az idegengyűlölő mozgalmak miatt, például 
Németországban is. Ám nem hiszem, hogy az 1930-as évek európai 
szituációja ismétlődne meg, amivel kapcsolatban egy fontos érvem 
van: ma Európa és a nyugati világ háborúit általában a demokrácia 
nevében készíti elő. Ez a helyzet lényegesen különbözik a klasszikus 
fasizmusétól. Az Irakkal és Jugoszláviával szembeni háborúk például 
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védelmében és kiterjesztése érdekében készítették elő őket. Követ-
kezésképpen, nem gondolom, hogy ma a hagyományos értelemben 
vett fasizmus az, ami újjászületne. Még a Kína vagy Oroszország elleni, 
nagyszabású háborús terveket is a demokrácia jegyében tervezgetik. 
A helyzet nyilvánvalóan más Ukrajnában, ott ugyanis jelentős volt a 
hagyománya annak, még a második világháborút követőn is, hogy a 
Nyugat fasiszta mozgalmak mögé állt a Szovjetunió legyőzése érdeké-
ben. Most ugyanez folytatódik Oroszország ellen – vagyis Ukrajnában 
nem tekinthetők új jelenségnek a fasiszta mozgalmak. A második vi-
lágháború után a Szovjetuniót világszerte rendkívüli tekintély övezte, s 
ezért a Nyugat számára nem tűnt ildomosnak újfasiszta mozgalmakra 
támaszkodni – nem úgy, mint manapság Oroszországgal szemben. De 
a Nyugat még ebben az esetben is azt hangsúlyozza, hogy Oroszország 
– diktatúra, s hogy a fasiszta mozgalmak a demokráciát képviselik… 

Revista Opéra

Minthogy ön köztudottan beható ismeretekkel rendelkezik Gramsci 
munkásságáról, érdekes lehet önnek ellen-hegemóniával foglalkozni a 
hegemonikus renddel való szembeszállás és harc eszközeivel. 

Domenico Losurdo

Nincs egyetlen megoldásunk erre a problémára. Kínában például, 
a Kommunista Párt azt hangsúlyozza, hogy egyidejűleg kell hada-
kozni a történelmi revizionizmus két fajtájával: az egyik a Mao-éra 
elítélése és démonizálása, a másik pedig Teng Hsziao-ping elítélése 
és démonizálása. A történeti revizionizmus mindkét formája az im-
perialista és kapitalista háború eszköze, s ki kell vegyük a részünket 
a Kínai Népi Demokratikus Köztársaság és általában a szocializmus 
védelméből. Nyilvánvaló az is, hogy a kommunista pártnak minden 
országban részt kell vennie a társadalmi és politikai harcban, s erősíte-
nie kell gyökereit a tömegek között. Nincs egyetlen jó válasz, és ezért 
minden országban szükség van kommunista pártra. 

Revista Opéra

Szóltunk az elszakadási mozgalmakról Katalóniában és Olasz-
országban, de láttuk az Irakban megtartott referendumot is a kurd 
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11regionális kormányzat különválásáról. S azt tapasztaljuk, hogy fe-
szültség áll fent az önrendelkezés és a balkanizáció között – abban, 
amit „globális ellenállásnak” nevezhetünk. Mi az ön álláspontja a kurd 
kérdésről Irakban?

Domenico Losurdo

Ebben az esetben egy harmadik helyzetről van szó. A kurdok hosszú 
időn keresztül elnyomott nemzet voltak, ám vannak olyan [történel-
mi] pillanatok, amikor az imperializmus egy elnyomott nemzetet arra 
használ fel, hogy általa egy másik elnyomott nemzet ellen lépjen föl. 
A klasszikus történelmi példa, ha fölidézzük a második világháború 
kezdetét: Hitler sokszor beszélt a csehszlovákiai német kisebbség 
helyzetéről, s igaza volt abban, hogy ezt a kisebbséget hátrányosan 
megkülönböztették, s hogy a [csehszlovák] kormány tartott a német 
kisebbség aktivitásától. Másrészt viszont, Hitler számára a német 
kisebbség a csehszlovák nemzet likvidálásának eszköze volt. Nos, 
valami hasonlót látunk most a Közel-Keleten.

Egy idő óta a konzervatív és neokonzervatív politikai tanácsadók 
az Egyesült Államokban Irak, Szíria és Líbia egységének lerombolása 
mellett kardoskodtak. Láttuk egy állam, Líbia teljes megsemmisítését, 
amely mára megszűnt állam lenni. Ugyanez volt a szándék Szíriában, 
és ez megy végbe Irakban is. Mindegyik esetben tetten érhető az im-
perializmus és a kolonializmus agresszivitása, amiben semmi új sincs. 
Az Egyesült Államok és a CIA a Vietnam elleni háborúban is egy 
kisebbséget használt fel. Meglehet: ezzel a kisebbséggel nem bántak 
jól, mivel az volt a gyanú velük szemben, hogy az Egyesült Államokkal 
szövetkeznek… Elvileg ennek a kisebbségnek a küzdelme nemzeti 
felszabadító harc volt, a valóságban azonban egészen másról volt szó. 
E kisebbség küzdelmét az USA arra használta föl, hogy elnyomja a 
vietnami nemzetet. Hasonló történik most a Közel-Keleten; nem 
véletlen, hogy Izrael oly vehemensen védi a kurd függetlenséget. 

A Közel-Keleten egy új Izraelt próbálnak meg létrehozni. Izrael az 
arab világgal szembeni enklávé volt, s most az Egyesült Államok és 
Izrael megpróbál valami hasonlót létrehozni a kurdoknál. Ez nem 
azt jelenti, hogy a kurdoknak ne lennének jogaik, vagy ne éltek volna 
hosszú időn át elnyomás alatt, ám most fennáll a kockázata, hogy az 
amerikai imperializmus és a cionizmus eszközévé válhatnak. Ez hát 
a veszély, ilyen a helyzet, sajnos.
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Mivel most októberben lesz az orosz forradalom centenáriuma, sze-
retnénk, ha szólna erről a történelmi eseményről, beleértve Sztálin alak-
ját is, tekintettel arra, hogy ön egy egész könyvet szentelt a személyének.

Domenico Losurdo

Azt gondolom, hogy a bolsevikok hibát követtek el akkor, amikor 
Oroszország szocializmus előtti történetét mint a folyamatos terjesz-
kedés történetét ábrázolták. Ez nem felel meg a valóságnak, mert bár a 
cári Oroszország hosszú időn át imperialista és expanzív hatalom volt, 
korábban a preszocialista Oroszországot is elnyomták. Oroszország 
legalább két évszázadon keresztül mongol elnyomás alatt állt. Később 
a Német Lovagrend vetette uralma alá, majd a svéd VII. Károly, 
Napóleon stb. szállta meg. A XVII. század elején Moszkvát lengyel 
csapatok foglalták el. Más szóval, tévedés Oroszországot folytonosan 
terjeszkedő hatalomnak beállítani – ez a tévedés már Marxnál is tetten 
érhető. Oroszországot egyfajta oszcilláció jellemzi: olyan expanzív 
hatalom, amely válsághelyzetben könnyen gyarmattá válik. 

Évekkel később Hruscsov és a trockisták a Szovjetuniót úgy írták 
le, mint olyan országot, amelyet harminc éven keresztül egy kegyet-
len és ostoba diktátor kormányzott. Oroszország és a Szovjetunió 
egész történelmét lerombolták. A Szovjetunió összeomlása előtt a 
szovjet nép megfosztatott identitásától: nem lehetett azonosulni 
Oroszország vagy a szovjet korszak történelmével, mert e történelmet 
bűnök megszakítatlan folyamataként ábrázolták. Ez volt a föltétele a 
kapitalizmus restaurációjának Oroszországban! Mindez azt igazolja, 
hogy a trockizmus az antikommunizmus integráns része. 

Revista Opéra

Ön legutóbbi beszélgetésünk során elkezdett beszélni Kínáról, 
de aztán azt mondta, hogy mégsem fog beszélni róla… Ma vajon 
beszélhetünk-e Kínáról? [Nevetés.]

Domenico Losurdo

Nos hát, úgy vélem, Kína nagyon bátorító példa a kommunista, 
haladó és demokratikus mozgalom számára. Kína gazdasági és tech-
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13nológiai értelemben továbbra is fejlődik, s napjainkban alighanem 
a technológiai fejlődés a legfontosabb, mert ez a Nyugat részéről a 
technológiai monopólium elvesztését jelenti. E tekintetben a szankció 
fegyvere, amihez a nyugati világ és az Egyesült Államok oly előszere-
tettel folyamodik, nem annyira hatásos már, mint régen. Mert vegyük 
példaként Kubát: igen, Kuba blokád alatt áll, de szerencsére lehetnek 
kereskedelmi kapcsolatai Kínával, s importálhat fejlett technológiát. 

Kína fejlődése kritikus mozzanat az imperialista világrendben. 
Szerepet játszhat – és ténylegesen játszik is – a világrend demokrati-
zálásában, s én ebben az értelemben optimista vagyok. Természetesen 
fennáll a háború veszélye, mert az imperializmus nem túl lelkes Kína 
technológiai fejlődése miatt. Manapság egyik fő feladatunk, hogy 
harcoljunk a békéért az imperialista háborús politikával szemben.

Revista Opéra

És mit gondol a KNDK-ról, vagyis Észak-Koreáról? Mert az em-
bernek az a benyomása, hogy az imperializmus Koreával szembeni 
előnyszerzése része a Kína elleni lépéseknek.

Domenico Losurdo

Bírálhatjuk Észak-Korea külpolitikájának egyes vonásait, de el kell 
ismerni azt a lényeges tényt, hogy Észak-Korea fenyegetésnek van 
kitéve. Az atomfegyvereknek pedig elrettentő hatásuk van az impe-
rialista fenyegetéssel szemben. Magától értetődőn, az imperializmus 
nemcsak Koreával számol, hanem Kínával is: megkísérli bekeríteni. 
Az „ázsiai nyitás” Obama és Hilary Clinton alatt kezdődött, s ez a 
„nyitás” most folytatódik, és egy nagyszabású, Kína elleni háború 
előkészülete lehet. Kína fejlődése azonban rendkívül érdekes és bá-
torító a demokratikus mozgalmak számára a világban. Azt gondolom, 
hogy az „Egy Övezet, Egy Út” kezdeményezés valóban grandiózus 
projektum, s nemcsak azért, mert a világgazdaság fejlődését szolgálja, 
hanem mert a nemzetközi kapcsolatok demokratizálását is lehetővé 
teszi. Azt hiszem, el kell magyarázzuk ezt a tervet minden országban. 
Fogadják bizalommal [nevetés]… Talán a [brazil] kommunista párt 
szervezhetne valamit, hogy elmagyarázza ezt a tervet. A mi kis kom-
munista pártunk Olaszországban is szervezett összejövetelt az „Egy 
Övezet, Egy Út”-ról, s esetleg ez Brazíliában is érdekes lehet. 
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Az utolsó, önnel készült interjú óta sok minden megváltozott Bra-
zíliában… rossz irányban… [Nevetés.]

Domenico Losurdo

Hát, igen. [Nevetés.]

Revista Opéra

Legutóbb államcsínyt emlegettünk, s most olyan körülmények 
között beszélgetünk, amikor a katonák pronunciamento-kat [nyilat-
kozatokat] tesznek közzé, gyakorlatilag arról, hogy szándékukban áll 
beavatkozni a politikába. Szeretném, ha szólna egy keveset a szociális 
és a politikai helyzet romlásáról Brazíliában legutóbbi látogatása óta. 

Domenico Losurdo

Úgy vélem, hogy a szabadságjogok korlátozása, beleértve a szólás és 
a gondolat szabadságát is, általános jelenség a mai kapitalista világban. 
S bár azt mondtam, nem hiszem, hogy a hagyományos fasizmus új 
hullámára kellene számítanunk, meg kell állapítanunk azt is, hogy a 
szabadság korlátozása – valóság. Beszéltünk Ukrajnáról – a „demok-
ratikus Ukrajnában, az ország nyugati részén, a szabadságjogok korlá-
tozása súlyos problémát jelent, a nemzeti kisebbségek elnyomásával, 
a kommunistaellenes törvénykezéssel… De a szabadság korlátozása 
még Nyugat-Európában is megfigyelhető.

Állandó gazdasági válsághelyzetben, olyan viszonyok közepette, 
amikor a háború veszélye növekszik, az uralkodó osztály szükségét 
érzi annak, hogy korlátozza a szabadságjogokat, a haladó mozgalmak 
és a baloldali mozgalmak szabad működését. Más szóval, nem hiszem, 
hogy a klasszikus fasizmus ismétlődne meg, de látnunk kell, hogy a 
szabadság korlátozása immár realitás. 

(Fordította: Lugosi Győző)

Eredeti megjelenés: Crisis in the Imperialist World Order. Konkret 
Media, 2018. március 2. https://konkret.la/crisis-in-the-imperialist-
world-order-losurdo/
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15DoMEnico LosurDo

iszlamofília*1

„Terrorizmus, fundamentalizmus, Amerika-
ellenesség, a Nyugat iránti gyűlölet, összeját-
szás az iszlámmal és az antiszemitákkal: efféle 
vádakkal – mint megannyi éles fegyverrel – 
vagdalkozik az amerikai birodalom. A totális 
mozgósítás világméretű légkörében – a bar-
bárok ellen, akik a kapuk előtt állnak, sőt, már 
be is vették magukat a Nyugat fellegváraiba – 
mindenki automatikusan a béke és a civilizáció 
ellenségének számít, aki nincs Amerikával.”

Domenico Losurdo

1. Harc az iszlám ellen, a Nyugat védelme és a „görög–római–zsidó–
keresztény” hagyomány leleménye 

[…] A civilizációk összecsapásának jeles teoretikusa már jóval szept-
ember 11-e előtt kijelentette: „[a] nyugat számára az igazi problémát 
nem az iszlám fundamentalizmus, hanem az iszlám maga jelenti”.1  
E megállapítás még szélsőségesebb formában jelenik meg az Ame-
rikai Egyesült Államokban a fundamentalista lelkészek és pásztorok 
prédikációiban, akik a kereszténység és az igaz vallás nevében hirdetik 
meg az iszlámellenes keresztes hadjáratot. Nem kevésbé hangos a 
vészriadó a szekularizált Európában sem, ahol az Atlanti-óceánon 
túli keresztes hadjárat „laikusabb” és fülbemászóbb formában je-
lentkezik: eszerint lényegében a modernség, vagyis a laicitás esküdt 
ellenségei ellen kell fellépni. Egy lényeges pont viszont változatlan: 

*1 Részlet a szerző Il linguaggio dell’impero. Lessico dell’ideologia americana [A biroda-
lom nyelvezete. Az amerikai ideológia lexikona] c. művéből (Roma–Bari, Editori 
Laterza, 2007). Ezúton mondunk köszönetet a Laterza Kiadónak hogy hozzájárult 
a szöveg magyar fordításának közléséhez – a szerk. 



Vá
lt

o
za

to
k 

eg
y 

té
m

á
ra

16 egy olyan vallással, kultúrával állunk szemben, amelynek alapítója – az 
amerikai fundamentalista lelkészek szerint –„terrorista”,2 vagyis – a 
szekularizmus európai bajnokainak túlzásával – egy „fejlevágó”.3 

Az öngyilkos terrorista-merénylők valójában Sámson ótestamen-
tumi alakjától is származhatnának. Ami pedig a „fejlevágóknak” 
mondottakat illeti, a katolikus egyház kánonjában szereplő bibliai 
könyvekben találunk egy részletet, amely Judit figuráját dicsőíti, aki – 
miután megbűvölte és rászedte – álmában lefejezte az immár „bortól 
megrészegült” Holofernészt, az Izrael ellenségeit vezénylő hadvezért. 
Ennek az Úr által segített és általa a „Föld minden asszonyánál jobban” 
( Judit 13.18) megáldott hősnőnek a történetét Masaccio örökítette 
meg, aki Juditot abban a pillanatban ábrázolja, amikor szolgálólánya 
segítségével elemózsiás zsákba teszi véres trófeáját: áldozata fejét.

Mindenesetre, az Atlanti-óceán két partján felcsapó iszlámellenes-
ség bajnokai szerint már Mohamed hadat üzent a Nyugatnak, szerin-
tük ebből kell kiindulni ahhoz, hogy megértsük a közel-keleti válsá-
got, a terrorizmust és szeptember 11-ét. Az ellenség identitása tehát 
ismert, ahogyan ellenfele identitása is: a „tudatosan Nyugat-ellenes, 
Európa-ellenes és judeo–keresztény-ellenes” terroristák támadásai 
ellen kell szilárdan fellépni a „zsidó és nyugati” lélek és hagyomány 
védelmében.4 Mindezt pontosítva: a Nyugat – a demokrácia, illetve 
az észen és jogon alapuló párbeszéd iránti tisztelete miatt – a zsidó-
keresztény Jeruzsálemen kívül, egyben Athén és Róma örököse is. 
Így kezd testet ölteni egy hagyomány, sőt egy olyan nyugati „lélek”, 
amelyet „görög–római–zsidó–keresztényként” lehet definiálni – ez 
az, amit másfél évezrede támad és veszélyeztet az iszlám. 

Ennyit a háborús ideológiáról. Most érdemes a történelmet is 
megvizsgálni. Ez vajon megerősíti-e a Nyugatra oly jellemző „görög–
római–zsidó–keresztény lélek” létét? Egy örök, mitikus identitással 
rendelkező, gyakran hivatkozott és ijesztő összefüggésekben felbuk-
kanó fogalomról van szó. Érdemes szem előtt tartani Rosenbergnek, 
a Harmadik Birodalom fő ideológusának definícióját: a „lélek” a „faj 
belülről nézve”, miként a „faj” pedig a „lélek kívülről nézve”.5 Egyelőre 
azonban koncentráljunk csakis azokra a jelzőkre, amelyeket a „gö-
rög–római–zsidó–keresztény” lélek, vagy hagyomány emlegetésekor 
használunk. Közvetlenül egymás mellett említve, sőt összeolvasva, 
ezek kölcsönösen kioltják a látszólag egységes entitás egyes elemei 
közötti konfliktusokat. 

Tekintsünk el az olyan „kisebb”, vagy rövidebb konfliktusoktól, 
mint amikor Róma habozás nélkül lerombolta Korinthoszt, hogy 
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17uralma alá hajtsa a görög világot. Határozottan hosszabb és meg-
osztóbb volt az az összecsapás, amely a görög–római világot állította 
szembe a zsidósággal és a kereszténységgel. Elég csupán arra a heves 
ellenállásra gondolni, amelyet a Kr. e. II. században a Makkabeusok 
fejtettek ki a hellenisztikus kultúra terjedésével szemben; a zsidó 
identitás védelmében Johannesz Hürkánosz nem riadt vissza „városi 
lakosok lemészárlásától, akiknek az volt az egyedüli bűnük, hogy 
görögül beszéltek.”6 Ha lehet, akkor még tragikusabb volt az összecsa-
pás a római világgal, hiszen Kr. u. 74-ben Jeruzsálem és még inkább 
Maszada védői tömeges öngyilkosságot követtek el, semhogy megad-
ják magukat. Mellesleg, a Római Birodalom, mielőtt behódolt volna 
a kereszténységnek, az ellene irányuló nagyszabású üldözéssorozattal 
azt megpróbálta elfojtani.

Halálos harcnak vagyunk a tanúi, amelyben – Nietzsche kifinomult 
olvasata alapján – Kelet és Nyugat állt szemben egymással. A zsidó-
keresztény hagyomány keleti Istene arat végül győzelmet, amely 
crimen laesae maiestatist [felségsértést] lát a bűnben és az általa felülről 
megállapított szabályoktól való legkisebb eltérésben. Ez egy minden-
ható és tökéletes Isten, akinek az emberektől való végtelen távolsága 
eltünteti vagy érzékelhetetlenül kicsivé teszi az utóbbiak közötti 
különbségeket. Keletre utal az idő lineáris szemlélete és a többé-ke-
vésbé messianisztikus várakozás a novumra, amely az ókori világban 
a rabszolgák, a szolgák és az élet mindenféle vesztesei között kezdett 
terjedni, és amely később a forradalmi hagyomány részeként hatott 
rombolón. A zsidóság és a kereszténység elterjedése a hellenisztikus 
és római világban, győzelme a politeizmus és ama világ felett, amely 
magától értetődőnek és természetesnek tartotta az emberek közötti 
egyenlőtlenséget és a barbárok rabszolgaságát, Nietzsche szemében 
a szolgai és plebejus zsidó–keresztény Kelet győzelmét jelentette 
a pogány, politeista, arisztokratikus Nyugat felett. Az egyenlőség 
Nyugaton gyökeret vert eszméje tehát, amire olyannyira büszke, hogy 
ebből vezeti le elsőségét és egyetemes küldetését, egy keleti vallásból 
származik, aminek középpontjában az emberek teljes alávetettsége áll 
egy abszolút Úrnak.

Az iszlám szembeállítása a zsidó–keresztény világgal nem veszi figye-
lembe a zsidóság és a kereszténység közötti hosszan tartó konfliktust. 
Ez olyan körülmény, amelynek utóhatásait a mai napig érezzük – leg-
alábbis a zsidó fundamentalizmus egyik (zsidó) kritikusának szavaiból 
ítélve. Utóbbi beszámolt arról, hogy szó szerint betartva a Talmud 
előírását, miszerint ahol csak lehetséges el kell égetni az Újszövetség 
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18 összes föllelhető példányát, 1980. március 23-án „az evangélium több 
száz másolatát égették el nyilvánosan és rituálisan Jeruzsálemben, a 
Yad Le’akhim védnökségével, amely egy – Izrael Vallásügyi Minisz-
tériumának fenntartásában működő – vallási szervezet.7 Másrészrt: a 
hebraizmus legortodoxabb körei és egyes nemzetközi hírű értelmisé-
giek is az Újtestamentumból eredeztetik az antiszemitizmust, ahonnan 
egyenes vonalat húznak, amely elér egészen Auschwitzig. Illethetünk-e 
egyáltalán egységes jelzővel egy olyan civilizációt, amely a „végső 
megoldás” áldozatait és felelőseit egyaránt felöleli?

Végül a kereszténységet évszázadokon át megosztó, mély szaka-
dékokról se feledkezhetünk meg. Nem szükséges visszamennünk a 
vallásháborúkig. A XIX. század végén az Amerikai Egyesült Államok 
a katolicizmussal, sőt a pápasággal szemben határozta meg keresztény 
identitását. Ez egy olyan szembeállítás, amely a vallási jelentésen túl 
etnikai jelleget is öltött, legalábbis a Congregational Home Missionary 
Society számára készített kézikönyv alapján, amit ennek titkára, Josiah 
adott ki, s amely elképesztően sikeresnek bizonyult az Egyesült 
Államokban és Angliában is. Strong ebben kérlelhetetlen vádiratot 
fogalmaz meg a római egyházzal szemben: „a rómaiság a vallási tü-
relem helyett a vallási türelmetlenséget tanítja”; „Róma a sajtó és a 
gondolatok cenzúráját várja el a sajtó- és a szólásszabadság helyett”; 
„elfogadja Állam és Egyház egységét ezek teljes szétválasztása he-
lyett”; „vallási abszolutizmust” gyakorol, amelynek politikai síkon is 
következményei lehetnek. E pillanatban a katolikusok teljes mérték-
ben kívülállóknak számítottak a wasp [White Anglo-Saxon Protestants; 
fehér angolszász protestánsok] számára: nem protestánsok, nem 
tartoznak az „angolszászok” nemes törzséhez, (e faj testesíti meg a 
szabadságeszméket);8 bizonyos értelemben – Franklin XVIII. század 
közepi véleménye szerint – a fehér fajhoz sem sorolhatók.

Még több közhely terheli a zsidó–keresztény és az iszlám világ 
összehasonlítását. A zsidók századokon keresztül közelebb érezték 
magukhoz az iszlámot, mint a kereszténységet. „Nyugaton az összes 
zsidó felszabadítóként üdvözölte” a Mohamed halála után a nevében 
azonnal meginduló arabokat, akik esetenként hasznos segítséget 
nyújtottak a kereszténység elleni küzdelemben.9 Ez történt például 
Spanyolországban, ahol nem véletlenül fejlődött ki egy csodála-
tos „zsidó–iszlám hagyomány”,10 miközben az arab nyelvű zsidó 
magaskultúra is virágzásnak indult.

Ez a szolidaritás – vagy cinkosság – nyugtalanította a kereszténye-
ket. 1096-ban, a „felszabadítandó” szent helyek felé menetelve, a ke-
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19resztesek kegyetlenül léptek fel az útjukba kerülő zsidó közösségekkel 
szemben. Graetz, a XIX. században alkotó, német–zsidó származású 
(és vallású) történész így magyarázta a Németországban tomboló 
söpredék viselkedését: „A zsidók ugyanúgy hitetlenek, ugyanúgy, 
mint a szaracénok, mindketten a kereszténység örökös ellenségei.  
A keresztes háború már itt helyben is elkezdődhet, miközben elren-
dezzük a dolgokat a zsidókkal.”11 Ugyanez a logika vezetett körülbelül 
négy évszázaddal később, a keresztény Reconquista után, a muszlimok 
és zsidók spanyolországi kiűzetéséhez.

A „zsidó–iszlám hagyomány” emléke nem tűnt el könnyen.  
A XIX. század közepén, Benjamin Disraeli, a zsidó származású, nagy 
angol államférfi szemében még olyannyira szorosnak tűnt a zsidók és 
arabok közötti kötelék, hogy az egyik és a másik csoportot is egy ka-
tegóriába lehetett sorolni. Eszerint beszélhetünk „mózesi arabokról” 
(vagyis „zsidó arabokról”) és „mohamedi arabokról” (azaz „muzul-
mán arabokról”), akik a keresztény türelmetlenség által nem kínzott 
Spanyolországban csodálatos civilizációt hoztak létre:

„A legvéresebb és legszörnyűbb üldöztetéstől szenvedő zsidó lakos-
ság a félholdban hívő testvéreikhez fordult [...]. Izmael fiai az általuk 
élvezett jogokat és privilégiumokat biztosították Izrael fiainak [...]. 
E nyugodalmas évszázadok során nehéz megkülönböztetni Mózes 
követőjét a Mohamed-hitűtől; mindketten palotákat, kerteket és 
szökőkutakat emeltek, egyenrangú félként töltötték be a legmagasabb 
állami tisztségeket, egymással versengtek a felvilágosult és kiterjedt 
kereskedésben, illetve vetélkedtek a neves egyetemeken.”12

Tehát a zsidó–keresztény hagyomány mellett van egy zsidó–mu-
zulmán hagyományunk is. Ám a muszlim–keresztény hagyomány 
se maradhat ki. Mint közismert, „a görögről arabra történő monu-
mentális fordítási tevékenység” tette lehetővé a latin–keresztény 
világnak, hogy újrateremtse kapcsolatát a görögséggel, ami „a Római 
Birodalom hanyatlásának évszázadai során” elveszett. Nem ez az 
utolsó arab és iszlám hozzájárulás a keresztény Nyugat kultúrájához. 
Általánosságban: nem szabad figyelmen kívül hagyni „a muzulmán 
gondolkodók fontos szerepét a késő középkori tudományos és filozó-
fiai gondolkodásban”. Maguk az „európai egyetemek” is a „XII. század 
végén jöttek létre egy hasonló modellt követve, mint ami korábban 
az iszlám madraszákban fejlődött ki” (amit ma annyira lenéznek).13 
Még a legmagasabb szintű nyugati művészeti alkotásokat sem lehet 
értelmezni e kontextuson kívül, ha igaz, hogy az Isteni színjátékra is 
mélységesen hatott az „iszlám eszkatológia”.14 A XIX. század közepén 
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20 egy híres francia történész az iszlám számlájára írta a kereszténység 
történelmének legsötétebb lapjait (a keresztes háborúkat, az inkvizí-
ciót és az amerikai őslakosok kiirtását); ám ez a különös elgondolás is 
csak megerősíti annak a keresztény–iszlám civilizációnak a létezését, 
aminek mára teljesen kitörölték az emlékét.

Ha jól megnézzük, a nyugati identitás, vagyis a vélt „görög–ró-
mai–zsidó–keresztény” hagyomány vagy „lélek” megkonstruálása, 
ami élesen szemben áll az iszlámmal, hasonló módon jött létre, mint 
minden más fundamentalista mitológia. Természetesen hosszú távú 
és bolygószintű nézőpontból veszít a korábbi „hagyomány” jegyében 
zajló konfliktusok jelentősége, de ily módon a kereszténységet és az 
iszlámot szembeállító összecsapás mértéke is drasztikusan lecsökken. 
Ráadásul, ebből az általános leértékelődésből egy olyan, szokatlan kép 
sejlik fel, mint amilyet Toynbee rajzolt meg. Mivel a mindannyiunk 
– keresztények és muzulmánok – által birtokolt spirituális örökség-
nek sok a közös pontja (egy részét a görögöktől, mást a zsidóktól 
vettük át), társadalmunkat ugyanúgy nevezhetjük keresztény–mu-
zulmánnak, ahogyan görög–zsidónak is, hogy megkülönböztessük 
mind az indiai hindu, mind a távol-keleti buddhista–konfuciánus 
társadalmaktól.

Így, madártávlatból és a teljes emberiséget felölelő nézőpontból 
vizsgálódva, rögtön összemosódnak szemünk előtt a közös görög–
zsidó életmódra épülő különféle keresztény és muzulmán változatok. 
Teljes mértékben jelentéktelennek tűnnek a görög–zsidó kulturális 
családba tartozó keresztények és muzulmánok számára közös jellem-
zőkhöz képest.15

2. Három egymástól gyökeresen különböző, kritikus viselkedés az isz-
lámmal szemben

Ha Arendt intésének megfelelően, a zsidók örök és passzív áldozatok 
gyanánt való ábrázolása a „kiválasztott nép régi mítoszából” követke-
zik, akkor ennek az olvasatnak az alkalmazása az arabokra és a muszli-
mokra egyszerűen és tisztán újrateremti az iszlám fundamentalizmus 
számára oly kedves mitológiát. Nincs értelme azonban összemosni 
a vallásos gyűlöletet a faji üldözéssel. Ahogy különbséget lehet tenni 
zsidóellenesség, judeofóbia és antiszemitizmus között, úgy kerüljük 
el az iszlámellenesség (az iszlám kultúra és vallás bizonyos elemeinek 
legitim kritikája), az iszlámfóbia (a muszlimokkal szembeni kultu-
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21rális és vallási alapú negatív diszkrimináció elvárása vagy előírása), 
illetve az arab és muzulmán vallású népekkel szembeni faji gyűlölet 
összekeverését.

Ennek tisztázása érdekében érdemes egy jelentős – már idézett –, 
liberális íróhoz fordulnunk. Tocqueville számára nem kétséges, hogy 
olyan vallással állunk szemben, amely számára a „szent háború az első 
az összes jócselekedet közül”. Továbbá: „a Korán erőszakos és érzéki 
szellemisége olyannyira szemet szúr, hogy véleményem szerint nem 
kerülheti el egy jóérzésű ember figyelmét.”16 A legkevesebb, amit 
elmondhatunk erről a kritikáról az, hogy meglehetősen egyoldalú: 
az erőszakra és a szent háborúra való hajlammal vádolja azt a világot, 
amely éppen azokban az években egy olyan könyörtelen hódító hábo-
rú áldozata, amely sok tekintetben a keresztes háborúkra hasonlított. 
Ugyanez a liberális író Algéria meghódítását egy „keresztény nemzet” 
jószándékú vállalkozásaként dicsőíti. Ráadásul, bármennyire is vitat-
ható, Tocqueville kritikus vélekedése teljesen legitim, amennyiben a 
Korán elítéléséből – legalábbis még ekkor – nem von le semmiféle 
negatív megkülönböztetést e vallás követőivel szemben.

A liberális francia gondolkodó azonban továbbmegy ennél. Isz-
lámellenessége könnyen csap át iszlámfóbiába. Nem csak azért, mert 
Algéria esetében könyörtelen háborút tart célszerűnek, amely a „fegy-
vertelen férfiak, nők és gyerekek” elfogásával – vagyis olyan eszközök 
igénybevételével, amelyek a franciák és a nyugatiak ellen alkalmazva 
barbárnak tűnnének – a civil arab lakosságnak sem kegyelmez. Va-
lójában a háborút követőn sem szűnik meg az őslakos népességgel 
szembeni negatív megkülönböztetés. Tocqueville figyelmeztetet arra 
is, hogy mindenképpen el kell kerülni, hogy az arabok olyan bánás-
módban reménykedjenek, vagy azt követeljék, hogy úgy bánjanak 
velük, „mintha polgártársaink és velünk egyenlők lennének.”17

Teljesen nyilvánvaló az arabokkal szembeni negatív megkülönböz-
tetés. Kivédheti-e ezt a megtérés és a kulturális asszimiláció? Erre igen 
kicsi az esély: a „félig civilizált népeknek” bele kell nyugodniuk Fran-
ciaország és Európa „domináns helyzetébe”, és ennek szellemében kell 
őket nevelni.18 Algériában a hódítás az őslakosok megtizedelésével 
és a rendszeres kisajátításokkal folytatódott; Tocqueville szemében 
mégis ennek áldozatai szenvednek gyógyíthatatlan „mohóságban” 
és „fanatizmusban.”19 A liberális francia egy Kergorlay-nek, unoka-
testvérének és barátjának írt levelében fogalmazott így az arabokról, 
és róluk mint „gyalázatos és mocskos fajról” beszélt.20 Az arabokkal 
szembeni negatív megkülönböztetés ebben, úgy tűnt, naturalista 
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22 formát ölt magára. Mindazonáltal, Tocqueville-nál nem tűnnek fel a 
tényleges arabellenes rasszizmus jelei: többé-kevésbé tisztán látszik 
a különbség ama látásmódhoz képest, amelyet a gyarmatosítók di-
cséretét zengő és érdekeit hangsúlyozó újságok óhajtanak, miszerint 
létesüljön természetes és áthághatatlan korlát a gyarmatosítók és a 
gyarmatosítottak között, sőt akár az utóbbiak teljes megsemmisítse 
is szóba jöhet.

3. Az arabok és muszlimok, mint az árja mitológia célpontjai 
Gumplowicztól napjainkig 

A Harmadik Birodalom vereségével és az elnyomott népek felszaba-
dító mozgalmainak terjedésével bekövetkező fordulat után – habár 
már nem annyira nyílt és explicit módon, de – a gyarmati rasszizmus 
továbbra is különféle módokon érezteti hatását a Nyugat arabokkal 
és muszlimokkal szembeni viselkedésében. Ezért tartom pontatlan-
nak az arabellenes antiszemitizmus kategóriáját. Mégis, nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a felmerülő újdonságokat.

Elgondolkodtató tény: az árja mitológia, amely hosszú távon tápot 
adott a zsidóellenes üldözéseknek, amit megpecsételt a „végső megol-
dás”, manapság a muszlimok ellen tombol. Elég csak Indiára gondolni, 
ahol erős fundamentalista áramlatok azonosítják a mitikus árjákat a 
nagy ázsiai ország eredeti népességével, amelyet felszólítanak, hogy 
szerezze vissza és hangsúlyozza saját eredeti identitását, s vesse le 
magáról a részben nyugati, de főleg muszlim rétegeket, amelyek a Mo-
gul Birodalom idejéből származnak. 1992-ben Ajodhjában 200 000 
aktivista üvöltötte: „Halál a muzulmánokra!”.

Az erőszak nemcsak a mecseteket érintette. Heteken, hónapokon 
keresztül valódi pogromok zajlottak, amit a fanatizált csőcselék hajtott 
végre: „A muszlimokat élve égették el az otthonaikban, gyújtóbombát 
dobtak rájuk és megkéselték őket az utcákon. A hadsereg beavatko-
zása során csak Bombayben 1400 embert mészároltak le, akik szinte 
mind muzulmánok voltak”. Az így elért népszerűséget meglovagolva, 
az iszlámfóbia és az árja mitológia fundamentalista bajnokai később 
országos szinten is hatalomra kerültek: elég csak az „állam által 2002 
áprilisában meghirdetett pogromra gondolnunk, amikor több mint 
kétezer muszlimot vadásztak le és gyilkoltak meg.”21

Ilyenformán az árja mitológia a kiindulási pontra ér vissza. A XIX. 
század végén Ludwig Gumplowicz a történelem általa „faji harcként” 
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23való beállításakor panaszkodott amiatt, hogy „az úgynevezett »sémi« 
civilizáció” elnyomta az „ókori India árja civilizációját”. Itt nem a 
zsidók az „antiszemita” polémia okai: maga Gumplowicz is zsidó 
származású; a célkeresztben az „arabok”, vagyis a „mohamedán-arab 
uralom” állt.22

A hagyományos antiszemitizmus nem veszítette el szem elől az ara-
bokat, habár az össztüzet kezdettől fogva a zsidókra összpontosította. 
Szemléltetésképpen adjuk át a szót a (zsidóellenes) antiszemitizmus 
egyik legbefolyásosabb teoretikusának, aki a XIX. század végén az 
alábbiakat írta: „Mivel Európában a sémi fajt szinte kizárólag zsidók 
alkotják, szűkebb értelemben a »szemita« néven a zsidókat értjük. 
Tehát a mi esetünkben az »antiszemita« a »zsidók ellenségét« 
jelenti”. A Nyugatra érkezett, illetve a származási helyükön maradt 
szemiták kulturális és faji egységessége ettől még megmaradt: „A 
sivatagi szemita nomádok (beduinok) ma is a legprimitívebb és 
legnyíltabb módon űzik a fosztogatást és a rablást. A zsidó az úgy-
nevezett »kultúrbeduin« [Kultur-Beduine]; ugyanazt a mesterséget 
űzi civilizált formában. Működési területe a »kereskedelem«”.23 Az 
antiszemitizmus hagyományosan a zsidókat vette célba, amennyiben 
ők képviselték a Nyugat kebelén belül a megváltoztathatatlan külön-
bözőséget. Az arabok és a muszlimok viszont a gyarmati népeknek 
alkották szerves részét: őket a gyarmati népek ellen századokon át 
alkalmazott elmélet és gyakorlat sújtotta. Mindez nem ért véget, 
mégis egy gyökeres újdonság szólt közbe. Mivel bevándorlóként 
nem szakították meg, és nem is akarják megszakítani a kapcsolatot 
származási országukkal és kultúrájukkal, az arabokat és a muszlimokat 
most a Nyugat belső ellenségeként bélyegzik meg: ők egy nyughatat-
lan ellenség ötödik hadoszlopa; ma ők képezik a felfordulás hordozó 
elemét, ők jelentik a kórokozót, amely fertőzésveszélynek teszi ki az 
amúgy egészséges társadalmi rendet. Más szóval, az arabokat és a 
muszlimokat azokkal a közhelyekkel, előítéletekkel és racionalizálási 
eljárásokkal kezdik illetni, amelyek hagyományosan és meglehetősen 
tragikus módon a zsidókat vették célba.

4. Az iszlámfóbia és a nyugati „lélek” átlényegülése 

Érdemes egy pillantást vetnünk a ma terjedő, többé-kevésbé rasszista 
indíttatású iszlámfóbia által kitörölt történetre. A XIX. században 
olyan szerzők, mint Tocqueville, Mill és Renan, megfigyelték, hogy 
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24 az iszlámban a rabszolgaság enyhébb formát öltött, mint Nyugaton; 
az első kiemeli, hogy ezt hamarább törölte el a keleti és muzulmán 
Tunézia, mint a nyugati és keresztény Franciaország.24 Ez mégsem 
tántorítja el a Nyugatot attól, hogy nem sokkal később a rabszolga-
ság és az iszlámnak e csapásban való bűnrészessége elleni küzdelem 
nevében adjon lendületet saját gyarmati terjeszkedésének. Ezentúl 
az abolicionista jelszavakat egyidejűleg szavalják azzal, hogy a foko-
zatosan alávetett népeket kegyetlen kényszermunkának vetik alá és 
halálukig dolgoztatják uraik, a fehér és nyugati faj javára.

Manapság a rabszolgaság alóli felszabadítás motívumát felváltotta 
a női emancipáció kérdése, de az utóbbi sem meggyőzőbb az előbbi-
nél. Adam Smith hangsúlyozta, hogy a nyomor gazdasági és szexu-
ális téren is az „erkölcs szigorodását” okozza; hozzátehetjük, hogy 
ebbe az irányba hat a háború és a háború veszélye okozta permanens 
rendkívüli állapot is. Az egy dolog, hogy konstatáljuk a női eman-
cipáció késését, amit objektív körülményeknek tudhatunk be, ame-
lyek a Nyugat politikai-katonai beavatkozásának következményei 
is. Más és igencsak különböző dolog viszont újra szembehelyezni 
egymással az időben változatlan vagy akár örök „lelkeket”. Érdemes 
felidézni, hogy az iszlámban – úgy tűnik – sohasem volt lehetőség 
a nő olyan bemutatására, mint a Tertullianus által említett „pokol 
kapuja” (diaboli ianua),25 amely látásmód valószínűleg a nemcsak 
Európában, hanem Amerikában is századokon keresztül tomboló 
boszorkányüldözés alapját képezte (itt, Salemben is kivégeztek 19 
„boszorkányt” 1692-ben). Igen, a keresztény iszonyodás a nemiség-
től, a rabszolgáknak és a népi rétegeknek, vagyis azoknak a „szigorú 
erkölcse”, akik eleinte terjesztették az új vallást, hosszan tartó s 
meglehetősen negatív hatást gyakorolt a nőkre, akik kénytelenek 
voltak bűnként gondolni a testápolásra, és vallási kötelezettségként 
a szaporodási rabszolgaságra.

A keleti és iszlám „lelket” akként bélyegzik meg, mint amely kép-
telen elfogadni a laikus és modern államot, amely annyira jó fogadó 
közegre talált a zsidó–keresztény világban. De ki emlékszik már arra, 
hogy ezzel hosszú ideig éppen a katolicizmust vádolták? Ezt nemcsak 
felszínes újságírók és másodrangú szerzők, hanem rangos filozófusok 
is vallották: közvetlenül a júliusi forradalom után Hegel kijelentette, 
hogy a franciák a „világi szabadság elvének kimondását követőn már 
nem képezik részét a katolikus felekezetnek”. Az Egyház és az Állam 
szétválasztása és a világi állam eljövetele, amely a türelem eszméjén 
alapul és nemet mond a pápaság követelésére, hogy az igazság legfőbb 
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25őre legyen politikai és vallási kérdésekben, egyben a katolicizmus 
megtagadásának és végének szinonimája is volt!26 Ami a zsidóságot 
illeti, lássuk mi történt a cári Oroszországban, „kényszerlakhelyükön”, 
ahova száműzték őket.

A „világi” szó nem jelentett semmit: amit a vallás nem szabályozott, 
az nemcsak hogy nem létezett, de lehetséges sem volt. A mindennapi 
történések – és elbeszélésük – másodlagos jelentőséggel bírtak, és 
egyébként is mindent a Biblia szavaiból vezettek le, amely – Mau-
rice Samuel találó megfogalmazásában – „a közösség mindennapi 
újságja” volt. Ebben a rendszerben az értékrendszerek ellentéte nem 
a vallásos–szekuláris, hanem a zsidó–nem zsidó, a zsidó közösség és 
a „kedvesek” környező világának szembeállítását jelentette.27

A teljes bezárkózás és a vallási fundamentalizmus egyben válasz is 
volt az üldöztetésekre, és lehetővé tette a saját identitás megvédését 
egy nehéz, egyfajta állandó ostromállapottal jellemezhető helyzetben.

A súlyos konfliktusok során gyakran hivatkozunk a vallásra: a nem-
zet és a vallás, tehát a politika és a vallás hajlamos egységbe forrni; a 
laikus tér pedig összeszűkül. Nem véletlen, hogy az iszlám a „laikus-
ság” élharcosa volt a legerősebb és legfejlettebb pillanatában, amikor 
Spanyolországban kialakította a multikulturális, multietnikus és val-
lásilag sokszínű társadalom első modelljét, amit később a keresztény 
Reconquista pusztított el. A keresztény Európának csak egy relatíve 
nyugodt, és geopolitikai szempontból többé-kevésbé biztonságos 
helyzetben sikerült liberális szabályokat megfogalmaznia maga szá-
mára, vagyis megvalósítani a vallási türelem intézményét, illetve az 
Állam és az Egyház szétválasztását.

Konfliktushelyzetben azonban ezen vívmányok válságba kerülhet-
nek. Ez történt a második harmincéves háború, azaz a két világháború 
során is.28 Manapság, már ami az Egyesült Államokat illeti, az iker-
tornyok elleni támadást követte a Patriot Act, illetve a guantanamói 
és Abu Ghraib-i koncentrációs univerzum, miközben többen azt 
vallják, hogy a terrorveszély súlyosbodása esetén kollektívan inter-
nálni kellene a muszlim vallású amerikai polgárokat. Ezek alapján 
nyilvánvaló, hogy a támadás és a háborús fenyegetés a kitűzött cél 
ellentétét éri el. A háború washingtoni ideológusainak áldozataik és 
célpontjaik – Madisonra és Hamiltonra utalva – azt válaszolhatnák, 
hogy Amerikában a nemzetbiztonság elleni komoly veszélyforrás 
szinte teljes hiánya tette lehetővé a szabad intézmények létrejöttét. 
Őrültség vagy reálpolitikai cinizmus jele a demokrácia hiánya miatti 
felháborodás azon országokat illetően, amelyeket egy szörnyűséges 
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26 háborús gépezet veszélyeztet, és állandóan gazdasági, diplomáciai, 
katonai ostrom alatt tart?

Ennek ellenére, ahelyett, hogy a történelemmel és a geopolitikával 
törődne, a Nyugaton uralkodó ideológia inkább meséket gyárt a szent 
háború és a teokrácia kultusza által áthatott, és ezért a laikusság és 
modernség eszméit és elveit megérteni képtelen iszlámról. Valójában 
ezek az Ószövetségből származó témák igen fontos szerepet játszot-
tak és játszanak ma is a Nyugat – és különösen ennek vezér-országa 
– politikájában és kultúrájában. A „teokrácia” ismeretlen az iszlám 
számára, itt ugyanis nincs hely egy olyan papi hierarchia számára, 
amely igényt tarthat a vallási vagy politikai hatalomra, miközben a 
„teokrácia” kifejezés pozitív értelemben van jelen az amerikai poli-
tikai hagyományban. A Zarándok Atyák, az istenfélő gyarmatosok 
és a „kiválasztott nép” érkezését, mint ilyet a „teokrácia” ünneplése 
fémjelzi, „amely a legjobb kormányzási forma mind az Állam, mint 
az Egyház számára”, ami alapján „az Úristent kell megtennünk Kor-
mányzónknak.”29

Ami a második vádpontot illeti, az „Úr háborúinak” ótestamentumi 
motívuma jelentős szerepet játszott Amerika történelmében. Ahogy 
Toynbee megjegyezte, az európai eredetű és fajú „bibliai keresztény”, 
aki nem európai fajú népek között, a tengerentúlon telepedett le, 
menthetetlenül azonosítani kezdte magát Izraellel, aki Jahve akaratá-
nak engedelmeskedik és az Úr művét végzi, miközben birtokba veszi 
az Ígéret Földjét. Eközben az út menti nem európaiakat a kánaániak-
kal azonosította, akiket az Úr a Kiválasztott Nép kezébe adott, hogy 
pusztítsa el vagy igázza le őket. Ezen megfontolásból az újvilág angol 
nyelvű protestáns gyarmatosítói a bölényekhez hasonlóan, kiirtották 
az észak-amerikai indiánokat a kontinens két partja között.30

Cotton Mathernél az ószövetségi „Úr háborúi” a formálódó ame-
rikai nemzet hőseposza lesz: 1702-ben a Magnalia Christi Americana 
egy szent rítushoz hasonló formában ünnepli azon vérengző vadak, 
hús-vér ördögök kiirtását, akik az indiánok lennének. Tehát a Nyugat 
vezető országában a szent háború motívuma nemcsak hogy jelen 
van, hanem a legvisszataszítóbb formájában van jelen, amely végső 
soron az ellenség és a hitetlen megsemmisítését tűzi ki célul. A XIX. 
század végén Theodore Roosevelt egy igen fontos figyelmeztetést 
fogalmazott meg a „alacsonyabb fajok” (inferior races) felé: ha kö-
zülük bármelyik is meg merné támadni a „felsőbbrendű” (superior) 
fajt, úgy ez pusztító háborúval (a war of extermination) válaszolna, 
amely „megölné a férfiakat, nőket, gyerekeket, pontosan úgy, mint-
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27ha keresztes hadjáratról lenne szó.”31 Egy évvel később egy neves 
szenátor és sikeres ideológus csak egy fokkal szerényebb nyelvezetet 
használva, az amerikait az Isten által „kiválasztott népnek” látja, vagyis 
olyan országnak, amely „az angol nyelvű népek isteni ligáját” vezeti a 
„Mindenható kifürkészhetetlen terve” megvalósításában, amely akár 
a „dekadens fajok” eltűnését is jelentheti.32

Hasonló szólamok hangzanak el Európában is, már ami a „barbá-
rokkal” való viszonyt illeti. Grotius számára a gyarmatosító háborúk 
végső soron vallási jelleget öltenek: ezek az „Isten ellen elkövetett 
vétkekért” felelős személyek ellen irányulnak, akik ezért hasonlóak 
a „vadállatokhoz”.33 A még nem liberális, de a saját anglikán vagy 
„angol szabadságára” büszke Angliában Bacon még egyértelműbben 
dedikált egy párbeszédet a holy warnak, vagyis latinul a bellum 
sacrumnak, amiben az egyik beszélgetőtárs pont a Deuteronomiumra 
és Kánaán példájára utal, „egy népre, amely nem nép”, így maga Isten 
ítélte földje és élete elvesztésére. Igen, „vannak nevükben nemzetek, 
amelyek jogilag nem nemzetek, hanem emberek raja vagy sokasága” 
és „ahogy vannak különleges, törvényen kívüli és egyes országok 
polgári törvényei által felírt emberek, úgy léteznek törvényen kívüli 
és a természetjogi, illetve nemzetközi jog által, vagy Isten közvetlen 
parancsára felírt nemzetek”.34 Ha az Amerikában partra szállt puritán 
gyarmatosítók számára a rézbőrűek a „kánaániták és az amalekiták”, 
az angol hódítók szemében az írek az „amalekiták” (akiket a föld 
felszínéről szándékoznak eltörölni).35 Hozzá kell tenni, hogy ez az 
ószövetségi motívum nem csak arra a területre korlátozódik, ahol 
az Ószövetség hatása különösen erős. A júliusi monarchia éveiben a 
legradikálisabb francia gyarmatosítóknak az volt a véleménye, hogy az 
arabok „egy, a Gondviselés rendeletére elpusztításra ítélt emberi faj” 
részét képezik. Ebbe a kontextusba helyezhetjük végül a Harmadik 
Birodalom által a Szovjetunió ellen meghirdetett népirtó keresztes 
háborút és a Kelet-Európában kiépítendő német gyarmatbirodalmat, 
amely az „őslakosok” megtizedelésén és rabszolgasorsba taszításán 
alapult: Goebbels „szent háborúról” beszél, Hitler pedig az „Úristen” 
(Herrgott) segítségét kéri, és boldognak, elégedettnek vallja magát a 
„Teremtő”, a „Gondviselés” által reá kiszabott küldetés miatt.36

A „szent háború” a Nyugat saját belső konfliktusai során ölt testet, 
habár ebből hiányzik, vagy korlátozottabb a népirtás szándéka: láttuk 
e motívum jelenlétét az ír nép angol uralom elleni, hosszas független-
ségi harcában, és még szembeötlőbb formában volt jelen a napóleoni 
megszállás ellen Németországban vívott, az „Úrnak tetsző”, „nagy és 
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28 szent német háború” során. Még könnyebben hirdették meg a szent 
háborút a Nyugat központja felől támadó barbárokkal és hiteha-
gyottakkal szemben, mint például a forradalmi Franciaország ellen, 
amelynek vezetőit a „vadakhoz” vagy a „törökökhöz” hasonlították; 
az angol Burke „vallásháborút” (religious war) sürgetett, amely egy 
időben civilizációs és „polgárháború” (civil war) is.37

Ezen a téren ugyancsak az Egyesült Államok tűnik ki, amely az 
összes komolyabb háborúra, amelyben részt vesz, hajlamos szent 
háborúként gondolni. Wilson szemében az általa javasolt, 1917-es 
intervenció „szent háború, a legszentebb az összes háborúk közül”, 
miközben az amerikai katonák „keresztesek”, akik egy „transzcendens 
vállalkozás” szereplői.38 Hasonlóképpen vívták később a Szovjetuni-
óval szemben a hidegháborút, ahogy ma vívják és érzékelik az iszlám 
és a „terror” elleni háborút is.

5. Harc az „iszlamofília” ellen, és egy totális, megsemmisítő háború 
csábítása 

A palesztin nép mártíriuma maga is szélesebb kontextusba illeszke-
dik. A terrorizmus elleni küzdelem során a Bush-kormányzat kérte a 
genfi egyezmény újraértelmezését – vagyis figyelmen kívül hagyását. 
Mások még tovább mentek. Mindjárt szeptember 11. után a New York 
Times korábbi főszerkesztője, Andrew M. Rosenthal sürgette, hogy 
hagyjanak föl a félmegoldásokkal. Szerinte Afganisztánnak, Iraknak, 
Iránnak, Líbiának, Szíriának, Szudánnak és minden olyan, „az Egye-
sült Államok elpusztítására, vagy az ellene irányuló engesztelhetetlen 
gyűlöletre buzdító” országnak ultimátumot kellene adni: ha három 
nap alatt nem adják ki a terroristákat és saját vezetőiket, akkor az 
amerikai szuperhatalom gondoskodni fog „fővárosuk és legfontosabb 
városaik földig rombolásáról.”39 Láthatjuk, hogy innen nézve nincs 
is szükség konkrét tettre, hogy népirtó lépéseket hajtsanak végre; 
elegendő egy vélemény vagy egy érzés – a gyűlölet, aminek megléte 
és ereje felett Washington szuverén módon ítélkezhet.

Pár év távlatából írja John Derbyshire a National Reviewban, az 
észak-amerikai konzervativizmus meghatározó lapjában: „Azért tá-
mogattam a Szaddám-rezsim elpusztítását és az ellene irányuló első 
támadást, mert reméltem, hogy példaként fog szolgálni. Így is történt 
volna, ha földig romboltuk volna a helyet és utána otthagytuk volna”. 
Majd folytatja: ebben az esetben „tiszteletet és félelmet keltő nemzet-
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29ként […], olyan nemzetként tekintettek volna ránk, mint amely tudja, 
hogyan kell elpusztítani az ellenségeit”. Egy másik – ugyanebből a 
közegből származó – hang növeli a tétet. Miközben a Libanon elleni 
izraeli bombázások (részben fürtös bombákkal) tiltakozást és elhatá-
rolódást váltanak ki, John Podhoretz megjegyzi, hogy a Nyugat nem 
nyerte volna meg a második világháborút, ha erkölcsi aggályok miatt 
„nem támadták volna Drezdát gyújtóbombákkal, illetve Hiroshimát 
és Nagaszakit atombombákkal”. Sőt, még tovább megy, ugyanis nem 
fél feltenni radikális kérdéseket: „Irakban nem az volt-e a taktikai 
hiba, hogy megfélemlítésként nem öltünk meg azonnal elegendő 
szunnitát? [...] Nem a 15 és 35 év közötti szunnita férfiak túlélése-e 
az oka annak, hogy felkelések történnek, vajon nem ez a mostani 
szektás erőszak-e alapvető oka ennek?”. Jogosan jegyzi meg az újság-
író, aki lejegyzi ezeket a mondatokat: abban reménykedtünk, hogy 
a „népirtásra” buzdítást és a többi szélsőséges eljárást csakis néhány 
megszállott őrült javasolja.40

Már tudjuk, hogy az Egyesült Államokban nincs hiány azokból, 
akik a terrorizmus terjedése láttán, a problémát egy „szép kis” kon-
centrációs táborral kívánják megoldani. Ismerjük hogyan bántak 
Guantanamóban és Abu Ghraibban az Untermenschenekkel, akiknek 
fejével akár labdázni is lehet. A birodalom központjából menjünk 
most a perifériára. A legtekintélyesebb olasz lapban szerkesztőségi 
bejegyzés magyarázza, hogy egy iszlám terrorista illegális elrablása és 
akár kínzása is indokolt lehet, ha az megakadályoz egy merényletet.41 
A politológus-újságíró meg sem kérdezi, hogy gondolatmenete alap-
ján hány vélelmezett terrorista, vagyis hány ártatlan ember elrablására 
és tortúrájára kerülhet sor.

Habár a fenti vélemények különböznek egymástól, van bennük 
közös elem: rendszeresen az arabok és a muzulmánok azok, akik-
nek kapcsán újraértelmezik, vagy hatályon kívül helyezik a genfi 
egyezményt, az ő esetükben folyamodnak törvénytelen elrabláshoz, 
koncentrációs táborokba kényszerítéshez, kínzáshoz, tortúrához és 
az élő vagy holt Untermenscheneknek fenntartott megaláztatáshoz, 
terrorbombázáshoz, nukleáris megsemmisítéshez és népirtó meg-
oldásokhoz. Természetesen érezteti a hatását szeptember 11. és az 
esetleges megismétlődésétől való félelem; másrészről viszont érződik 
a Nyugat részéről a gyarmati népekkel szemben kialakított kapcsolat 
évszázados hagyománya, akiket hosszú ideig kizártak ama szent 
helyekről, ahol él a törvény uralma és a hatalom korlátozásának elve. 
Nemcsak Izrael, hanem a Nyugat a maga teljességében, és különösen 
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30 ennek vezérállama viselkedik úgy, mint „az urak népének demokráci-
ája”, amely különösképpen az arab-muszlim világot veszi célba.

6. Hogyan csináljunk az áldozatból fenyegető veszélyt
 

Mindazonáltal: hangos az a kórus, amely vádolja a palesztin népet 
(amely azért bűnös, mert demokratikusan megválasztott egy „ter-
rorista” kormányt), és óv a muszlim veszélytől. Habár ez egy egyedi 
jelenség, nem jelent újdonságot. Éppen befejezték a Cion bölcseinek 
jegyzőkönyveit, amiben a zsidóknak tulajdonított baljós világuralmi 
tervekről lebbentik fel a fátylat, amikor elkezdett formát ölteni azon 
nép történelmének legtragikusabb fejezete, amely gyalázatban és 
a „végső megoldás” szörnyűségeivel ért véget. Nem ez az egyedüli, 
de ez a legkirívóbb példája annak, ahogy egy áldozatból fenyegető 
veszélyt kreálnak.

Amerikai útja során Tocqueville megkérdezte beszélgetőpartnere-
itől: „Az indiánok tudatában vannak annak, hogy az ő fajukat előbb 
vagy utóbb el fogja pusztítani a miénk?”42. Ennek ellenére pár évvel 
később, 1850-ben egy magas rangú kormányzati tisztviselő a föld 
felszínéről eltörölendő népet azért bélyegzi meg, mert „kielégíthe-
tetlenül vágyik a háborúra.”43

Menjünk vissza pár évtizedet. Ez az afroamerikaiak történetében 
különösen gyászos időszak: tombolnak a Ku Klux Klan-osztagok; a 
feketék meglincselése és lassú kínzása kegyetlen tömeglátványosság, 
amit a helyi sajtó beharangoz, s aminek népes közönsége van; a fehér 
felsőbbrendűség ünneplésének visszatérő, barbár rítusa ez, amely 
emberi – a hóhérok szemszögéből nézve, inkább ember alatti – életek 
megkínzását és feláldozását követeli. Egyidejűleg nincs hiány a white 
supremacyt fölmagasztaló rendszer ideológusaiból, akik az egyesült 
államokbeli és a „dél-afrikai fekete veszélyre” figyelmeztetnek. 44 
Nagyjából ugyanekkor, 1905-ben, Németországban – midőn a né-
metek ellenőrizte Délnyugat-Afrikában már kezdetét vette a hererók 
népirtása (akiket a megszálló hadsereg már nem tartott használható 
munkaerőnek) – az egyik publicista megjegyezte: „A hererók elleni 
háborúktól kezdve felkapott téma lett a fekete, vagyis a színes népek 
veszélye”.45

Hasonló jelenségnek lehetünk tanúi a kínaiak esetében is: országu-
kat a XIX. és XX. században sorozatos támadások, területi vesztesé-
gek és – háborús jóvátétel címén kivetett – pénzügyi fosztogatások 
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31sújtották. Nyomorba döntve, tömegével kell szembenézniük a kulik 
(egy, a rabszolgáétól nem sokban eltérő állapot) kálváriájával és azzal 
a megszégyenítéssel, amely a shanghaji francia koncesszió bejáratánál 
díszelgő feliratban sűrítve nyilvánult meg: „Tilos a belépés kutyáknak 
és kínaiaknak”. Mégis, pont ezekben az évtizedekben terjedt el a „sár-
ga veszedelem” mítosza, amely további táptalaja lett a kínai-ellenes 
üldözéseknek és progromoknak.46

Végül Spengler egy, a fehér faj megsemmisítésére irányuló „feltétlen 
akaratot” tulajdonított az elszenvedett népirtó és rabszolgasorsba 
taszító politika ellen lázadó gyarmati népeknek; ismerjük továbbá 
Churchill 1953-as félelmét a fehérek arabok általi „lemészárlásától”, 
akiket a francia gyarmatosítók pont azokban az években vettek célba 
Algériában, népirtó módszerekkel.

Ne lepődjünk meg a támadó és a megtámadott, az elnyomó és az 
elnyomott szerepének efféle felcserélésén: ez a gyarmati ideológia 
szerves része. Miközben a rabszolgatartás szedte az áldozatait, ennek 
védelmezői és haszonélvezői „fehérfalóként és gyilkosként”47 bélye-
gezték meg az abolicionistákat, hiszen a fekete rabszolgák, vagyis a par 
excellence fehérfalók és gyilkosok cinkosai voltak. Ugorjunk majdnem 
másfél évszázadot: a világban zajlik a gyarmatellenes forradalom, és 
íme, egy híres személyiség, aki felszólal, hogy vádat emeljen „a ki-
zsákmányoló fehér gyarmatosítók elleni rasszista indulatok”48 miatt. 
Legfőképpen Kínát veszi célba, ahol a shanghaji kartell emlékét a 
koreai háború őrzi, amelyet – az amerikai historiográfia szerint – 
az Egyesült Államok „egy alsórendű nemzettel” szemben vívott.49 
Másrészt Schmitt az a fehérellenes rasszizmusra figyelmeztető híres 
személyiség, aki ekkorra már elfeledtkezett arról, hogy Mussolini és 
Hitler faji háborúinak volt az ideológusa.

Ma sem történik másként az „iszlám veszély” és az „iszlamofilek” 
cinkos megvádolásakor. Visszatérünk a „fehérfalók és gyilkosok” 
elleni régi kampányokhoz, a Nyugat elleni gyűlöletről beszélünk és 
a „gyilkos” kifejezést a „terroristával” helyettesítjük. Íme, hogyan 
jutottunk el a látszólag távoli múlt ködösítéseitől a mai kor háborús 
ideológiájához.
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34 rAMón GrosfoGuEL

Episztemikus iszlamofóbia és  
gyarmati társadalomtudományok

Episztemikus rasszizmus a világrendszerben

Az episztemikus rasszizmus és szexizmus a rasszizmus és szexizmus 
legrejtettebb formája az általunk lakott globális rendszerben, vagyis a 
„nyugatosított/krisztianizált, modern/gyarmati, tőkés/patriarchális 
világrendszerben” (lásd Grosfoguel 2008a). A társadalmi, politikai 
és gazdasági rasszizmusok és szexizmusok sokkal inkább láthatók, 
létezésüket inkább elismerik, mint az episztemikus rasszizmusét/
szexizmusét. Ugyanakkor az episztemikus rasszizmus a rasszizmus 
legalapvetőbb formája és legrégebbi változata, amennyiben a „nem 
nyugati” népeket mint ember alatti (nem emberi vagy szubhumán) 
lényeket az állatihoz való közelségük alapján definiálja, e közelséget 
pedig alacsonyabb rendű intelligenciájuk és ebből következő irracio-
nalitásuk alapján határozza meg. Az episztemikus rasszizmus a „nyu-
gati” férfi elit egyfajta esszencialista (identitás-)politikáján keresztül 
működik, vagyis a nyugati filozófia és társadalomelmélet hegemonikus 
tradícióján keresztül, amely szinte soha nem foglalja magába a „nyu-
gati” nőket, és végképp soha nem foglalja magában a „nem nyugati” 
filozófusokat/filozófiákat és társadalomtudósokat. E hagyományban 
a „Nyugatot” tekintik az egyetlen legitim gondolati hagyománynak: 
az egyetlennek, amely képes tudást termelni, és az egyetlennek, amely 
révén szert tehetünk az „egyetemességre”, a „racionalitásra”, vagy az 
„igazságra”. Az episztemikus rasszizmus a „nem-nyugati” tudást a „nyu-
gati” tudáshoz viszonyítva alacsonyabbrendűnek tekinti. Miután az 
episztemikus rasszizmus összefonódik az episztemikus szexizmussal, 
a Nyugat-centrikus társadalomtudomány az episztemikus rasszizmus/
szexizmus egyik formája, amely kitüntetett helyet biztosít a „nyugati” 
férfi tudásnak mint a mai kor felsőbbrendű tudásának.

Ha a nyugati akadémiai tudományágak kánonjába bekerült gon-
dolkodókat vesszük, észrevesszük, hogy e kánonok kivétel nélkül 
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35„nyugati” férfi gondolkodókat és elméleteket – mindenekelőtt 
európai és euró-észak-amerikai férfiakat – tolnak előtérbe. E hege-
monikus esszencialista „identitáspolitika” olyan erős és olyannyira 
normalizált – a „tudás” karteziánus „ego-politikáját” „objektívnek” 
és „semlegesnek” feltüntető diskurzuson keresztül –, hogy elrejti, ki 
beszél és milyen hatalmi lokációból beszél, olyannyira, hogy mikor 
„identitáspolitikára” gondolunk, mindjárt magától értetődőként fel-
tételezzük, itt a – külön rasszba tartozóként kategorizált (racialised) 
– kisebbségekről van szó. Valójában – anélkül, hogy tagadnánk 
az esszencialista „identitáspolitika” létezését a külön rasszként el-
könyvelt kisebbségek körében, a hegemonikus „identitáspolitika” 
– vagyis az eurocentrikus férfi diskurzus – ezt az identitásközpontú, 
rasszista, szexista diskurzust használja fel arra, hogy automatikusan 
elvessen minden olyan kritikai beavatkozást, amely az elnyomott 
csoportokból és a „nem nyugati” gondolati hagyományokból érkező 
episztemológiákban és kozmológiákban gyökerezik (Maldonado-
Torres 2008). A nyu gatosított tudományos világ alapvető mítosza 
változatlanul az „objektivitás” és „semlegesség” szcientista diskurzusa, 
amely elrejti a beszélő „megnyilatkozási helyét”, vagyis azt, hogy ki be-
szél, a tudásnak miféle episztemikus testpolitikájából és geopolitikájá-
ból kiindulva beszél a létező világméretű hatalmi viszonyokon belül.  
A „tudás ego-politikája” mítosza révén (amely a valóságban mindig 
a „nyugati” férfitesten keresztül és a tudás eurocentrikus geopoliti-
káján keresztül szólal meg) mindazokat a kritikai hangokat, amelyek 
e hegemonikus episztemikus rasszizmus és episztemikus szexizmus 
által alsóbbrendűnek és szubalternnek kikiáltott egyének és csopor-
tok felől hallatszanak, kitagadják és elvetik mint partikulárisat. Ha 
az episztemológiának van színe – ahogy arra Emmanuel Chukwudi 
Eze afrikai filozófus 1997-ben oly találóan rámutatott –, továbbá van 
neme/színe – ahogy Patricia Hills Collins afroamerikai szociológus 
érvelt 1991-es könyvében –, akkor a társadalomtudományokat uraló 
eurocentrikus episztemológiának is van színe és neme. A „nyugati” 
férfi episztemológiájának felsőbbrendűként, illetőleg a világ többi 
részének alsóbbrendűként való megkonstruálása a világrendszerünk-
ben több mint 500 éve uralkodó episztemikus rasszizmus/szexizmus 
szerves részét képezi. 

A „Nyugat” episztemikusan kitüntetett helyzetének szentesítése és 
normalizálása Al-Andalusznak a spanyol katolikus monarchia általi 
elpusztítása és – a XV. század végétől – az európai gyarmati terjesz-
kedés révén valósult meg. Kezdve a világ átnevezésével a keresztény 
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36 kozmológiának megfelelőn (Európa, Afrika, Ázsia, majd később 
Amerika), folytatva a minden nem keresztény tudás pogány és ördögi 
erőktől valóként jellemzésével, egészen annak az eurocentrikusan pro-
vinciális feltételezéséig, hogy csak a reneszánszon, a felvilágosodáson 
és a nyugati tudományon keresztül folytatódó görög–római tradíción 
belül lehetséges eljutni az „igazsághoz” és az „egyetemességhez”, a 
nyugati, eurocentrikus, férfi „identitáspolitika” mint hegemón identi-
táspolitika egészen a láthatatlanságig normalizálódott. Az egyetemes 
normalizált tudássá lényegült át. Ekképpen minősítették az összes 
„más” gondolati hagyományt alsóbbrendűnek (a XIV. században 
„barbárnak”, a XIX. században „primitívnek”, a XX. században „alul-
fejlettnek”, a XXI. század elején pedig „antidemokratikusnak”). 

Így aztán – a nyugati szabad társadalomtudomány XIX. századi 
kialakulása óta – mind az episztemikus rasszizmus, mind pedig az 
episztemikus szexizmus szervesen beépült e társadalomtudomány 
valamennyi diszciplínájába és annak tudástermelésébe. A nyuga-
ti társadalomtudományok előfeltételezik a „nem nyugati” tudás 
alsóbbrendűségét, részlegességét, a tudástermelés folyamatában 
az objektivitás hiányát, valamint a „Nyugat” felsőbbrendűségét. A 
fentiek eredményeképpen a nyugati társadalomelmélet öt ország 
(Franciaország, Anglia, Németország, Olaszország és az Egyesült 
Államok) tapasztalatán alapul – ezek az országok a világ népességének 
kevesebb mint 12 százalékát teszik ki. A nyugati társadalomtudomány 
provincializmusa, magát hamisan egyetemesnek állítva be, úgy tesz, 
mintha a világ népessége másik 88 százalékának a társadalmi tapasz-
talatát is adekvát módon leírná. Összefoglalva, az eurocentrizmus a 
maga episztemikus rasszizmusával/szexizmusával a provincializmus 
egy formája, amely napjainkban a társadalomtudományokban ter-
melődik újra.

A nyugatosított férfiak identitáspolitikája

E hegemóm „identitáspolitikával” szemben – amely következe-
tesen a keresztény és nyugati szépséget, tudást, hagyományokat, 
spiritualitásokat és kozmológiákat helyezi kitüntetett pozícióba, és a 
nem-keresztény és nem-nyugati szépséget, tudást, hagyományokat, 
spiritualitásokat és kozmológiákat alsóbbrendűnek és alávetettnek 
tekinti – az alsóbbrendűnek és alávetettnek kikiáltott alanyok ki-
alakították a maguk saját „identitáspolitikáját”, reakcióképpen az 
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37előbbinek a rasszizmusára. Ez szükségszerű mozzanat, részét képezi 
annak a folyamatnak, amelynek során azok, akiket a rasszista világ 
alsóbbrendűenk titulál, és akiknek ember-mivoltát nem ismeri el, 
értékesként tételezik önmagukat. Ám az önazonosság pozitív meg-
erősítésének a folyamata korlátokba ütközik, ha olyan fundamen-
talista kezdeményezésekhez vezet, amelyek visszájára fordítják a 
hegemón „nyugati” férfi eurocentrikus rasszista és szexista filozófiai 
hagyomány bináris gondolkodásmódját. Ha például azt feltételezik, 
hogy a szubaltern nem nyugati etnikai/faji csoportok felsőbbren-
dűek, valamint hogy a domináns nyugati faji/etnikai csoportok 
alsóbbrendűek, akkor ezzel egyszerűen megfordítják a hegemón 
nyugati rasszizmus terminusait, anélkül, hogy leküzdötték volna 
az alapproblémát, nevezetesen a rasszizmust, amely egyes emberi 
lényeket alsóbbrendűnek kiált ki, míg másokat kulturális vagy bio-
lógiai alapon a felsőbbrendű kategórjájába emel (Grosfoguel 2003). 
Egy másik példa erre ama hegemón eurocentrikus diskurzus elfoga-
dása – ahogy azt egyes iszlám vagy afrocentrikus fundamentalisták 
teszik –, amely szerint az európai tradíció az egyetlen természetesen 
és inherensen demokratikus tradíció, míg a nem-európai „mások” 
természetesen és inherensen autoritariánusként tételeződnek. Ez 
ahhoz vezet, hogy letagadják a nem nyugati világban létező demok-
ratikus diskurzust és az intézményi demokrácia nem nyugati formáit 
– amelyek természetesen különböznek a nyugati liberális demokrá-
ciától –, és ezáltal a politikai autoritarianizmust támogatják. Ezt teszi 
valamennyi harmadik világbeli fundamentalista, mikor elfogadja 
azt a hamis eurocentrikus, fundamentalista előfeltevést, miszerint 
a nyugati az egyetlen demokratikus tradíció, és ily módon felteszi, 
hogy a demokrácia nem alkalmazható az ő „kultúrájukra” és a ő „tár-
sadalmaikra”, és védelmébe veszi a politikai autoritás monarchikus, 
autoriter és/vagy diktatórikus formáit. Ez pusztán az eurocentrikus 
esszencializmus visszájára fordított újratermelése. Azt az elgondolást, 
hogy a „demokrácia” inherensen „nyugati”, a „nem-demokratikus” 
formák pedig inherensen „nem nyugatiak”, osztják az eurocentrikus 
fundamentalista diskurzusok és annak olyanfajta változatai, mint a 
„Harmadik Világ” fundamentalizmusai.

Azok a „felosztások”, amelyek az efféle identitáspolitikákból adód-
nak, végül inverz formában újratermelik ugyanazt az esszencializmust 
és fundamentalizmust, amely az eurocentikus diskurzus sajátja. Ha 
a fundamentalizmust olyan perspektívaként definiáljuk, amely a 
maga saját kozmológiáját és episztemológiáját felsőbbrendűnek és az 
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38 igazság egyetlen forrásának tartja, miközben más episztemológiákat 
és kozmológiákat alsóbbrendűnek bélyegez, megtagadva tőlük az 
egyenlőséget, akkor az eurocentrizmus nem pusztán a fundamenta-
lizmus egyik formája, de a jelenkori világ hegemón fundamentaliz-
musa. Azok az (afrocentrikus, iszlamista vagy indigenista) harmadik 
világbeli fundamentalizmusok, amelyek a hegemón pozíciójú 
eurocentrikus fundamentalizmusra adott válaszként jöttek létre, és 
amelyeket a „nyugati” sajtó nap mint nap az újságok címoldalán 
szerepeltet, valójában az eurocentrikus fundamentalizmus aláren-
delt formái, amennyiben újratermelik és érintetlenül hagyják az 
eurocentrikus fundamentalizmus bináris, esszencialista, rasszista 
hierarchiáit. (Grosfoguel 2009). 

Összefoglalva, az ilyesfajta episztemológiai tárgyalásmódnak az 
a politikai következménye, hogy a politikai iszlámmal, a demok-
ráciával vagy az úgynevezett „terror elleni háború”-val kapcsolatos 
viták alapvető bázisa az „episztemikus rasszizmus.” A „nyugati” 
episztemikus rasszizmus – miután alsóbbrendűként kezeli a „nem-
nyugati” episztemológiákat és kozmológiákat, és privilegizálja a 
„nyugati” episztemológiát mint a tudás felsőbbrendű formáját és 
mint az egyetlen forrást, amelyből definiálhatók az emberi jogok, a 
demokrácia, az állampolgárság stb. – oda jut el, hogy diszkvalifikálja 
a „nem-Nyugatot”, minthogy az, úgymond, képtelen arra, hogy de-
mokráciát, igazságosságot, emberi jogokat, tudományos ismereteket 
stb. hozzon létre. Mindez azon az esszencialista gondolaton nyugszik, 
hogy az ész és a filozófia hazája a „Nyugat”, míg a nem racionális 
gondolkodás hazája a „minden más”.

Az episztemikus iszlamofóbia a társadalomtudományokban

Az episztemikus iszlamofóbia formáját öltő episztemikus rasszizmus 
mind a modern/gyarmati világnak, mind e világban folyó tudáster-
melés legitim formáinak megalapozó és nélkülözhetetlen szervező 
elve. Az európai humanisták és társadalomkutatók a XVI. századtól 
kezdve azt hangoztatták, hogy az iszlám tudás alsóbbrendű a Nyugat-
hoz képest. A moriszkókkal kapcsolatos viták a XVI. századi Spanyol-
országban hemzsegtek az episztemikus iszlamofób elgondolásoktól 
(Perceval 1992; 1997). A moriszkóknak a kora XVII. századi kiűzése 
után a „mórok” alsóbbrendűségének sulykolása az episztemikus 
iszlamofób diskurzus keretében folytatódott. Befolyásos XIX. századi 
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39európai gondolkodók, mint például Ernst Renan „érvelése szerint, az 
iszlám összeegyeztethetetlen a tudománnyal és a filozófiával” (Ernst 
2003, 20–21). Hasonlóképpen, a társadalomtudományokban az 
episztemikus iszlamofóbia konkrét megnyilvánulásaira bukkanunk a 
Nyugat-centrikus patriarchális társadalomtudomány klasszikus tár-
sadalomelméleteiben, mint például Karl Marxnál és Max Webernél. 
Sukidi szavaival: 

Weber szerint az iszlám a kálvinizmus ellenpólusa. Az iszlámban 
a predeterminációban nincs semmi kétélűség. Ehelyett, ahogy 
az Weber a Protestáns etikában kijelentette (Weber 1982, 4. fe-
jezet, 37. lábjegyzet), az iszlám a predeterminációban hisz, nem 
pedig a predesztinációban, vagyis az eleve elrendelés a muszli-
mok evilági, nem pedig túlvilági sorsára vonatkozik (uo. 145.).  
A predesztináció tana a kálvinistáknál kötelességszerű kemény 
munkára sarkallta őket (hivatásvégzés), a muszlimoknál viszont 
az effajta hatás nem evidens. Valójában Weber szerint, „a döntő 
mozzanat, a »beigazolódás« mint az eleve elrendeltek ügye, az 
iszlámban nem játszott szerepet” (uo.). A predesztináció fogalma 
híján az iszlám nem tudta az evilági tevékenységgel szembeni 
pozitív attitűdöt elültetni követőiben. Ez pedig a muszlimokat 
fatalizmusra kárhoztatja (Weber 2005, 246–247).

A doktrína és az életvitel racionalizációja idegen volt az 
iszlámtól. Weber a predesztinációban való hitet használta 
kulcsfogalomként a doktrína és az életvitel racionalizációjának 
magyarázatához. A kálvinizmusban a predesztinációban való 
hit kétségtelenül generálni tudott egyfajta etikai szigorúságot, 
legalizmust, és az evilági tevékenység racionális megszervezését. 
Ezek egyike sem volt jelen az iszlámban. (Weber 2005, 314.). En-
nek megfelelőn, a predesztinációval kapcsolatos muszlim hit nem 
vezetett a doktrína és az életvitel racionalizálásához. Valójában 
e hit a muszlimokat irracionális fatalistákká tette. Az iszlámban, 
Weber szerint, „a szentek kultuszának, végül pedig a mágiának a 
behatolása végképp teljesen eltávolította őket minden valóban 
módszeres életviteltől” (uo. 315).

Ha Weber logikáját elvisszük a végkövetkeztetésig, vagyis a musz-
limok irracionális és fatalista emberek, akkor semmiféle komolyan 
vehető tudás nem jöhet tőlük. A tudásnak miféle geopolitikája 
van bennfoglalva Weber muszlimokkal kapcsolatos episztemikus 
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40 rasszizmusában? A tudásnak ez a geopolitikája a német és francia 
orientalisták episztemikus iszlamofóbiája, amelyet Weber iszlámmal 
kapcsolatos ítélete megismétel. Weber szerint a keresztény hagyo-
mány az egyetlen, amely életre hívhatja a gazdasági racionalizmust, 
tehát a nyugati modern kapitalizmust. Az iszlám képtelen versenyezni 
a nyugati értékek „felsőbbrendűségével”, miután hiányzik belőle 
az individualizmus, a racionalitás és a tudomány. A racionális tu-
domány és folyománya, a racionális technológia így Weber szerint 
ismeretlen a keleti civilizációkban. E kijelentések felettébb proble-
matikusak. Olyan kutatók, mint Saliba (2007) és Graham (2006) 
kimutatták az iszlám világ tudományos eredményeinek a Nyugatra, 
a modern tudományra és modern filozófiára gyakorolt hatását.  
A racionalitás az iszlám civilizáció központi elve. Míg Európát az 
obskurantista feudális babona tartotta hatalmában a középkorként 
ismert periódusban, addig a bagdadi iskola a világ intellektuális és 
tudományos termelésének és a kreativitásnak a világcentruma volt. 
Weber és a weberiánusok orientalista nézetei az iszlámról újratermelik 
az episztemikus iszlamofóbiát, amely szerint a muszlimok képtelek a 
tudomány kitermelésére és a racionalitás elsajátítására – a történelmi 
bizonyítékok ellenére. 

De az episztemikus iszlamofóbia hasonló problémájával találjuk 
szembe magunkat Marxnál és Engelsnél is. Habár Marx két hónapot 
töltött Algírban 1882-ben egy betegségből valól lábadozás során, 
jóformán semmit sem írt az iszlámról. Ugyanakkor Marx orientalista, 
episztemikusan rasszista nézeteket vallott a nem nyugati népekről 
általában véve, akikről számos alkalommal írt. Mi több, Marx közeli 
munkatársa, Friedrich Engels írt a muszlimokról, és ugyanazokat a 
rasszista sztereotípiákat ismételte, amelyeket Marx használt a „keleti” 
népekkel szemben. Algéria francia gyarmatosításával kapcsolatban 
Engels így beszélt:

Alapjában véve, véleményünk szerint, nagyon szerencsés dolog, 
hogy az arab vezért foglyul ejtették. A beduinok harca reményte-
len volt, és bár a mód, ahogyan a Bugeaud típusú durva katonák 
a hadat viselték, szerfelett elítélendő, Algéria meghódítása a civi-
lizáció haladásának fontos és szerencsés ténye. A berber államok 
kalózkodásainak, amelyeket az angol kormány soha nem akadá-
lyozott, amíg az ő hajóit nem háborgatták, csak az egyik ilyen 
állam meghódításával lehet véget vetni. S Algéria meghódítása 
máris rákényszerítette a tuniszi és a tripoliszi bejt, sőt a marokkói 
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41császárt is, hogy a civilizáció útjára lépjenek. Más foglalatossá-
got kellett találniuk népeik számára, mint a kalózkodást, és más 
eszközt kincstáraik megtöltésére, mint a kisebb európai államok 
által fizetett sarcot. És bár sajnáljuk, hogy a pusztai beduinok 
szabadsága megsemmisült, nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy ugyanezek a beduinok rablóknak a nemzete, akiknek fő 
megélhetési eszköze az volt, hogy rátörjenek vagy egymásra, vagy 
a letelepedett falusiakra, elvegyék, amit találnak, lemészárolják 
mindazokat, akik ellenállnak, s a megmaradó foglyokat eladják 
rabszolgának. Mindezek a szabad barbárokból álló nemzetek 
távolból igen büszkének, nemesnek és dicsőnek látszanak, de 
csak kerüljünk közelebb hozzájuk és azt látjuk, hogy, akárcsak 
a civilizáltabb nemzeteket, nyereségvágy vezérli őket, csupán 
nyersebb és kegyetlenebb eszközöket alkalmaznak. És végtére is, 
a modern burzsoá a nyomában járó civilizációval, iparral, renddel 
és legalább viszonylagos felvilágosodással, többre becsülendő, 
mind a feudális lord vagy a portyázó rabló a barbár társadalmi 
állapottal együtt, amelyhez tartoznak. (Engels: Franciaország – 
Rendkívüli leleplezések – Abd el-Kader – Guizot külpolitikája, 
The Northern Star, 1848. január 22. In MEM 42. kötet; Idézi: 
Shlomo Avineri, Karl Marx on Colonialism and Modernization. 
Doubleday, New York, 1968, 43.)

Engels preferált opciója teljesen világos: a „barbár” állapotok 
leküzdése érdekében támogatni kell a gyarmati terjeszkedést, és el 
kell hozni a nyugati civilizációt, még ha az burzsoá és brutális is.  
A „Nyugat” fölénye „mindenki mással” szemben, és különösképpen 
a muszlimokkal szemben, jól kivehető ebben az állásfoglalásban. 
India kapcsán Engels a következőképpen ír a muszlimok irracionális 
fanatizmusáról:

A felkelők hadviselése most annak a háborúnak a jellegét kezdi 
ölteni, amelyet Algéria beduinjai viseltek a franciák ellen, azzal 
a különbséggel, hogy a hinduk korántsem olyan fanatikusak és 
hogy nem lovas nép. (Engels: Az indiai hadsereg, New York Daily 
Tribune, 1858. július 21. In MEM 12. kötet, 484.)

Ha bárki kételkedne abban, hogy Marx osztotta Engels nézeteit a 
muszlimoknak és a „nem-nyugati” népeknek a Nyugattal szembeni 
alsóbbrendűségéről, a következő idézet bizonyító erejű:
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42 A kérdés [...] nem az, hogy az angoloknak volt-e joguk meghó-
dítani Indiát, hanem az, hogy a török, a perzsa vagy az orosz hó-
doltság alatt álló Indiát előnyösebbnek tartanók-e a brit hódoltság 
alatt álló Indiánál. 

Angliának kettős küldetést kell betöltenie Indiában: az egyik 
romboló, a másik újjáalkotó – a régi ázsiai társadalom megsem-
misítése, és a nyugati társadalom alapjainak lefektetése Ázsiában.

Az Indiát egymás után lerohanó arabok, törökök, tatárok, mo-
gulok hamarosan hinduizálódtak, mivel örök történelmi törvény, 
hogy a barbár hódítókat magukat is meghódítja a leigázott népek 
magasabb civilizációja. A britek voltak az első olyan hódítók, akik 
fölötte álltak a hindu civilizációnak, s ezért nem kerülhettek ha-
tása alá. [...] Nincs többé messze az a nap, amikor az idővel mért 
távolság Anglia és India között a vasutak és gőzhajók együttes 
segítségével nyolc napra rövidül meg, és amikor ez az egykori 
meseország ilymódon valóban a nyugati világhoz csatolódik. 
(Az indiai brit uralom várható következményei, 1853. július 22. 
In MEM 9. kötet, 209–210.)

Marx nem táplált sok reményt a muszlim tömegek proletár szelle-
miségével kapcsolatban, amikor az Ottomán Birodalom kelet-európai 
terjeszkedésének kérdéséhez hozzáfűzte:

Az európai török népesség legfőbb pillére – a mindig rendel-
kezésre álló ázsiai tartalékoktól eltekintve – Konstantinápoly 
és néhány más nagyváros csőcseléke. Ez túlnyomórészt török 
származású, és noha főképp keresztény tőkések számára végzett 
munkából él, féltékenyen óvja képzelt fölényét és kilengések ese-
tén élvezett tényleges büntetlenségét, amit az iszlám kiváltságai a 
keresztényekkel szemben biztosítanak számára. Közismert dolog, 
hogy ezt a csőcseléket minden jelentősebb coup d’etat alkalmával 
megvesztegetéssel és hízelgéssel meg kell nyerni. Néhány gyar-
matosított terület lakosságán kívül csakis ez a csőcselék alkotja a 
török népesség zárt és nagy tömegét Európában. Ám előbb vagy 
utóbb minden bizonnyal kiderül majd, hogy az európai száraz-
föld egyik legszebb részét feltétlenül meg kell szabadítani egy 
olyan csőcselék uralmától, amelyhez képest a római császárság 
csőcseléke bölcsek és hősök gyülekezete volt. (Brit politika – 
Disraeli – A menekültek – Mazzini Londonban – Törökország, 
New York Daily Tribune, 1853. április 7. In MEM 9. kötet, 6.  
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43A Törökországgal foglalkozó részt Engels írta, Marx kérésére; idé-
zi: Shlomo Avineri: Karl Marx on Colonialism and Modernization, 
New York, Doubleday, 1968, 54.) 

Marx számára, Weberhez hasonlóan, a török származású musz-
limok nem egyebek tudatlan emberek csőcselékénél, akikhez vi-
szonyítva a Római Birodalom csőcseléke bölcsek gyülekezetének 
tűnhet. Szabadságharcra hívott fel a muszlim csőcselék ellen. Ennek 
megfelelően, Marx a nyugati civilizációt magasabb rendűnek tartotta, 
következésképpen a nem-nyugati muszlimok civilizálását szorgalmaz-
ta. Az ő szemszögéből nézve, a nyugati gyarmati terjeszkedés jobb, 
mint hogyha egy barbár, alsóbbrendű népet érintetlenül meghagynak 
az időtlenség állapotában. Marx nem bízott a muszlim emberekben, 
és meg volt győződve az iszlám inherensen idegengyűlölő jellegéről, 
emiatt apologetikusan írt a nyugati gyarmatosításról. Marx szerint:

Mivel a Korán minden idegent ellenségként kezel, senki sem mer 
muzulmán országban óvatossági rendszabályok nélkül fellépni. Az 
első európai kereskedők, akik megkockáztatták, hogy ilyen nép-
pel kereskedjenek, igyekeztek kivételes bánásmódot biztosítani 
maguknak, és olyan előjogokat, amelyek eredetileg személyhez 
kötöttek voltak, de amelyek később egész nemzetükre kiterjedtek. 
Innen származnak a kapitulációk. (A hadüzenet – a keleti kérdés 
történetéhez, New York Daily Tribune, 1854. április 15. In MEM 
10. kötet, 163. Idézi: Shlomo Avineri: Karl Marx on Colonialism 
and Modernization, New York, Doubleday, 1968, 146.) 

Marx azt is mondta, a korának orientalista látásmódjából eredő 
episztemikus rasszizmus szellemében:

A Korán és a belőle származó muzulmán törvényhozás a kü-
lönféle népek földrajzát és helyrajzát egyszerű és kényelmes 
megkülönböztetésre szűkíti le; eszerint csak két nemzet és két 
ország létezik: a hívők és a hitetlenek. A hitetlen a „harbi”, vagyis 
az ellenség. Az iszlám történyen kívül helyezi a hitetlenek népét, 
s ezzel állandó ellenséges állapotot teremt a muzulmánok és a 
máshitűek között. (I. m. MEM 10. kötet, 161–162.)

Ezek az iszlámra vonatkozó judeo/keresztény-centrikus, Nyugat-
centrikus, leegyszerűsített, esszencialista és redukcionista nézetek ré-
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44 szét képezték az orientalista episztemikus rasszizmusnak és az iszlám 
eszmetörténettel kapcsolatos leereszkedő paternalizmusnak, amely 
alól Marx sem volt kivétel. Marx úgy hitte, hogy a szekularizmus 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a forradalomnak bármilyen esélye 
legyen muszlim földön. Ezt mondta például:

[…] Ha tehát polgári egyenjogúsítással eltörlik a Koránnak való 
alárendelésüket, akkor egyszersmind megszüntetik a papságnak 
való alárendelésüket is, s forradalmat idéznek elő társadalmi, poli-
tikai és vallási viszonyaikban […] Ha a Koránt code civillel váltják 
fel, akkor a bizánci társadalom egész felépítését nyugatosítják.  
(I. m. MEM 10. kötet, 163.)

A Marx által itt elővezetett szekularista nézet tipikus gyarmati 
stratégia volt, amelyet a nyugati hatalmak azért szorgalmaztak, hogy 
szétzúzzák a gyarmati alattvalók életmódját és gondolkodási keretét, 
és ezáltal elejét vegyék az akár nyomokban felbukkanó ellenállásnak. 
Azzal az érvvel, hogy a muszlim népek a „vallásnak” való alávetett-
ségben élnek, Marx valójában a szekularizált Nyugat-centrikus, ke-
reszténység-centrikus kozmológiát vetítette rá az iszlámra. Az iszlám 
ugyanis nem tekintei magát „vallásnak” a nyugatosított, krisztianizált 
értelemben, vagyis a politikától, közgazdaságtantól stb. elválasztott 
vallás értelmében. Az iszlám inkább egyfajta kozmológia, amely a 
tawhid elképzelésén alapul – ez utóbbi olyan egységes doktrínát, 
holisztikus világszemléletet jelent, amelyet Nyugaton leromboltak, és 
amelyet a gyarmati terjeszkedés során a Nyugat a világ többi részén 
is igyekezett lerombolni. A gyarmati-keresztény térítés gyakorlata a 
korai modern/gyarmati periódusban és a szekularizmus a késő XVIII. 
századot követő gyarmati terjeszkedések során az „episztemicídium” 
és a „religioszcídium” – vagyis a nem nyugati spiritualitásnak és a 
nem-nyugati tudásfajtáknak a nyugati gyarmati terjeszkedés által 
véghezvitt kiírtása – részét képezte. Ez az episztemiszcídium és 
religioszcídium tette lehetővé a gyarmati alattvalók tudatának és 
testének gyarmatosítását. 

Ha Marx és Weber a társadalomtudományok klasszikus teore-
tikusai, akkor a nyugati társadalomtudományok az episztemikus 
eurocentrikus és iszlamofób előítéletek befolyása alatt áll. A nyu-
gati társadalomtudományok dekolonializálása magában foglal sok 
fontos folyamatot, amelyeket itt nem áll módunkban részletesen 
tárgyalni. De ezek közül az egyik a társadaltudományos kánon 
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45olyan kiterjesztése lenne, amely e kánon központi részévé tenné a 
dekoloniális európai és nem-európai társadalomtudósokat, mint pél-
dául Boaventura de Sousa Santos, Salman Sayyid, Ali Shariati, Anibal 
Quijano, Silvia Rivera Cusicanqui, W. E. B. Dubois, Silvia Wynter, és 
más társadalomteoretikusokat, akik a modernitás alsóbb bugyrainak 
perspektívájából (from the underside of modernity) gondolkodnak.  
E gondolkodók kánonba való belefoglalása nem multikulturalizmus 
kérdése, hanem egy szigorúbb és pluriverzális, dekoloniális társada-
lomtudomány megteremtését jelenti (szemben az univerzálissal). Ali 
Shariati kiemelendő, mint olyan muszlim társadalomtudós, aki fontos 
kritikákat fogalmazott meg a Marxhoz hasonló nyugati társadalom-
teoretikusokkal szemben.*1 

De vajon nem csak egy társadalomtudomány létezik-e, következés-
képpen nem lehetetlenség-e több különböző társadalomtudomány 
létezése? Amit jelenleg társadalomtudománynak nevezünk, az egy 
részleges, provinciális (nyugati, férfi) gondolkodási hagyomány, 
amely mindenki más számára is definiálni akarja, hogy mi a társa-
dalomtudomány, és mi érvényes, univerzális tudás. A nyugatosított, 
provinciális társadalomtudományok dekolonizációjához szükségünk 
van arra, hogy belekezdjünk egy globális, interepisztemikus, horizon-
tális párbeszédbe a különféle episztemikus gondolati hagyományok 
talaján álló társadalomtudósok között, hogy újraalapozhassuk az új, 
dekoloniális társadalomtudományokat, amelyek pluriverzális – nem 
pedig a jelenlegi univerzális – módon funkcionálnak. Ez nem könnyű 
feladat, és e cikkben nem mehetünk bele annak részletes taglalásába, 
hogy a megvalósításhoz mi mindenre van szükség. Ám az univerzaliz-
musból a pluriverzalizmusba való átalakulás alapvető fontosságú, ha ki 
akarunk szakadni abból a fajta gondolati keretből, amelyben egyvalaki 
szabja meg a kereteket mindenki más számára (gyarmati társadalom-
tudományok), egy új paradigma irányába, ahol a fogalmak és a tudás 
termelése egy valóban interepisztemikus, horizontális, egyetemes 
dialógus eredménye (dekoloniális társadalomtudományok). Ezzel 
nem a relativizmusra szólítunk fel, hanem arra, hogy az univerzalitásra 
mint pluriverzalitásra gondoljunk, vagyis mint a horizontális módon 
történő interepisztemikus interakció eredményére, nem pedig mint 

*1 Ali Sariati munkásságáról lásd: Nathan Coombs: Ali Sariati: a marxizmus és a 
végtelen közt – az utópia hatalma, Eszmélet, 83. sz. (2009. ősz), http://www.
eszmelet.hu/nathan_coombs-ali-sariati-a-marxizmus-es-a-vegtelen-kozt/
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46 a mai univerzalisztikus társadalomtudományokra jellemző, a világ 
többi részével folytatott monoepisztemikus, birodalmi/gyarmati 
interakcióval azonosítsuk.

Iszlamofób viták ma

Az episztemikus iszlamofóbiáról való beszéd fontosságát az adja, 
hogy ez a fajta iszlamofóbia jelen van a mostani vitákban és közpoli-
tikában. Az episztemikus rasszizmus és származéka, az eurocentrikus 
fundamentalizmus a társadalomelméletben megmutatkozik az em-
beri jogokról és a demokrációról folytatott vitákban. Azokat a „nem-
nyugati” episztemológiákat, amelyek az emberi jogokat és az emberi 
méltóságot másképpen definiálják, mint a Nyugat, alsóbbrendűnek 
tekintik a „nyugati” hegemón definíciókhoz képest, kizárva őket ezzel 
az ezekről a kérdésekről folytatott globális párbeszédből. Ha az isz-
lám filozófiát és gondolkodást a nyugatihoz képest alsóbbrendűként 
ábrázolják az eurocentrikus gondolkodók és a klasszikus társadalom-
elmélet, akkor ebből logikusan következik, hogy e filozófia semmivel 
sem tud hozzájárulni a demokrácia és emberi jogok kérdéséhez, és 
nemcsak a globális párbeszédből való kizárása, de még az elnyomása 
is indokolt. Az ilyesfajta gondolkodás mögött meghúzódó Nyugat-
centrikus nézet szerint a muszlimok csak annyiban lehetnek részei a 
párbeszédnek, amennyiben megszűnnek muszlimként gondolkodni, 
és átveszik a demokrácia és emberi jogok hegemonikus eurocentrikus 
liberális definícióját. Bárkire a muszlimok közül, aki e kérdésekről az 
iszlám trandíció keretei között kísérel meg gondolkodni, azonnal a 
fundamentalizmus gyanúja vetül. Az iszlám és demokrácia, avagy 
az iszlám és az emberi jogok, a hegemón eurocentrikus „közkeletű 
tudás” értelmében, fogalmilag kizárja egymást.

Az iszlám és a demokrácia összeegyeztethetetlenségére vonatkozó 
nézet alapzatát a muszlim világnézetek episztemikus inferiorizációja 
adja. Manapság episztemikus rasszista „szakértők” egész tüzérsége be-
szél a szaktekintély pozíciójából az iszlámról, anélkül, hogy komolyan 
vehető tudással rendelkeznének az iszlám tradícióról. A sztereotípiá-
kat és hazugságokat addig sulykolják újra és újra a nyugati sajtóban és 
magazinokban, amíg, Göbbels náci elméletéhez és propagandájához 
hasonlóan, nem válnak közkeletűen elfogadott igazsággá. Ahogy 
Edward Said mondta nem is olyan régen: 
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47„Szakértők” egész hada vált prominens hangadóvá – ezeket vál-
ságok idején veszik elő, hogy szaktekintélyként hírműsorokban 
és talkshow-kban előregyártott formulákat nyilatkoztassanak ki 
az iszlámmal kapcsolatban. Mi több, számos kanonizált – bár 
korábban már hitelét vesztett – orientalista nézet különös újraé-
ledésének vagyunk tanúi a nagyobbrészt nem fehér muszlimokat 
illetően. E nézetek riasztó népszerűségre tettek szert, holott 
manapság már egyetlen másik faji vagy vallási csoport esetében 
sem lehetne efféle félrevezető jellemzéseket ilyen büntetlenül 
terjeszteni. Az iszlámmal kapcsolatos rosszindulatú általánosí-
tások immár az idegen kultúra gyalázásának utolsó elfogadott 
formája Nyugaton; olyasmiket jelentenek ki a muszlim tudatról 
vagy jellemről vagy vallásról vagy kultúráról mint olyanról, amik 
nem hangozhatnának el az afrikaiakról, a zsidókról, más keleti-
ekről vagy ázsiaiakról szóló mainstream beszélgetésekben. [..] 
Állítom, [..] hogy mindezek legnagyobb része elfogadhatatlan 
és a lehető legfelelőtlenebb fajta általánosítás, és soha nem mer-
nének hasonlókat az emberiség bármely másik vallási, kulturális 
vagy demográfiai csoportjára vonatkozóan hangoztatni. Amit 
elvárunk a nyugati társadalmak komoly tanulmányozásától – a 
komplex elméletek, a társadalmi struktúrák, a történelem, a 
kulturális alakulatok rendkívül sokszínű elemzései, a vizsgáló-
dás szofisztikált nyelvezete –, mindezeket joggal elvárhatnánk 
az iszlám világ társadalmairól szóló nyugati tanulmányokban és 
vitákban is (Said 1998, xi–xvi).

E sztereotípiák terjesztése hozzájárul a muszlimok mint fajilag 
alsóbbrendű, erőszakos teremtmények képéhez – ami megkönnyíti 
az iszlám fogalmi hozzákapcsolását a „terrorizmushoz”, illetve a musz-
limok „terroristaként” való reprezentációját. 
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49MArcELLo MusTo

A kapitalizmus  
történelmi szerepének dialektikája

A kapitalizmus fejlődésének történelmi jelentősége 

Marx egész munkásságán végigvonul a meggyőződés, hogy a kapi-
talista termelési mód elterjedése alapvető előfeltétele a kommunista 
társadalom születésének. Egyik első nyilvános előadásán, amelyet 
Brüsszelben tartott a Német Munkásszövetségben, és beépített egy 
kéziratos vázlatba, aminek „Munkabérek” volt a címe, Marx szól „a 
tőke, a nagyipar, a szabad verseny, a világpiac pozitív szerepéről”.  
A munkásoknak, akik azért jöttek, hogy meghallgassák, azt mondta: 

Nem szükséges elmagyaráznom Önöknek részletesen, hogy eme 
termelési viszonyok nélkül sem a termelési eszközök – a munkás-
osztály felszabadításának és egy új társadalom alapjainak anyagi 
eszközei – nem teremthetők meg, sem pedig a proletariátus 
maga nem mehet végig az egyesülésnek és a fejlődésnek azon az 
útján, amelynek révén valóban képes lesz forradalmasítani a régi 
társadalmat és önmagát.1

A Kommunista Párt Kiáltványában Engelsszel együtt amellett érvelt, 
hogy a munkásosztálynak a feudális társadalom végső krízise alatti 
felkelései kudarcra voltak ítélve, „mert maga a proletariátus fejletlen 
volt, s mert nem voltak meg felszabadításának anyagi feltételei, ame-
lyek éppen a polgári korszak termékei.”2 Mindazonáltal elismerte 
ennek a korszaknak nem egy érdemét: nemcsak „elpusztított minden 
hűbéri, patriarchális, idillikus állapotot”,3 hanem „a vallási és politikai 
illúziókba burkolt kizsákmányolás helyébe a nyílt, szemérmetlen, 
közvetlen, sivár kizsákmányolást tette.”4 Engels és Marx nem habo-
zott kijelenteni, hogy „[a] burzsoáziának a történelemben fölöttébb 
forradalmi szerepe volt.”5 Kiaknázva a földrajzi felfedezéseket és a 
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50 születő világpiacot, „valamennyi ország fogyasztását és termelését 
nemzetközivé tette.”6 Ezenfelül alig egy évszázad leforgása alatt „a 
burzsoázia tömegesebb és kolosszálisabb termelőerőket hozott létre, 
mint minden letűnt nemzedék együttvéve.”7 Ez azáltal vált lehetséges-
sé, hogy „a falut a város uralma alá hajtotta” és kiragadta „a népesség 
jelentékeny részét a falusi élet bárgyúságából”,8 amely oly elterjedt volt 
az európai feudális társadalomban. Ami még fontosabb, a burzsoázia 
„a fegyvereket kovácsolta melyek halálát okozzák” és az embereket 
is, akik használni fogják őket „a modern munkásokat, a proletárokat”,9 
akiknek száma és ereje a burzsoázia terjeszkedésével egy ütemben nö-
vekszik… Ugyanis Marx és Engels szerint „az ipar haladása, amelynek 
a burzsoázia akarat- és ellenállás nélküli hordozója, a munkásoknak 
a versenyből eredő elszigetelődése helyére társulásukból eredő for-
radalmi egyesülésüket állítja.” 10 

Marx hasonló gondolatokat fejtett ki Osztályharcok Franciaország-
ban c. művében, amellett érvelve, hogy egyedül a burzsoázia uralma 
„tépi csak ki a hűbéri társadalom anyagi gyökereit és egyengeti a 
terepet – az egyedülit, amelyen a proletárforradalom lehetséges.”11 
Az 1850-es évek elején, korának alapvető politikai eseményeit 
kommentálva, elméletileg még jobban kidolgozta azt az elképzelést, 
hogy a kapitalizmus szükséges előfeltétele az újfajta társadalom szü-
letésének. Egyik, Engelsszel közösen, a Neue Rheinische Zeitungba 
írott bírálatukban amellett érvelt, hogy Kínában „a föld legrégibb 
és legrendíthetetlenebb birodalmát az angol burzsoák kartonbálái 
nyolc év alatt egy társadalmi átalakulás küszöbére vitték, amelynek 
mindenesetre a legjelentősebb következményekkel kell járnia a civi-
lizáció szempontjából.”12

Három évvel később Az indiai brit uralom eljövendő eredményei-
ben Marx megállapítja: „Angliának kettős küldetést kell betöltenie 
Indiában: az egyik romboló, a másik alkotó – a régi ázsiai társada-
lom megsemmisítése és a nyugati társadalom alapjainak lefektetése 
Ázsiában.”13 Marxnak nem voltak illúziói a kapitalizmus alapvető 
vonásairól, nagyon is tudatában volt annak, hogy a burzsoázia soha 
nem „hozott létre haladást anélkül, hogy egyéneket és népeket ne 
vonszolt volna véren és szennyen, nyomoron és megaláztatáson át”.14 
De Marx arról is meg volt győződve, hogy a világkereskedelem és az 
emberi termelőerők fejlődése, az anyagi termelésnek „a természeti 
erők feletti tudományos uralommá” változtatásával megteremtik az 
alapjait egy másfajta társadalomnak: „a burzsoá ipar és kereskedelem 
megteremtik az új világ ezen anyagi feltételeit”.15
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51Marx néhány évvel később helyesbítette az indiai brit jelenléttel 
kapcsolatos nézeteit, egy, a New York Daily Tribune-ba a szipoj 
lázadásról szóló cikkében, amelyben határozottan azok mellé állt, 
akik „megkísérelték kiűzni az idegen hódítókat”.16A kapitalizmus-
ról megfogalmazott álláspontját azonban megerősítette, politiku-
sabb hangnemben, a ragyogó 1856-os Beszéd a „People’s Paper” 
évfordulóján-ban. Ekkor, emlékeztetve rá, hogy a kapitalizmus milyen 
soha nem látott ipari és tudományos erőket hívott életre, azt mondta 
az eseményen jelenlévő elvtársainak: „A gőz, az elektromosság és a 
fonógép sokkal veszedelmesebb forradalmárok voltak, mint Barbès, 
Raspail és Blanqui”.17 A Grundrissében Marx többször megismétli azt 
a gondolatot, hogy a társadalomban a kapitalizmus révén bizonyos 
„civilizáló tendenciák”18 érvényesülnek. Megemlíti a „külkereske-
delem civilizáló hatását”,19 éppúgy, mint a „tőke termelésének” ama 
„propagandisztikus (civilizáló) tendenciáját”, amely „pusztán” a 
tőkének a sajátja, „a korábbi termelési feltételektől” eltérően.20 Marx 
annyira messze ment ez ügyben, hogy helyeslően idézi John Wade 
történészt (1788–1875), aki a munkamegosztás által létrehozott 
szabadidőre gondolva, azt állította, hogy a „tőke csak más név arra, 
hogy civilizáció”.21

Ugyanakkor azonban Marx akként támadta a tőkést, mint aki „bito-
rolja a munkások által létrehozott szabad időt a társadalom számára”.22 
Egy passzusban, amely nagyon közel áll a Kommunista kiáltványban 
vagy az 1853-ban a New York Tribune-nak írott cikkekben kifejtett 
álláspontjához, Marx azt írta: 

Ahogy tehát a tőkére alapozott termelés egyfelől az egyetemes 
ipart hozza létre – azaz többletmunkát, értéklétrehozó munkát –, 
úgy másfelől a természeti és emberi tulajdonságok általános 
kiaknázásának egy rendszerét, az általános hasznosság egy rend-
szerét, melynek hordozójaként jelenik meg a tudomány maga is, 
akárcsak az összes fizikai és szellemi tulajdonságok, ugyanakkor 
semmi nem jelenik meg mint magán-valóan magasabb, önma-
gáért-valóan jogosult a társadalmi termelés és csere e körén 
kívül. Ily módon a tőke hozza csak létre a polgári társadalmat és 
a természetnek, valamint magának a társadalmi összefüggésnek 
a társadalom tagjai által való egyetemes elsajátítását. Innen ered 
a tőke nagy civilizáló befolyása; az, hogy olyan társadalmi fokot 
termel, amelyhez képest valamennyi korábbi csak mint az em-
beriség lokális fejlődése és mint természetimádás jelenik meg.  
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52 A természet először válik tisztán tárggyá az ember számára, tisztán 
hasznosság dolgává; nem ismerik el többé magáért-való hata-
lomnak. [...] A tőke ennél a tendenciájánál fogva éppúgy túlhajt 
nemzeti korláton és előítéleteken, mint a természet istenítésén és 
meglévő szükségleteknek meghatározott határok közt önmagával 
beérően körülkarózott, hagyományos kielégítésén és régi élet-
mód újratermelésén. Mindezekkel szemben romboló a tőke és 
állandóan forradalmasító, ledönt minden korlátot, amely gátolja 
a termelőerők fejlődését, a szükségletek bővülését, a termelés sok-
rétűségét és a természeti és szellemi erők kiaknázását és cseréjét.23 

A Grundrisse megírásának idején tehát az ökológiai kérdés még min-
dig teljesen háttérbe szorult a Marxot foglalkoztató kérdések sorában, 
teljesen alárendelődött az egyének fejlődési potenciálja kérdésének.24

A kapitalista fejlődés pozitívumairól szóló egyik legmélyebb 
elemzés A tőke első kötetében található. Habár Marx sokkal inkább 
tudatában volt ekkor már a kapitalizmus romboló jellegének, mint 
korábbi írásaiban, magnum opusa megismétli azt a hat, a tőke által lét-
rehozott feltételt – különösképpen a tőke „centralizációját” – amelyek 
lehetővé teszik a kommunista társadalom születését. Ezek a feltételek 
1) a kooperatív munka 2.) a tudomány és a technológia termelésben 
való alkalmazása 3) a természet erőinek a termelés révén való elsajá-
títása, 4) olyan nagyméretű gépi berendezések létrejötte, amelyeket a 
munkások csak közösen tudnak működtetni 5) a termelőeszközökkel 
való takarékoskodás 6) a világpiac létrehozására irányuló tendencia. 
Marx szerint: 

Ezzel a centralizációval, vagyis sok tőkésnek kevés tőkés által 
történő kisajátításával karöltve kifejlődik mind nagyobb méretek-
ben a munkafolyamat kooperatív formája, a tudomány tudatos 
technikai alkalmazása, a föld tervszerű kiaknázása, a munkaesz-
közök alkalmazása csak közösen alkalmazható munkaeszközökké, 
minden termelési eszköz gazdaságosabbá tétele azáltal, hogy 
kombinált, társadalmi munka termelési eszközeiként használják 
őket, valamennyi nép bekapcsolása a világpiac hálózatába és ezzel 
a tőkés rendszer nemzetközi jellege.”25 

Marx nagyon jól tudta, hogy a termelés egyre kevesebb és kevesebb 
tulajdonos kezében való koncentrálódásával „nő a nyomor, az elnyo-
más, a szolgaság, az elfajulás, a kizsákmányolás”26 a munkásosztály-
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53ban, de azzal is tisztában volt, hogy „a bérmunkások kooperációját 
teljes mértékben az őket alkalmazó tőke hozza létre.” 27 

Arra a következtetésre jutott, hogy a termelőerőknek a kapitaliz-
musban való rendkívüli növekedése – amely sokkal nagyobb mérvű, 
mint bármilyen más korábbi termelési módban – megteremtette 
annak a feltételeit, hogy a társadalom meghaladja azokat a társadalmi-
gazdasági viszonyokat, amelyeket maga ez a termelési mód teremtett, 
s így tovább lépjen a szocialista társadalom felé. Miként a nem-euró-
pai társadalmakról szóló vizsgálódásaiban, Marx gondolkodásának 
központjában itt is az áll, hogy a kapitalizmus a saját meghaladása 
felé halad. A tőke harmadik kötetében azt írta, hogy az „uzsora” a 
kapitalizmus előtti társadalmakban „forradalmian hatott” amennyi-
ben hozzájárult azoknak a „tulajdonformáknak” a szétrombolásához 
és felbomlasztásához, „amelyeknek a szilárd bázisán és ugyanazon 
formában való állandó újratermelésén a politikai tagozódás nyug-
szik”. A feudális urak és a kistermelés pusztulása a „munkafeltételek 
centralizációját” jelentette.28 

A tőke I. kötetében Marx azt írta, hogy „a tőkés termelési mód 
történelmileg úgy mutatkozik meg, mint történelmi szükségsze-
rűség, amely megköveteli a munkafolyamat társadalmi folyamattá 
változtatását”.29Ahogyan ő látta a kérdést: „a munka társadalmi 
termelőereje ingyen fejlődik, mihelyt a munkásokat meghatározott 
feltételek közé helyezik, márpedig a tőke az, amely e feltételek közé 
helyezi őket.”30 Marx mindig fenntartotta, hogy a kommunizmus 
számára legkedvezőbb történelmi feltételek csak a tőke felhalmozása 
révén fejlődhetnek ki: 

(A kapitalista) mint az érték értékesítésének fanatikusa, az embe-
riséget könyörtelenül arra kényszeríti, hogy magáért a termelésért 
termeljen, ennélfogva rákényszeríti a társadalmi termelőerők 
kifejlesztésére és azoknak az anyagi termelési feltételeknek a meg-
teremtésére, amelyek egyedül alkalmasak arra, hogy egy olyan 
magasabb társadalmi forma reális bázisát alkossák, amelynek 
alapelve minden egyén teljes és szabad fejlődése.” 31

További reflexiók arra, hogy a kapitalista termelési mód döntő 
szerepet játszik abban, hogy a kommunizmus valódi történelmi 
lehetőséggé váljék, mindenhol megjelennek Marxnak a politikai 
gazdaságtanról adott bírálatában. Bizonyos, hogy Marx világosan 
megértette – mint megírta a Grundrissében – hogy bár a tőke tenden-
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54 ciáinak egyike az, hogy „rendelkezésre álló időt hozzon létre” a másik 
viszont az, hogy „ezt többletmunkává változtassa át.”32 Mégis, ebben 
a termelési módban a munkát a maximális mértékben értékesítik, 
míg „az egy bizonyos tárgy termeléséhez szükséges munkameny-
nyiséget valóban egy minimumra redukálja”. Marx számára ez volt a 
legalapvetőbb. A történelmi változás, amelyet involvál „a felszabadult 
munkának javára válik majd” és „feltétele felszabadulásának”.33 Így a 
tőke „önakarata ellenére szerszámul szolgál a társadalmilag rendel-
kezésre álló idő eszközeinek megteremtésében, hogy a munkaidőt 
az egész társadalom számára egy süllyedő minimumra redukálják, és 
ily módon mindenki idejét szabaddá tegyék saját fejlődése számára.”34 

Marx észrevette azt is, hogy egy olyan társadalom létrehozásához, 
amelyben elérhető az egyének egyetemes önkibontakoztatása, „min-
denekelőtt az szükséges, hogy a termelőerők teljes fejlődése termelési 
feltétellé váljék.”35 Ezért megállapította, hogy „a tőke nagy történelmi 
oldala az”, hogy 

„létrehozza ezt a többletmunkát, a puszta használati érték, a 
puszta létfenntartás álláspontjáról fölösleges munkát, és törté-
nelmi rendeltetése beteljesedett, mihelyst egyrészt a szükségletek 
annyira fejlettek, hogy a szükségesen felüli többletmunka maga 
is általános szükséglet, magukból az egyéni szükségletekből ered 
– másrészt a tőke szigorú fegyelme révén, amelyen az egymást kö-
vető nemzedékek [Geschlechter] átmentek, az általános serénység 
az új nemzedék [Geschlecht] általános birtokává fejlődik; – végül 
mihelyt a munka termelőerőinek fejlődése folytán, amelyet a tőke 
a maga korlátlan gazdagodási vágyában és azon feltételek között, 
amelyek között egyedül realizálhatja őket, állandóan előrehajt, 
odáig halad a dolog, hogy egyrészt az általános gazdagság bir-
toklása és fenntartása csak kevesebb munkaidőt követel az egész 
társadalom számára és a dolgozó társadalom tudományosan 
viszonyul előrehaladó újratermelésének folyamatához; tehát 
mihelyt véget ért az a munka, amelyben az ember teszi azt, amit 
dolgokkal tétethet magáért. [...] Ezért termelő a tőke; azaz lényegi 
viszony a társadalmi termelőerők fejlődése szempontjából. Csak 
akkor nem ilyen többé, amikor maguknak ezeknek a termelőerők-
nek a fejlődése korlátba ütközik magában a tőkében.”36 

Marx megismételte ezeket a meggyőződéseit a Közvetlen termelési 
folyamat eredményei c. szövegében. Miután emlékeztetett a tőke struk-
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55turális határaira – mindenekelőtt arra a tényre, hogy az „termelés a 
termelők ellenében és velük nem törődve” –, máris a tőke „pozitív 
oldalára” 37 fókuszál. Összehasonlítva a múlttal, a kapitalizmus úgy 
jelenik meg, mint „olyan termelés, amely nem kötődik a szükségletek 
előre meghatározó és előre meghatározott korlátaihoz.”38 Pontosan 
a „munka társadalmi termelőerőinek” növekedése az, amely meg-
magyarázza „a tőkés termelésnek sajátos történelmi jelentőségét.”39

Marx tehát a maga korának társadalmi-gazdasági feltételei között 
alapvetőnek tekintette „a gazdagságnak mint olyannak a megterem-
tését, azaz a társadalmi munka kíméletlen termelőerőinek a megte-
remtését, s csakis ezek alkothatják egy szabad emberi társadalom 
anyagi bázisát.” 40 Ami „szükséges” ehhez, az a „tőkés termelési mód 
ellentétekkel teli formájának”41 megszüntetése.

Ugyanez a téma visszaköszön A tőke harmadik kötetében, amikor 
Marx hangsúlyozza „a termelési feltételeknek általános, közösségi, 
társadalmi termelési feltételekké való kimunkálódását” [...] amely: 
„adva van a termelőerőknek a tőkés termelés során megtett fejlődése, 
és azon mód által, ahogyan ez a fejlődés végbemegy.”42

Marx miközben úgy látta, hogy a kapitalizmus a legjobb társadalmi 
rendszer, amely eddig létezett, abban az értelemben, hogy a maxi-
mumig tudja bővíteni az emberiség termelőerőit, azt is felismerte, 
hogy – annak ellenére, hogy könyörtelenül kizsákmányolja az em-
beri lényeket – van bizonyos számú potenciális progresszív vonása, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az egyének képességei sokkal inkább 
kibontakozzanak, mint a korábbi társadalmakban.

Marx, aki mélységesen ellenségesen viszonyult a kapitalizmus terme-
lésközpontú normáihoz és az értéktöbblet-termelés imperatívuszához, 
a megnövekedett termelékenység kérdését az egyén képességeinek 
kifejlődése vonatkozásában vizsgálta. Így a Grundrissében kimutatta: 

Magában az újratermelés aktusában nem csak az objektív felté-
telek változnak, pl. a faluból város lesz, a vadonból irtásföld stb., 
hanem a termelők is változnak, azáltal, hogy új minőségeket 
tételeznek magukból, a termelés útján fejlesztik, átformálják 
önmagukat, új erőket és új képzeteket alkotnak, új érintkezési 
módokat, új szükségleteket és új nyelvet. 43

A termelőerőknek ez sokkal intenzívebb és összetettebb fejlődése 
hozta létre „az egyének leggazdagabb fejlődését”44 és „vonatkozásaik 
egyetemességét”45 is. Marx szerint ugyanis: 
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56 De mint a gazdagság általános formájára való nyughatatlan törek-
vés, a tőke túlhajtja a munkát természeti szűkösségének határain 
és ily módon létrehozza az anyagi elemeket a gazdag egyéniség 
fejlődéséhez, amely éppúgy mindenoldalú a termelésében, mint 
a fogyasztásában, és amelynek munkája ezért már nem is mint 
munka, hanem mint magának a tevékenységnek a teljes fejlődése 
jelenik meg, amelyben a természeti szükségszerűség a maga köz-
vetlen formájában eltűnt, mert a természeti szükséglet lépett.46

Röviden: Marx számára a kapitalista termelés bizonyosan „az egyén 
önmagától és másoktól való elidegenülésének általánosságával először 
termeli meg vonatkozásainak és képességeinek általánosságát és min-
denoldalúságát is.”47 Marx jó néhányszor hangsúlyozta ezt. 

Az 1861–63-as Kéziratokban megjegyzi, hogy a tőke „a termelés 
nagyobb változatosságára, a társadalmi szükségletek körének és 
kielégítésük eszközeinek bővítésére, ennélfogva az emberi terme-
lőképesség fejlesztésére és vele az emberi adottságok új irányokban 
való működtetésére hajt”. 48 Az Értéktöbblet-elméletekben pedig vilá-
gossá teszi, hogy a termelőerőknek a kapitalizmus létrehozta párat-
lan növekedése nemcsak gazdasági következményekkel jár, hanem 
„minden társadalmi és politikai viszonyt forradalmasít”. 49 A tőke első 
kötetében pedig azt írta, hogy „látjuk itt, miként töri át az árucsere a 
közvetlen termékcsere egyéni és helyi korlátait, és miként fejleszti ki 
az emberi munka anyagcseréjét. Másrészt kifejlődik a cselekvő sze-
mélyek ellenőrzésén kívül eső, társadalmi-természeti összefüggések 
[gesellschaftlicher Naturzusammenhänge] egész köre.” 50 Arról van szó, 
hogy a termelés „a teljes emberi fejlődésnek megfelelő” formában 
menjen végbe. 51 

Végül Marx pozitívnak tekint a kapitalizmusban bizonyos, a nők 
emancipációjával és a családon belüli viszonyok modernizálódásával 
kapcsolatos tendenciákat is. Az egyik tőle származó fontos politikai 
dokumentumban (Instrukciók az Ideiglenes Központi Tanács küldöttei 
számára. Különféle kérdések.) a következőket írja erről: „jóllehet a 
tőke uralma alatt ez a tendencia förtelemmé torzult”, de „[a] modern 
iparnak azt a tendenciáját, hogy a mindkét nembeli gyermekeket és 
fiatalokat bekapcsolja a társadalmi termelés nagy munkájába, haladó, 
egészséges és jogos tendenciának tekintjük.” 52

Hasonló álláspontot találunk A tőke első kötetében is, ahol azt írja: 
Bármily rettenetesnek és undorítónak látszik mármost a régi 
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57család felbomlása a tőkés rendszeren belül, mégis a nagyipar 
azzal a döntő szereppel, melyet a nőknek, fiatal személyeknek 
és mindkét nembeli gyermekeknek a háztartás területén túl, 
társadalmilag szervezett folyamatokban kiutal, megteremti az 
új gazdasági alapzatot a családnak és a két nem viszonyának egy 
magasabb formája számára.53

Marx továbbá megjegyzi, hogy „A tőkés termelési mód kiteljesíti 
a mezőgazdaság és az ipar eredeti családi kötelékének széttépését, 
amely kettejük gyermekiek fejletlen alakját átfogta.” Ennek az egyik 
következménye „a városi népességnek”, amely „a társadalom törté-
nelmi mozgató ereje” és amelyet a tőke „nagy központokban halmoz 
össze” [a] „folyton növekvő túlsúlya”.54 

A dialektikus módszert használva, amelyhez oly gyakran folyamo-
dik A tőkében és annak előkészítő kézirataiban, Marx amellett érvelt, 
hogy a kapitalizmusban „egy új társadalom alkotóelemei” alakulnak 
ki azáltal, hogy a tőke „a termelési folyamat anyagi feltételeivel és 
társadalmi kombinációjával érleli” őket.55 Így megteremtődnek az 
anyagi feltételei „egy új és magasabb szintézisnek”. 56 Habár a forra-
dalom soha nem fog a puszta gazdasági dinamika révén létrejönni, 
hanem mindig megköveteli éppúgy a politikai tényezők működését 
is, a kommunizmus eljöveteléhez „a társadalom bizonyos anyagi 
alapzata szükséges, vagyis számos olyan anyagi létfeltétel, amelyek 
maguk viszont hosszú és gyötrelmes fejlődéstörténet természet adta 
termékei.”57

Hasonló téziseket fejtett ki Marx jó néhány rövid, ám fontos politi-
kai szövegben, amelyek A tőke megalkotásával egy időben, vagy rövid-
del azt követően keletkeztek, s ez azt mutatja, hogy Marx felfogása a 
kérdésről nemigen változott. Így a Bér, ár és haszonban a munkásokkal 
meg akarja értetni azt, hogy „a jelenlegi rendszer, minden nyomor 
ellenére, amelyet a munkásokra zúdít, egyidejűleg megteremti azokat 
az anyagi feltételeket és formákat, amelyek a társadalom gazdasági 
újjáalakításához szükségesek.” 58

A Bizalmas közlésben, amelyet Marx a Nemzetközi Munkásszö-
vetség Főtanácsa nevében küldött a Német Szociáldemokrata Mun-
káspárt braunschweigi bizottságához, határozottan fenntartja, hogy 
„bár a forradalmi kezdeményezés valószínűleg Franciaországból indul 
majd ki, csakis Anglia szolgálhat egy komoly gazdasági forradalom 
emeltyűjéül.” Ezt a következő szavakkal magyarázza el:
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58 Ez az egyetlen ország, ahol nincsenek már parasztok és ahol a 
földtulajdon kevés kézben összpontosul. Ez az egyetlen ország, 
ahol a tőkés forma – azaz a nagy méretekben, tőkés vállalkozók 
alatt egyesített munka – csaknem az egész termelést hatalmába 
kerítette. Ez az egyetlen ország, ahol a lakosság nagy többsége 
bérmunkásokból áll. Ez az egyetlen ország, ahol az osztályharc 
és a munkásosztály szervezettsége a trade-unionok révén bizo-
nyos fokú érettségre és egyetemességre tett szert. Ez az egyetlen 
ország, ahol – világpiaci uralma következtében – a gazdasági 
viszonyokban bekövetkező minden forradalomnak közvetlenül 
vissza kell hatnia az egész világra. Ha a landlordizmus és a kapita-
lizmus klasszikus székhelye is ez az ország, másfelől itt értek meg 
megsemmisítésének anyagi feltételei.59

A Bakunyin Államiság és anarchia c. könyvének konspektusa című 
művében, amely fontos pontokon jelzi a közte és az orosz forradalmár 
közötti nézetkülönbségeket a kapitalizmus alternatívájával kapcsolat-
ban, Marx megerősíti a szocializmus vezetésére majdan hivatott társa-
dalmi szubjektumot illetően is, hogy: „a radikális szociális forradalom 
a gazdasági fejlődés bizonyos történelmi feltételeihez kapcsolódik; e 
feltételek az ilyen forradalom előfeltételei. Tehát csak ott van rá lehe-
tőség, ahol a tőkés termelés mellett az ipari proletariátus legalábbis 
jelentékeny helyet foglal el a nép tömegében.”60

A Gothai Program kritikájában, amelyben az Általános Német 
Munkásegylet és a Szociáldemokrata Munkáspárt egyesülése során 
elfogadott közös platform egyes aspektusaival vitázik, Marx azt 
mondja: 

Amilyen mértékben a munka társadalmilag fejlődik és ezáltal 
gazdagságnak és kultúrának forrása lesz, abban a mértékben 
fejlődik szegénység és lesüllyedés a dolgozó oldalán, gazdagság 
és kultúra a nem-dolgozó oldalán. [...] Itt határozottan ki kellett 
volna mutatni, hogy a mostani tőkés társadalomban hogyan 
jöttek létre végül is azok az anyagi stb. feltételek, amelyek a mun-
kásokat képessé teszik és kényszerítik arra, hogy ezt a történelmi 
átkot megtörjék.61 
 
Végül A szocialista munkások választási programjában (1880), egy 

rövid, három évvel halála előtt írott szövegben Marx azt hangsúlyozza, 
hogy a termelési eszközök csak „kollektív formában, amelynek anyagi 
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59és szellemi elemeit maga a tőkés társadalom fejlődése teremti meg” 
kerülhetnek a munkások tulajdonába. 62

Így hát, mint látjuk, Marx egész munkásságában, a materialista tör-
ténelemfelfogás első, 1840-es évekbeli megfogalmazásaitól, egészen 
az 1880-as évekbeli utolsó politikai állásfoglalásaiig, folyamatosan 
rámutatott arra, hogy alapvető összefüggés van a termelésnek a 
kapitalista termelési mód által létrehozott növekedése, és a kom-
munista társadalomnak, amelyért a munkásmozgalomnak harcolnia 
kell, a szükséges történelmi előfeltételei között. Ámde az élete utolsó 
éveiben végzett kutatások segítettek neki abban, hogy felülvizsgálja 
ezt a meggyőződését, és elkerülje, hogy a sok követőjét jellemző 
„ökonomizmusba” essék. 

2. A nem mindig szükségszerű átmenet 

Marx a kapitalizmust úgy tekintette, mint „szükségszerű átmeneti 
pontot”63 azokhoz a kibontakozó történelmi feltételekhez, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a proletariátus a siker bizonyos esélyével vegye 
fel a harcot a szocialista termelési mód megvalósításáért. A Grundrisse 
egy másik szakaszában megismétli, hogy a kapitalizmus „átmeneti 
pont”64 a társadalom további haladása felé, amely „összeegyeztet-
hető a termelőerők legmagasabb fejlődésével”, ezért „az egyének 
leggazdagabb fejlődésével”65 is. Marx úgy írta le „a termelés mostani 
feltételeit”, mint „önmagukat megszüntető és ezért egy új társadalmi 
állapot történelmi előfeltételeiként tételező feltételek”-et. 66

Olykor-olykor arra helyezve a hangsúlyt, hogy a tőkében benne 
rejlik önmaga elpusztításának tendenciája,67 Marx kijelenti: „[a]hogy 
a polgári gazdaságtan rendszere csak lassan fejlődik ki számunkra, úgy 
önmaga tagadása is, amely a végső eredménye.”68 Azt mondja: meg 
van győződve róla, hogy a tőkés termelési mód „az utolsó szolgaalak” 
(az „utolsó”-val bizonyosan túl messzire ment), 

melyet az emberi tevékenység magára ölt, az egyik oldalon a 
bérmunka, a másikon a tőke alakját, és ez a levetés maga is a 
tőkének megfelelő termelési mód eredménye; a bérmunka és a 
tőke tagadásának az anyagi és szellemi feltételei – e kettő maga 
is tagadása már a nem-szabad társadalmi termelés korábbi for-
máinak – maguk is a tőke termelési folyamatának eredményei. 
Metsző ellentmondásokban, válságokban, görcsökben jut kife-
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60 jezésre az, hogy a társadalom termelő fejlődése növekvő módon 
nem illik össze eddigi termelési viszonyaival. Tőke erőszakos 
megsemmisítése, nem számára külső viszonyok által, hanem mint 
önfenntartásának feltétele, ez a legcsattanósabb forma, amelyben 
közlik vele, hogy menjen és adjon helyet a társadalmi termelés 
egy magasabb állapotának.69

További bizonyítéka található az Értéktöbblet-elméletekben annak, 
hogy Marx a kapitalizmust a szocialista gazdaság születése alapfelté-
telének gondolta. Itt fogalmazza meg, hogy egyetért Richard Jones 
közgazdásszal (1790–1855), aki „a tőkét és a tőkés termelési módot 
csak a társadalmi termelés fejlődésének átmeneti fázisaként »fogad-
ja el«.” A kapitalizmus révén, írja Marx itt, „feltárul a kilátás egy új 
társadalomra, gazdasági társadalomformációra, amelyhez ez csak az 
átmenetet alkotja.”70  

Marx hasonló elképzelést dolgozott ki A tőke első kötetében és az 
azt előkészítő kéziratokban. A híres, nem publikált Függelék: A köz-
vetlen termelési folyamat eredményeiben, azt írta, hogy a kapitalizmus 
„teljes gazdasági forradalmat” követően jött létre, amely egyrészt 
először hozza létre a reális feltételeket a tőke munka feletti uralmá-
hoz, teljesíti azt ki, ad neki megfelelő formát, másrészt a munka ter-
melőerőiben, a termelési feltételekben és érintkezési viszonyokban, 
melyeket a munkás ellenében fejlesztett ki, megteremti egy a tőkés 
termelési mód ellentétekkel teli formáját megszüntető új termelési 
mód reális feltételeit, és ennélfogva egy újonnan kialakított társadalmi 
életfolyamat, ezzel pedig egy új társadalomalakulat anyagi bázisát.71  
A tőke első kötete egyik záró fejezetében: A tőkés felhalmozás törté-
nelmi tendenciájában Marx megállapítja: „A termelési eszközök cent-
ralizációja és a munka társadalmasítása olyan pontot ér el, amelyen 
már nem fér meg tőkés burkában. A burkot szétrepesztik. Üt a tőkés 
magántulajdon végórája, a kisajátítókat kisajátítják.”72

Habár Marx meg volt győződve róla, hogy a kapitalizmus nélkü-
lözhetetlen történelmi átmeneti forma, mert egyedül a kapitaliz-
musban teremtődhetnek meg azok a feltételek, amelyek talaján a 
munkásmozgalomnak meg kell küzdenie a társadalom kommunista 
átalakításáért, nem gondolta, hogy ezt az eszmét merev, dogmatikus 
módon kellene alkalmaznunk. Éppen ellenkezőleg, nem is egyszer 
tagadta – úgy publikált, mint kiadatlan szövegeiben – hogy ő a törté-
nelemnek valamiféle egyenes vonalú értelmezését fejlesztette volna 
ki, amely szerint az emberi lényeknek minden társadalomban törté-
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61nelmi szükségszerűséggel ugyanazt az utat és ugyanazokat a fejlődési 
szakaszokat kell bejárniuk. 

Élete utolsó éveiben Marx elvetette azt a tévesen neki tulajdonított 
tézist, hogy a tőkés termelési mód történelmileg elkerülhetetlen. Ettől 
az állásponttól való eltávolodását világosan megfogalmazta, amikor 
bevonódott a kapitalizmus lehetséges oroszországi fejlődéséről folyt 
vitába. Egy cikkében, amelynek az volt a címe: Marx Ju. Zsukovszkij 
ítélőszéke előtt, az orosz író és szociológus, Nyikolaj Mihajlovszkij 
(1842–1904) azzal vádolta őt, hogy a kapitalizmust Oroszország 
felszabadulása egy elkerülhetetlen történelmi szakaszának tekinti.73 
Marx egy levélben, amelyet az Otecsesztvennije Zapiszki számára 
fogalmazott, azt válaszolta erre, hogy ő A tőke első kötetében „csak 
jelezni kívánja azt az utat, amelyen haladva Nyugat-Európában a 
tőkés gazdasági rendszer a feudális gazdasági rendszer méhéből meg-
született.”74 Itt Marx hivatkozik egy szakaszra A tőke első kötetének 
francia kiadásából (1872–1875), amely azt mondja, a falusi tömegek 
termelőeszközeiktől való megfosztásának az alapja „a földművesek 
kisajátítása” volt, azonban ez „radikális módon csak Angliában való-
sult meg”, de „Nyugat-Európa valamennyi országa végigéli ugyanezt 
a folyamatot.”75 Ennek megfelelően, állítja Marx, vizsgálódásainak 
tárgya az „öreg kontinens”, nem az egész világ. 

Marx hasonlóan rugalmas módon közelített a többi európai orszá-
gokhoz, hiszen nem mint homogén egészre gondolt Európára. Egy 
1867-ben tartott beszédében, amelyet a londoni Német Munkás 
Művelődési Egylet előtt tartott, és amely később megjelent a genfi 
Vorbotében, amellett érvelt, hogy a német munkások azért lesznek 
képesek sikeresen véghezvinni a forradalmat, mert „nem kell végig 
menniük azon a hosszadalmas polgári mozgalmon, mint a többi 
ország munkásainak.”76

Ami Oroszországot illeti, Marx osztotta Mihajlovszkij nézetét, 
hogy ez az ország „tovább fejlesztve saját történelmi adottságait”, 
„át sem vergődve e rendszer (a kapitalizmus) gyötrelmein, magáévá 
teheti annak minden gyümölcsét.” Azzal vádolta Mihajlovszkijt, hogy 
eltorzítva az ő álláspontját, „[történelmi] vázlatomat a kapitalizmus 
nyugat-európai keletkezéséről feltétlenül át kell alakítania valami 
történelemfilozófiai elméletté a fejlődés általános útjáról, amelyet 
végzetszerűen meg kell tennie minden népnek, bármilyen történelmi 
viszonyok között éljen is.”77 Marx ezután általánosságban leszögezi: 
„Megdöbbentően hasonló, de eltérő történelmi környezetben leját-
szódó történelmi események tehát teljesen különböző eredmények-
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62 hez vezettek.” Ezért a történelmi átalakulások megértéséhez szükséges 
külön-külön tanulmányozni az egyes jelenségeket, csak ekkor tudunk 
velük megfelelően foglalkozni. A történelmi jelenségek helyes értel-
mezésének „sohasem fogunk a nyitjára jutni egy olyan történelemfi-
lozófiai elmélet franciakulcsával, amelynek legfőbb erénye abban van, 
hogy történelem-fölötti.”78 

Marx ugyanezeket a meggyőződéseit fejtette ki 1881-ben, amikor 
az orosz forradalmárnő, Vera Zaszulics (1848–1919) kérte ki nézeteit 
az orosz falusi földközösség, az obscsina jövőjéről. Zaszulics tudni 
akarta, vajon a falusi földközösség átfejlődhet-e egy szocialista for-
mába, vagy pedig pusztulásra van ítélve, mert a kapitalizmus szükség-
szerűen kiterjeszkedik Oroszországra is. Válaszában Marx azt hang-
súlyozta, hogy „A tőke első kötetében a kapitalizmus kifejlődésének, 
amely a termelőket radikálisan elválasztotta a termelőeszközöktől”, 
történelmi elkerülhetetlenségét […] kifejezetten Nyugat-Európa 
országaira korlátoztam”.79

A levél bevezető vázlataiban Marx a falusi földközösségnek a fejlet-
tebb gazdasági formákkal való együttéléséből származó sajátságokat 
fejtegeti. Oroszország, állapítja meg,

kortársa egy magasabb kultúrának, össze van kapcsolva egy 
világpiaccal, amelyen a tőkés termelés uralkodik. Elsajátítva e 
termelési mód pozitív eredményeit, képes tehát fejleszteni és 
átalakítani földközösségének még archaikus formáját, ahelyett, 
hogy szétrombolná.80

A parasztság „átveheti tehát a tőkés rendszer által kimunkált összes 
pozitív vívmányokat anélkül, hogy átmenne annak caudiumi igája 
alatt.”81 Azoktól, akik arra hivatkozva érvelnek amellett, hogy a ka-
pitalizmus elkerülhetetlen fejlődési szakasz Oroszország számára is, 
hogy a történelem nem haladhat előre ugrásokban, Marx gúnyosan 
azt kérdezi, vajon Oroszország „kénytelen volt-e a Nyugat módján 
átmenni a gépiparnak egy hosszú inkubációs időszakán, hogy eljut-
hasson a gépekhez, gőzhajókhoz, vasutakhoz, stb?” Hasonlóképpen 
talán nem volt lehetséges „bevezetni országukban egy szempillantás 
alatt az egész cseremechanizmust (bankok, részvénytársaságok stb.), 
amelynek kimunkálása a Nyugatnak évszázadokba került?” 82  Nyil-
vánvaló, hogy Oroszország vagy bármely más ország történelmének 
nem kell megismételni mindazokat a szakaszokat, amelyeken Anglia, 
vagy más európai nemzetek történelme átment. Ezért az obscsina 
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63szocialista átalakulása is végbe mehet anélkül, hogy szükségszerűen 
át kellene mennie a kapitalizmuson. Ezek a tézisek nem mondanak 
ellent A tőke első kötete Előszavá-nak, ahol Marx kijelenti, hogy „egy 
társadalom, még ha nyomára jött is mozgása természeti törvényének 
[…] természetes fejlődési fázisokat sem át nem ugorhat, sem ren-
deletileg el nem tüntethet. De megrövidítheti és enyhítheti a szülési 
fájdalmakat.” 83

Ugyanebben az időszakban Marxot a prekapitalista közösségek 
viszonyaival kapcsolatos elméleti kutatásai, amelyeket az Etnográfiai 
Jegyzetfüzetekben gyűjtött össze, ugyanabba az irányba vezették, mint 
amely a Vera Zaszulicsnak adott válaszából kiviláglik. Az amerikai 
antropológus, Lewis Morgan (1818–1881) munkásságának olva-
sásától hajtatva, propagandisztikus hangnemben azt írja: „Európá-
ban és Amerikában” azok a népek, ahol a kapitalizmus a leginkább 
kifejlődött, „másra nem is törekszenek, mint hogy letörjék láncait, 
helyettesítve a tőkés termelést a kooperatív termeléssel és a tőkés 
tulajdont a tulajdon archaikus típusának egy magasabb formájával, 
vagyis a kommunista tulajdonnal.”84

Marx elképzelt közösségi termelési modellje egyáltalán nem „az 
elszigetelt egyén” gyengeségéből eredő „ősi típusa” „a kooperatív vagy 
kollektív termelésnek”, hanem a „termelési eszközök társadalmasításá-
nak”85 az eredménye. Marx nem változtatta meg a maga (mélységesen 
kritikus) felfogását az orosz falusi földközösségekről, s elemzésében 
változatlanul megőrzi az egyéni és társadalmi termelés fejlődésének 
központi szerepét. 

Marx Oroszországról adott reflexióiban tehát nincs semmiféle 
drámai „törés” korábbi elgondolásaihoz képest.86 A korábbi művekkel 
szemben az új elemek abban állnak, hogy Marx elméleti-politikai 
álláspontja kiérleltebbé vált, ami odáig vezette, hogy megvizsgáljon 
a kommunizmusba vezető olyan más lehetséges utakat is, amelyeket 
korábban megvalósíthatatlannak vélt. 87

Marx elfogadta, hogy „elméletileg” lehetséges, hogy az obscsina 
„közvetlenül kiindulópontjává válhatik tehát ama gazdasági rend-
szernek, amely felé a modern társadalom tendál és új életet kezdhet 
anélkül, hogy előbb öngyilkossá lenne.”88

Az, hogy együtt létezik a tőkés termeléssel, a falusi közösségnek 
lehetővé teszi, hogy felhasználja „a nagyüzemi méretekben megszer-
vezett kooperatív munka anyagi feltételeit.”89

Az az elgondolás, hogy a szocializmus kialakulása plauzibilis lehet 
Oroszországban, nem egyedül Marxnak az ottani gazdasági helyzetről 
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64 folytatott stúdiumain alapult. Az orosz narodnyikokkal való kapcso-
lata, mint a párizsi kommünárokkal való kapcsolat egy évtizeddel 
korábban, segített abban, hogy nyitottabbá váljon arra a lehetőségre, 
hogy a történelem nemcsak a termelési módok egymásra következé-
sének lesz a tanúja, hanem forradalmi események közbelépésének és 
ama szubjektív tényezőknek is, amelyek ezt lehetővé teszik. 

Marx úgy érezte, hogy még több figyelmet kell szentelnie a spe-
cifikus történelmi tényezőknek, a politikai és társadalmi feltételek 
országról-országra és az egyes társadalmi kontextusok szerint külön-
böző, egyenlőtlen fejlődésének.

Azon felül, hogy nem akarta elfogadni, hogy egy előre megha-
tározott történelmi fejlődés ugyanúgy jelenhet meg a különböző 
gazdasági és társadalmi kontextusokban, az, hogy Marx elmélete 
továbbfejlődött ezekben az utolsó években, annak volt köszönhető, 
hogy tovább gondolta a kapitalizmusnak a gazdaságilag elmaradott 
országokra gyakorolt hatása problémáját. Többé már nem úgy vélte, 
mint 1853-ban, a New York Tribune számára írott cikkében, hogy „a 
burzsoá ipar és kereskedelem megteremtik az új világ ezen anyagi fel-
tételeit.”90 Sok éves részletes stúdiumok és a nemzetközi politikában 
bekövetkezett változások megfigyelése segítette Marxot abban, hogy 
kialakítson egy olyan képet a brit gyarmatosításról, amely teljesen 
eltért attól, amit újságíróként harmincas évei közepe táján fogalma-
zott meg. A kapitalizmusnak a gyarmati országokra gyakorolt hatásai 
most teljesen másként jelentek meg számára. Zaszulicshoz írott levele 
vázlatainak egyikében utalva „Kelet-Indiára” azt írta, hogy „mindenki 
[…] jól tudja, hogy ott a föld közös tulajdonának eltörlése csakis 
az angol vandalizmus aktusa volt, amely a bennszülött népet nem 
előbbre vitte, hanem visszavetette.”91 Nézete szerint, az angoloknak 
„csak tönkre tenniük sikerült a bennszülött földművelést és meg-
kétszerezniük az éhínséget és annak intenzitását.”92 A kapitalizmus, 
apologétái dicsekvésével ellentétben, nem haladást és felszabadulást 
hozott az elmaradott országokban, hanem csak a természeti erőfor-
rások kíméletlen kizsákmányolását, környezetpusztítást, valamint az 
emberi szolgaság és alávetettség új formáit. 

1882-ben Marx megint visszatért arra a lehetőségre, hogy a kapita-
lizmus és a múltból fennmaradt közösségi formák együtt létezhetnek 
az elmaradott országokban. Januárban, a Kommunista Kiáltvány új, 
orosz kiadása előszavában, amelyet Engelsszel együtt írtak, az orosz 
falusi földközösség sorsát összekapcsolja a nyugat-európai proletari-
átus osztályharcának alakulásával:
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65Oroszországban azt látjuk, hogy a gyorsan felvirágzó kapitalista 
szédelgés és az éppen hogy kifejlődő polgári földtulajdon mellett 
a földnek nagyobbik fele a parasztok közös birtokában van. Az 
a kérdés most: átmenet-e az orosz obscsina, a föld ősrégi közös 
birtoklásának egyik, jóllehet erősen megrendült formája, közvet-
lenül a közös birtoklás magasabb, kommunista formájába? Vagy, 
ellenkezőleg, végig kell-e előbb mennie ugyanazon felbomlási 
folyamaton, amely a Nyugat történelmi fejlődését alkotja? Az 
egyetlen válasz, amely erre manapság lehetséges, a következő: ha 
az orosz forradalom jeladás lesz egy nyugati proletárforradalomra, 
úgy, hogy a kettő egymást kiegészíti, akkor a mostani orosz közös 
földtulajdon kiindulópontja lehet egy kommunista fejlődésnek.93

Marx már 1853-ban elemezte Anglia gazdasági jelenlétének követ-
kezményeit Kínában, a New York Tribune számára írott Forradalom 
Kínában és Európában c. cikkében. Marx azt gondolta: lehetséges, 
hogy a forradalom Kínában „kirobbantja a régóta érlelődő általános 
válságot, amelyet, mihelyt külföldön is elharapódzik, közvetlenül 
politikai forradalmak követnek majd a kontinensen.” Hozzátette, 
hogy „különös színjáték lenne, ha Kína zűrzavart szállítana a nyu-
gati világba, mialatt a nyugati hatalmak angol, francia és amerikai 
hadihajókkal »rendet« visznek Sanghajba, Nankingba és a Nagy 
Csatorna torkolataiba.”94

Mindamellett Marxnak nem az Oroszországgal kapcsolatos reflexi-
ói voltak az egyetlen indok arra, hogy azt gondolja: a különféle forra-
dalmi mozgalmak, amelyek egymástól különböző társadalmi-gazda-
sági kontextusokban bontakoznak ki, összefonódhatnak egymással. 
1869 és 1870 között írt leveleiben és a Nemzetközi Munkásszövetség 
egyes dokumentumaiban – legvilágosabban és legtömörebben 
elvtársaihoz, Sigfrid Meyerhez (1840–1872) és August Vogthoz 
(1817–1895) intézett egyik levelében – Angliának („a tőke metropo-
liszának”) jövőjét összekapcsolta az elmaradottabb Írországéval.  Az 
előbbi, Anglia, kétségkívül „a világpiac eddig uralkodó hatalma”, és 
ezért „egyelőre a legfontosabb ország a munkásforradalom számára”, 
„ezenkívül az egyetlen ország, amelyben ennek a forradalomnak az 
anyagi feltételei már bizonyos érettségi fokra fejlődtek.” 

Azonban Marxnak „miután évekig foglalkozott az ír kérdéssel”, 
meggyőződésévé vált, hogy „az angliai uralkodó osztályokra a 
döntő csapást” – amiről, önmagát is áltatva, azt gondolta, hogy 
„meghatározó jelentőségű lesz az egész világ munkásmozgalmára 



Vá
lt

o
za

to
k 

eg
y 

té
m

á
ra

66 nézve” – „nem Angliában, hanem csakis Írországban lehet mérni”. 
A legfontosabb cél továbbra is „a forradalom meggyorsítása Ang-
liában”, de „ennek az egyetlen eszköze” „Írország függetlenségé-
nek kivívása”.95 Mindenesetre Marx az iparosodott, tőkés Angliát 
stratégiailag központi jelentőségűnek tartotta a munkásmozgalom 
harcában, az írországi forradalom, amely csak akkor lesz lehetséges, 
ha a két ország „kényszerű uniója” véget ér, „társadalmi forrada-
lom lesz”, amely „divatjamúlt formákban”96 fog megnyilvánulni.  
A burzsoá hatalom megdöntése az olyan nemzeteknél, ahol a termelés 
modern formái még csak kifejlődőben vannak, nem lesz elégséges a 
kapitalizmus eltűnéséhez. 

A dialektikus álláspont, amelyhez Marx utolsó éveiben eljutott, le-
hetővé tette számára, hogy elvesse azt a gondolatot, hogy a szocialista 
termelési mód csak bizonyos, mereven meghatározott szakaszokon 
áthaladva valósítható meg.97 Az a materialista történetfelfogás, ame-
lyet kidolgozott, távol áll attól a fajta mechanikus egymásutániságot 
feltételező felfogástól, amelyre a marxizmus történetében jó néhány-
szor redukálták. A történelemnek ez a dialektikus felfogása nem 
egyeztethető össze azzal az elképzeléssel, hogy az emberi történelem 
termelési módok egymásra következése, amelyek pusztán előkészítő 
szakaszai a történelem elkerülhetetlen lezárulásának: a kommunista 
társadalom születésének. 

Ezenfelül, Marx kifejezetten tagadta, hogy a kapitalizmus a világ 
minden részén történelmileg szükségszerű lenne. Gondolkodásában 
nincs nyoma a gazdasági determinizmusnak. A politikai gazdaságtan 
bírálata híres Előszavában vázlatszerűen felsorolta az egymást követő 
„ázsiai, antik, feudális és modern polgári termelési módokat”, mint 
„az emberi társadalom előtörténetét”, s hasonló kijelentések találha-
tók más írásaiban is. Ámde ez az elképzelés Marxnak a különböző 
termelési formák keletkezéséről és fejlődéséről szóló egész, átfogóbb 
munkásságában csak egy kis részt foglal el. Marx módszere nem re-
dukálható a gazdasági determinizmusra. 

Az obscsina jövőjéről alkotott, gazdagon argumentált elképzeléseit 
egy egész világ választja el attól, amikor a szocializmust egyszerűen a 
termelőerők fejlődésével azonosítják – amely felfogást, nacionalista 
felhangokkal, magáévá tették mind a II. Internacionáléban és a szo-
ciáldemokrata pártokban (amelyeken belül még a gyarmatosítással 
szimpatizáló álláspontok is kialakultak), mind a huszadik századi 
nemzetközi kommunista mozgalomban, amely mindig a társadalom-
elemzés egy állítólag „tudományos” módszerére hivatkozott. 
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67Marx nem változtatott saját alapvető elképzelésein az eljövendő 
kommunista társadalom arculatáról, ahogyan ezt a Grundrissében 
felvázolta, anélkül, hogy absztrakt leírásokba bocsátkozott volna róla. 
Mivel ellenségesen viszonyult a múlt merev sémáihoz, s az ő nevében 
kialakult új dogmákhoz is, lehetségesnek tartotta, hogy a forradalom 
kitörhet olyan formák és olyan feltételeket között is, amelyekre azelőtt 
soha nem gondolt. 

Marx számára az emberiség jövője a munkásosztály kezében volt – a 
munkásosztály képes a maga harcai és tömegszervezetei révén elhozni 
a társadalmi átalakulást, és létrehozni egy másfajta gazdasági-politikai 
rendszert. 

Jegyzetek

1  Karl Marx: Wages. Marx–Engels Collected Works (MECW) 6. 436. 
2 Karl Marx – Friedrich Engels: A kommunista párt kiáltványa. In Marx–Engels: 

Válogatott Művek, Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1949. 38.
3 Uo. 13.
4 Uo. 13.
5 Uo. 13.
6 Uo. 14.
7 Uo. 15.
8 Uo. 15. A „bárgyúság” (idiotizmus) kifejezést nem kell a butaság szinonimájaként 

értenünk. Összhangban görög eredetével, Marx és Engels azokra az emberekre 
használják, akik szűklátókörűek és nem törődnek közösségük sorsával. Lásd: Eric 
Hobsbawm: How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism. New 
Haven/London, Yale University Press, 2011. 108.

9 Karl Marx – Friedrich Engels: A kommunista párt kiáltványa. In Marx–Engels: 
Válogatott Művek, Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1949. 22.

10 Uo. 19.
11 Karl Marx: Osztályharcok Franciaországban. In Marx–Engels: Válogatott Művek, 

Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1949. 126.
12 Karl Marx – Friedrich Engels: Szemle. 1850. jan.–febr. 8. In Karl Marx – Friedrich 

Engels Művei 7. köt.  Budapest, 1962. Kossuth Könyvkiadó, 219.
13 Az indiai brit uralom eljövendő eredményei. Marx–Engels: Válogatott művek. 

Budapest, Szikra Könyvkiadó 1949. 329.
14 Uo. 332.
15 Uo. 334. Lásd még Marx levelét Engelshez (1853. június 14.), amelyben, bár fenn-

tartja, hogy „a britek egész indiai gazdálkodása ocsmány volt és mindmáig az”, azt 
írja barátjának, hogy egy, a sajtóban megjelent cikkében „forradalminak” nevezte 
„India házi iparának Anglia által történő ledöntését” (Karl Marx levele Friedrich 
Rngelsnek. Karl Marx és Friedrich Engels Művei 28. köt. 251.) A New York Tribune 
szóban forgó cikke arra késztette Edward Saidot, hogy ne csak azt állítsa, hogy 
„Marx gazdasági elméletei az orientalisták nyomdokain haladnak”, hanem hogy 



Vá
lt

o
za

to
k 

eg
y 

té
m

á
ra

68 egyszersmind azt taglalja, hogy „a marxi tézisben szereplő két tényező – az ázsiaiak 
vesztesége és a Marx által is elítélt brit gyarmati uralom – egyensúlya miként billen 
mégis a már említett Kelet és Nyugat közötti ősi egyenlőtlenség gondolata felé.” 
(Edward W. Said: Orientalizmus, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2000, 267.) Va-
lójában Said Marx-olvasata egyoldalú és felületes. Az első, aki rámutatott ennek az 
értelmezésnek a hiányosságaira, Sadiq Jalal al-Azm volt (1934–2016) aki egy cik-
kében: „Orientalism and Orientalism in Reverse” (Khamsin, vol. 8, 1980) azt írta: 
„Marx a nagyon bonyolult történelmi folyamatokról és helyzetről adott nézeteinek 
ez a leírása nem más, mint travesztia […] semmi specifikusan »Ázsiára« vagy a 
»Keletre« vonatkozó nincs Marx életművében.” (14–15.) A „termelési kapacitá-
sokkal, a társadalmi szervezettel, a történelmi előrehaladottsággal, a katonai erővel 
és a technológiai fejlődéssel kapcsolatban […] Marx, mint mindenki más, tudott a 
modern Nyugat fölényéről a Kelettel szemben. De egyszerűen abszurd lenne azzal 
vádolni […] hogy ezt a kontingens tényt egy örökérvényű, szükségszerű igazság-
nak akarta volna feltüntetni. (15–16.) Hasonlóképpen Aijaz Ahmad (1932) az In 
Theory: Classes, Nations, Literaturesben(London, Verso, 1992) pedig megfelelően 
bebizonyította, hogy Said „kontextusukból kiemelt Marx-idézetekkel operált”, 
kevés érzékkel ahhoz, amiről a kérdéses szakasz szólt, egyszerűen azért, hogy be-
illeszthesse Marxot a saját „orientalizmus-képébe” (231, 223.) A Marx állítólagos 
„eurocentrizmusával” szembeni kritikát lásd még: Irfan Habib: Marx’s Perception 
of India, in Iqbal Husain (szerk.) Karl Marx on India New Delhi, Tulika, 2006. 
xiv-liv. Mindenesetre, Marx 1853-as cikkei későbbi reflexióihoz képest csak egy 
nagyon részleges és leegyszerűsítő képet nyújtanak a gyarmatosításról. 

16 Karl Marx: Az indiai kínzásokról (In: Karl Marx és Friedrich Engels Művei 12. köt. 
253–257.) 257.

17 Karl Marx: Beszéd a „People’s Paper” évfordulóján, In Marx–Engels: Válogatott 
művek, Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1949, 335. Marx itt Armand Barbèsra 
(1809–1870), Francois Raspailra (1794–1878) és Auguste Blanquira (1805–
1881) utal. 

18 Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. Első Rész. Karl Marx 
és Friedrich Engels Művei, 46/I köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1984. 302. (A 
továbbiakban: Grundrisse.)

19 Uo. 256.
20 Uo. II. köt. 25.
21 Uo. II. 62. Lásd: John Wade: History of the Middle and Working Classes London: 

E. Wilson, 1835 (3. kiad.) különösen a 122–132. oldalak, ahol Wade azt állítja, 
hogy „a feladatok megosztása az alkalmazottak között időt takarít meg” (123.). 
Marx már egészen korán, 1845-ben szemelvényeket másolt ki Wade művéből. 
Lásd MEGA, IV/4m Berlin, Dietz, 1988 288–301. és 303–308. A legmeglepőbb 
sorok azok, mint pl. a következő (288.) „Egy, a lehető legegyszerűbbre redukált 
munka az elmét szabadon hagyja a gondolkodásra és a beszélgetésre, s a munka-
megosztásnak máris ezek a hatásai sok manufaktúrában.”

22 Grundrisse II. köt. 107.
23 Uo. I. köt. 298. 
24 Ranajit Guha szerint (Dominance without Hegemony: History and Power in colonial 

India, Cambridge, Harvard University Press, 1997, 15–16.), „ez az ékesszóló 
passzus önmagában, elkülönítve a szerzőnek a tőkén gyakorolt kritikája hatalmas 



Vá
lt

o
za

to
k 

eg
y 

té
m

á
ra

69korpuszától, megkülönböztethetetlenné tenné őt az ezernyi tizenkilencedik szá-
zadi liberálistól, akik csak a tőke pozitív oldalát látták. […] Azonban ha megfelelő 
kontextusban olvassuk, akkor úgy kell értelmezzük, mint ami semmi egyéb egy 
kidolgozott kritika első mozzanatánál.” A Subaltern Studies folyóirat alapítója itt 
egy olyan félrevezető és felületes álláspontot vett célba, amelyet, paradox módon, 
Marx sok epigonja is magáévá tett: „Marx írásainak némelyikét – például egyes 
passzusokat Indiáról írott jól ismert cikkeiből – valóban a kontextusukból kira-
gadva olvasták, és olyan mértékben eltorzították, hogy végül a tőke történelmi 
lehetőségeiről adott értékelését egy technikamániásnak a kapitalizmusról szóló 
tömjénező leírására redukálták.” Ám Guha nézete szerint, Marx a maga kritikáját 
„egyértelműen elkülönítette a liberalizmustól”, és annál erőteljesebbnek tűnik 
ez a kritika, ha tekintetbe vesszük, hogy Marx a kapitalizmus „felfelé emelkedő 
és optimista” szakaszában alkotta meg, amikor a tőke „ereje nőttön nőtt, és úgy 
tűnt, korlátlanul tud terjeszkedni és átformálni a társadalmat.” A  Grundrisse-ből 
vett idézet egy másfajta értelmezését, amely Francis Baconnak (1561–1626) a 
természetnek való „engedelmességről” és a „természet alávetéséről” szóló komp-
lex elképzelésén alapszik, lásd: John Bellamy Foster: Marx’s Grundrisse an the 
Ecological contradictions of Capitalism c. írását, in Marcello Musto (szerk.): Karl 
Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 years Later 
London, Routledge 1998, különösen 100–101. 

25 Karl Marx: A tőke I. köt. Karl Marx és Friedrich Engels Művei 23. köt. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1967, 712–713. Egy ehhez hasonló korábbi passzusban 
Marx majdnem pontosan ugyanígy sorol fel ötöt az itt megemlített hat kérdésből: 
„hogy a munka társadalmi termelőerejének fejlődése nagybani kooperációt tételez 
fel, hogy csak ezzel a feltétellel lehet a munka megosztását és kombinációját meg-
szervezni, a termelési eszközöket tömeges koncentrációjuk révén gazdaságosabbá 
tenni, már anyagilag is csak közösen alkalmazható munkaeszközöket, például a 
gépi berendezés rendszerét, stb. életre hívni, hatalmas természeti erőket a terme-
lés szolgálatába kényszeríteni és a termelési folyamatot a tudomány technológiai 
alkalmazásává változtatni.” A tőkés termelés globális dimenziójáról l. Marx levelét 
Engelshez 1858. október 8-án, amelyben megállapítja: „A polgári társadalom 
tulajdonképpeni feladata, hogy létrehozza, legalábbis körvonalaiban, a világpiacot 
és egy ennek bázisán nyugvó termelést.” (Karl Marx levele Friedrich Engelshez, 
1858. október 8. Karl Marx és Friedrich Engels Művei 29. köt. Budapest, 1972. 
Kossuth Könyvkiadó, 339.

26 Uo. 713.
27 Uo. 314.
28 Karl Marx: A tőke III. köt. Karl Marx és Friedrich Engels Művei 25. köt. Budapest, 

Kossuth Könyvkiadó, 1974. 368.
29 Karl Marx: A tőke I. köt. Karl Marx és Friedrich Engels Művei 23. köt. Budapest, 

Kossuth Könyvkiadó, 1967, 314.
30 Uo. 312.
31 Uo. 553. Lásd Marx 1867. december 7-i levelét Engelshez, amelyben felsorolja 

barátjának (aki A tőke recenzióján dolgozott) a fő érveket munkájában, amelyeket 
szeretne, ha Engels megemlítene. Marx egyszersmind úgy látja saját művét, mint 
amelynek az egyik legfőbb haszna az, hogy bebizonyítja: „a mostani társadalom 
gazdaságilag tekintve egy új magasabb formával terhes”. Olyan gondolatmenetet 



Vá
lt

o
za

to
k 

eg
y 

té
m

á
ra

70 követve, amely ma egy némileg túl merész összehasonlításnak tűnhet a saját 
meglátásai és Darwin fejlődéselmélete között, Marx azt állítja, hogy elmélete „ott 
is rejtett haladást mutat ki, ahol a modern gazdasági viszonyokat ijesztő közvetlen 
következmények kísérik.” „Kritikai felfogásával” és „talán malgré lui” (akarata elle-
nére – a ford.) „véget vetett minden professzionális szocializmusnak, azaz minden 
utópizmusnak”. Mindent összevéve, ami a legjobban kiviláglik a kifejezésekből, 
amelyeket Engelsnek javasol, az az a meggyőződés, amelyet a kapitalizmus törté-
nelmi jelentőségéről kialakított, mint amely abszolút evidens számára: „Míg Las-
salle úr a tőkéseket szidalmazta és a porosz parlagi nemességnek hízelgett, addig 
Marx úr, ellenkezőleg, kimutatja a tőkés termelés történelmi szükségszerűségét.” 
(Karl Marx és Friedrich Engels Művei 31. kötet, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 
1973. 398. 

32 Karl Marx: Grundrisse II. k. 171.
33 Uo. II. 165.
34 Uo. II. 171.
35 Uo. II. 24.
36 Uo. II. 219.
37 Karl Marx: A közvetlen termelési folyamat eredményei. Budapest, Kossuth Könyv-

kiadó, 1988, 115. 
38 Uo. 
39 Uo. 100.
40 Uo. 61.
41 Uo.144.
42 K. Marx: A tőke III. köt.  251.
43 K. Marx: Grundrisse I. köt.  373.
44 K. Marx: Grundrisse II. köt. 23.
45 Uo. 24.
46 K. Marx: Grundrisse I. köt. 219.
47 Uo. 79.
48 K. Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához (1861–63-as kézirat). Karl Marx 

és Friedrich Engels Művei 47–48. kötet.  Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1985. 
170–171. 

49 K. Marx: Értéktöbblet-elméletek. III. Rész. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963, 
368.

50 K. Marx: A tőke I. köt. 110.
51 Uo. 471.
52 Karl Marx: Instrukciók az Ideiglenes Központi Tanács küldöttei számára. Külön-

féle kérdések. In Karl Marx és Friedrich Engels Művei 16. köt. Budapest Kossuth 
Könyvkiadó, 1964. 174. 

53 Uo. 457.
54 Uo. 571.
55 Uo. 469.
56 Uo. 471.
57 Uo. 81.
58 Karl Marx: Bér, ár és haszon. In Marx–Engels: Válogatott Művek. Budapest, Szikra 

Könyvkiadó, 1949. 426. 



Vá
lt

o
za

to
k 

eg
y 

té
m

á
ra

71

59 Karl Marx: Bizalmas közlés. In Karl Marx és Friedrich Engels Művei 16. köt 
(1864–1870) Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1964, 402.

60 Karl Marx: Bakunyin Államiság és anarchia c. művének konspektusa. In Karl Marx 
és Friedrich Engels Művei 18. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969. 600.

61 Karl Marx: A gothai program kritikája. In Karl Marx és Friedrich Engels Művei 19. 
köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1969. 11–30.

62 Karl Marx: A szocialista munkások választási programja (A szöveget Marx fran-
ciául a L’Égalité c. francia szocialista újság számára írta – A ford.) In Karl Marx és 
Friedrich Engels Művei 19. köt.  228.

63 Grundrisse I. köt. 392.
64 Grundrisse II. köt. 23.
65 Uo. 
66 Grundrisse I. köt. 346.
67 Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Grundrisse, amelyet Marx nem publikálásra 

szánt, az 1857–58-as esztendő sajátos légkörében íródott, akkor, amikor közele-
dőben volt a kapitalizmus történetének első világméretű válsága. 

68 Grundrisse II. köt. 175.
69 Uo. 208.
70 K. Marx: Értéktöbblet-elméletek. Harmadik rész. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 

1963, 390–391.
71 Karl Marx: A közvetlen termelési folyamat eredményei. I. m. 144.
72 Karl Marx: A tőke I. köt. 713.
73 Николай К. Михайловский: Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковскаго. 

Отечественные записки. 1877. köt. 10. sz. 321–356.; megjelent ugyanezzel a 
címmel: Полное собрание сочинений (Összes művek), 4. köt. Szentpétervár, 
1911. 165–206.

74 Karl Marx: Levél az Otyecsesztvennije Zapiszki szerkesztőségének. In Karl Marx 
és Friedrich Engels Művei, 19. köt. 111.

75 Uo. Lásd Karl Marx: Le Capital. MEGA vol. II/7. 634. Az eredeti, 1867-es kiadás-
nak ezt a kiegészítését, amelyet Marx akkor toldott be, amikor munkájának francia 
fordítását ellenőrizte, Engels nem illesztette be A tőke 1890-es német kiadásába, 
amely A tőke későbbi fordításainak alapszövege lett. Maximilien Rubel ezt a szöve-
get „az ebbe a fejezetbe illesztett egyik legfontosabb betoldásnak” nevezte. Lásd: 
Karl Marx: Oeuvres. Économie I. Párizs, Gallimard 1963, 1701. Az Engels által 
publikált kiadás azt állítja: az eredeti felhalmozás története „különböző országok-
ban különböző színeket ölt és a különböző szakaszokat különböző sorrendben és 
különböző történelmi korszakokban futja be. Klasszikus formája csak Angliában 
található, ezért ezt vesszük példának. (Karl Marx: A tőke I. köt. 671.)

76 Karl Marx: Tudósítás Marxnak a londoni Német Munkás Művelődési Egylet 
jubileumi ünnepségén, 1867. február 28-án elmondott beszédéről. Karl Marx és 
Friedrich Engels Művei 16. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964, 486.

77 Karl Marx: Levél az Otyecsesztvennije Zapiszki szerkesztőségének. In Karl Marx 
és Friedrich Engels Művei, 19. köt. 112.

78 Uo. Mikhajlovszkij – aki nem ismerte Marx valódi elméleti álláspontját – így 
előrevetíti a huszadik századi marxizmus egyik alapvető korlátját. De hasonló 
téves elgondolások elterjedtek voltak ekkor már Marx követői között is, mind 
Oroszországban, mind másutt. Marx kritikái ezekkel szemben annál is fontosabb 
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72 volt, mert saját korán túllátva anticipálta a későbbi fejleményeket is. Ld. Pier Paolo 
Poggio: L’Obscina. Comune contadina e rivoluzione in Russia. Milan. Jaca Book, 
1978. 148. és M. Musto: The Last Marx (2019 előkészületben). 

79 Karl Marx: A V. I. Zaszulics levelére adandó válasz fogalmazványai. Második 
fogalmazvány. Karl Marx és Friedrich Engels Művei 19. köt. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1969, 271.

80 Uo. 273.
81 Uo. Harmadik fogalmazvány. 278.
82 Uo. Első fogalmazvány, 266.
83 K. Marx: A tőke I. köt. 9.
84 K. Marx: A V. I. Zaszulicshoz írott levél fogalmazványai. Második fogalmazvány 

272. Vö. Lewis Morgan: „Magasabb szinten fogja újraéleszteni a régi népek sza-
badságát, egyenlőségét és testvériségét” (Marx által készített és lemásolt kivonat) 
In L. Krader (ed.): The Ethnological Notebooks of Karl Marx (Assen, Van Gorcu, 
1972. 159.) (Saját fordításom. Tudomásom szerint, az idézett szövegnek nincs 
magyar fordítása. – A ford.) 

85 Uo. Első fogalmazvány. 264. 
86 Lásd az érvelést: Shanin (szerk.): Late Marx and the Russian Road (London, 

Routledge, 1984, 60.), amely szerint a vázlatok „jelentős váltást” mutatnak, ami 
1867, A tőke kiadása óta ment volna végbe Marx munkásságában. Hasonlóképpen 
vélekedik Enrique Dussel, aki „törésről” beszél az El ultimo Marx (1883–1882) y la 
liberación latinoamericana  c. munkájában (Mexico D. F., Siglo XXI, 1990, 230 és 
237.). Más szerzők Marx utolsó írásainak egyfajta third-worldist olvasatát sugallták, 
amely szerint, a forradalom szubjektuma többé nem a gyári munkásság, hanem a 
vidéken és a periférián élő néptömegek. 

87 Lásd Marian Sawer kiváló munkáját: Marxism and the Question of the Asiatic Mode 
of Production. The Hague, Martinus Nijjhoff, 1977, 67. „Az, ami specifikusan az 
1870-es években történt, nem az volt, hogy Marx megváltoztatta volna felfogását 
az falusi közösségek jellegéről, vagy eldöntötte volna, hogy ezek, úgy, ahogy létez-
tek, a szocializmus bázisa lehetnek, hanem inkább arról volt szó, hogy elkezdte 
megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy a közösségeket nem a kapitalizmusnak, 
hanem a szocializmusnak kell forradalmasítania. […] Úgy tűnik, komolyan fog-
lalkoztatta az a remény, hogy a társadalmi kommunikáció intenzívebbé válásával 
és a termelés módszereinek modernizálódásával a falu gazdálkodási rendszere 
integrálható egy szocialista társadalomba. 1882-ben ez még mindig valódi alterna-
tívának tűnt Marx számára, az obscsinának a teljes dezintegrálódásával szemben.”  

88 K. Marx: A V. I. Zaszulicshoz írott levél fogalmazványai. Első fogalmazvány. I. m. 
267.

89 K. Marx: Uo. Harmadik fogalmazvány, 278.
90 Az indiai brit uralom eljövendő eredményei. In Marx–Engels: Válogatott művek. 

Budapest, Szikra Könyvkiadó 1949, 334.
91 K. Marx: Levél V. I. Zaszulicshoz. Harmadik fogalmazvány. I. m. 276. A kérdés 

további megvitatását illetőn lásd: Marx Ny. F. Danyielszonhoz, 1881. február 19-
én írott levelét: Karl Marx és Friedrich Engels Művei 35. köt. 145–149.

92 Uo. 278. Az a Marx, aki ezekben a szövegekben megnyilatkozik, nagyon különbö-
zik tehát követői legtöbbjétől. Partha Chatterjee jól írta le ez utóbbiak álláspontját 
The Politics of the Governed: Popular Politics in Most of the World című könyvében 
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73(New York, Columbia University Press, 2004): „A marxisták általában úgy vélték, 
hogy a tőke uralma a hagyományos közösségek felett biztos jele a történelem 
előrehaladásának.” (30.) 

93 Karl Marx–Friedrich Engels: Előszó „A Kommunista Párt kiáltványa” második 
orosz kiadásához, In Karl Marx és Friedrich Engels Művei 19. köt. 440.

94 Karl Marx: Forradalom Kínában és Európában, In Karl Marx és Friedrich Engels 
Művei 9. köt. 94. A Marx and Latin America (Leiden, Boston, 2014) c. könyvé-
ben José Arico megállapítja, hogy Marx fontolóra vette a lehetőségét „egy olyan 
forradalomnak a gyarmati világban, amely, ellentétben azzal, amelyet 1848 előtt 
hiposztazált, nem a centrumországok elnyomott osztályainak forradalmi politikai 
cselekvésétől függne, hanem maga döntően meghatározná mind a kapitalista fejlő-
dés menetét a centrumországokban, mind a proletárforradalom kitörését Európá-
ban.” (18–19.). Idézett művében, a Marxism and the Question of the Asiatic Mode 
of Production-ban Marian Sawer megállapítja, hogy Marx „abból a szempontból 
is érdeklődött a Nyugaton kívüli világ iránt, hogy milyen szerepe lehet az európai 
kapitalizmus élettartamának meghosszabbításában. Ez az érvelés különösen fon-
tossá vált Marx és Engels számára 1850-ben és azután, amikor csalódniuk kellett 
korábbi forradalmi reményeikben.” (42.). 

95 Marx Sigfrid Meyerhez és August Vogthoz, 1870 április 9. Karl Marx és Friedrich 
Engels Művei 32. köt. 652–657. 

96 Karl Marx: Bízalmas közlés. In Karl Marx és Friedrich Engels Művei 16. kötet 
(1864–1870) Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964, 402.

97 Lawrence Krader amellett érvel, hogy Marxnak az emberi történelemről adott 
felosztása, amelyet élete során alaposan kidolgozott, végső soron „több vonalon 
haladó és az unilineáris felé tartó” történelmi mozgást feltételezett, amely „kü-
lönböző népek által megtett különböző történelmi utakból” áll össze. Míg ezeket 
amolyan hozzávetőleges módon fejtette ki az 1857–1867 között alkotott művei-
ben, határozottabban, habár még mindig nem véglegesen rögzítette őket az 1879 
és 1881 közötti időszakban. The Asiatic Mode of Production Assen, Van Gorcum, 
1975. 139.

(Fordította: Szalai Miklós)

Az Eszmélet felkérésére készült tanulmány.
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74 KoLjA LinDnEr

Marx eurocentrizmusa

A Marxról szóló viták és a  
posztkoloniális tanulmányok közötti párbeszédért

„{Az angol szamaraknak} rengeteg idő kel-
lett ahhoz, hogy akár csak megközelítőleg 
is megértsék, mik a földbirtoklás valódi fel-
tételei […] [a] meghódított körzetekben.”1

Az angol nyelvű világban Marx állítólagos eurocentrizmusa szá-
mos vita kiváltója volt, amelyek legfontosabb témái a következők 
voltak: Marx viszonya a gyarmatosításhoz, ezzel összefüggésben az 
ázsiai társadalmakkal kapcsolatos szemlélete, valamint a társadalmi 
változásokra és a történeti fejlődésre vonatkozó elmélete. Ebben a 
kontextusban kitüntetett figyelem irányult azokra a tanulmányaira, 
amelyek 1853-ban az indiai brit gyarmatosításról születtek. A Marxról 
szóló vitákban (a továbbiakban: MV) a megközelítések nem léptek 
túl az apologetikán vagy a filológiai elemzésen; s az eurocentrizmus 
kérdésével összefüggésben csak a legritkább esetben találkozunk az 
uralom globális kritikájából táplálkozó megközelítésekkel. Továbbra 
is várat magára egy Marx egész munkásságával kapcsolatos szisztema-
tikus elemzés, noha a Marxszal kapcsolatos kutatás, a tudományos 
könyvkiadásnak hála, már ma is lehetővé teszi az árnyalt eszmecserét.

Ezzel szemben a posztkoloniális tanulmányokban (a továbbiakban: 
PT) a kritikai hangok vannak túlsúlyban. Ezek szerint Marx állítólag 
védelmébe vette „a politikai emancipáció eurocentrikus modelljét, 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a gyarmatosított szubjek-
tumok tapasztalatát az Európán kívüli társadalmakban”; „az Indiával 
és Afrikával kapcsolatos írásaiban nem végezte el az imperializmus 
következetes elemzését”, és így elemzéseiből szinte teljesen kima-
radtak „a jogfosztott csoportok és a gyarmatosított szubjektumok”.2 
Edward Said, akinek az orientalizmussal kapcsolatos kutatásai ma már 
klasszikusnak számítanak, egészen odáig megy, hogy Marxot a nem 
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75nyugati világ valamiféle rasszista „orientalizálásával” vádolja meg.3  
A PT-n belül így igen erős hajlam mutatkozik Marx mint eurocentrikus 
és orientalista történetfilozófiai gondolkodó elutasítására. 

Jelen tanulmány4 célja, hogy mindebből kiindulva, párbeszédet kez-
deményezzen a két diskurzus között. Legelőször is az euro centrizmus 
posztkolonialista kritikáját elevenítem fel, majd egy Marx számára 
paradigmatikus forrás, a Voyages de François Bernier című mű elem-
zésével folytatom, hogy így láthatóvá tegyem mindazt, amit az MV 
a PT-től tanulhat. Ezután, Marx jelenleg hozzáférhető munkásságát 
elemezve, kitérek a nem nyugati társadalmakkal kapcsolatos gondo-
lataira. Ahogyan Marx, úgy a jelen tanulmányban ezt a kifejezést én is 
a prekoloniális vagy prekapitalista társadalmak szinonimájaként hasz-
nálom. Jól érezhető az a fejlődés, amelyet Marx korai eurocentrikus 
alapvetéseivel szemben fokozatosan kialakuló távolságtartásaként 
értelmezhetünk. Ebben az értelemben írásom arra hívja fel a figyel-
met, hogy a PT elhamarkodottan utasítja el Marxot.

Marx annak hatására, hogy szüntelenül szembesülni volt kénytelen a 
(prekapitalista) földtulajdon különböző (Európán kívüli) formáival, az 
eurocentrikus megközelítéstől fokozatosan eltávolodott. Mindazonáltal, 
mivel ő maga nem járt az általa leírt területeken, sőt, azokat szisztemati-
kus formában még csak nem is elemezte, munkájában leginkább euro-
centrikus angol irodalomra támaszkodott, amely útleírásokból, parla-
menti jelentésekből és más elméleti írásokból állt. Ezen írások uralkodó 
felfogása szerint, Ázsiában sosem volt a föld magántulajdonban, jóllehet 
ez olyan hamis és orientalista felfogás, amelyet azóta – többek között a 
történészek – már megcáfoltak.5 Amikor tehát nyomon követjük Marx 
fokozatos eltávolodását az eurocentrizmustól, akkor ez azt is jelenti, 
hogy meg kell határoznunk, végül milyen mértékben sikerült kivonnia 
magát az „angol szamarak” által terjesztett gondolatok hatása alól.

Az eurocentrizmus fogalma

Legelőször is, pontosan meg kell határoznunk, hogy mit értünk 
eurocentrizmuson. Négy dimenziót különíthetünk el:

a) Egyfajta etnocentrizmust, amelynek az a sajátossága, hogy nem 
egyszerűen a nyugati társadalmak felsőbbrendűségét hirdeti, hanem 
e társadalmak alapjaként a tudományos gondolkodást is megjelöli. 
Ez a világszemlélet kéz a kézben jár azzal az igénnyel, hogy az egész 
világot ennek a gondolkodásnak kell alárendelni.6 Itt Nyugat-Európa 
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76 mint a világ politikai, gazdasági és teoretikus – ha ugyan nem „faji” – 
hatalmának előtérbe helyezéséről van szó.7

b) A világ nem nyugati részeinek „orientalista” szemléletét. Ezt a meg-
közelítést nem annyira e területek valódi körülményei, mint inkább „nyu-
gati képe” érdekli:8 a világ mint egész valamifajta regionális pozícióból van 
elgondolva. A különböző irodalmi alkotásokban az Európán kívüli világ-
gal kapcsolatos sokféle benyomás szintézisében nem annyira a valóság, 
mint inkább csak az európai gondolkodási struktúra tükröződik vissza. 
A gazdasági, politikai, kulturális és katonai uralom egy intézményesen is 
támogatott geopolitikai diskurzusban fejeződik ki, amely homogenizáló 
és kisajátítási aktus révén teremti meg a világ e régióit, azok lakóit pedig 
saját képének zavaros visszatükröződésévé változtatja (ebben a formában 
jelenik meg például Saidnál a „Kelet”, Marxnál pedig „Ázsia”).

c) A fejlődés valamiféle pszeudo-univerzalista elgondolását. Ez 
a megközelítés „kritikátlanul elfogadja a nyugat-európai kapitaliz-
mus által meghatározott civilizációs és történelmi modelleket, és 
mindenféle emberi történelmet és civilizációt ezekhez mér hozzá.”9 
Ez a megközelítés abból indul ki, pontosabban kívánalomként azt 
határozza meg, hogy az egész világ a nyugat-európai modellt követve 
fejlődik vagy kell fejlődnie.

d) A nem európai történelem, pontosabban annak a hatásnak az 
elvitatását, amelyet ez Európa fejlődésére gyakorolt. Ez a megközelítés 
tehát szemben áll a globális történelemmel, amely azáltal próbálja Euró-
pa kizárólagosságát vitatni, hogy történelmét partikulárisnak tekinti, 
igyekszik univerzalizmusán változtatni, és a világ különböző régiói 
közötti interakciókra összpontosítva, Európát „provincializálni”.10 
Ez annak felismerését eredményezi, hogy „az ideológiai és politikai 
konfliktusok már azelőtt világméreteket öltöttek, hogy a gazdaság a 
világ legnagyobb részén uniformizálódott volna.”11 Eurocentrikusnak 
tekinthetők tehát mindazok a törekvések, amelyek „az európai és az 
Európán kívüli világ összefonódását” és az „histoire croisée”*1 létjo-
gosultságát kétségbe vonják12.

*1 „Kereszteződő” vagy „egymásba fonódó” történelem: Michael Wernier és Béné-
dicte Zimmermann által bevezetett terminus az egymással kapcsolatban álló, 
egymásba fonódó/ágyazódó gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai stb. folya-
matok és formák megragadására törekvő történetírás jelölésére. Lásd: Michael 
Werner – Bénédicte Zimmermann: Beyond Comparison: Histoire Croisée and 
the Challenge of Reflexivity. History and Theory, 2006. 1. 30–50. (A szerk.)
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77Az eurocentrizmus első két dimenziója a rasszizmus határát köny-
nyen átlépi, amennyiben az entocentrikus előfeltevések az esszenciális 
különbség diskurzusának formáját öltik. A két másik dimenzió pedig 
általában az egyedi zsarnoki általánosításához vezet.

Az Indiával kapcsolatos 1853-as tanulmányok

Az Indiával kapcsolatos híres cikkekben, amelyeket Marx az 1850-es 
évek elején írt a New York Daily Tribune számára, az eurocentrizmus 
mind a négy formája megjelenik. Legelőször is, ezek az írások Európát 
egyoldalúan egy technológiai, infrastrukturális, jogi stb. szempontból 
felsőbbrendű társadalomnak tekintik. Ebből a szempontból a magán-
tulajdonban lévő föld kiemelten fontos szerephez jut, mivel „az ázsiai 
rendszerben” az állam a „valódi tulajdonos”.13 A népesség állítólag 
elszigetelt falvakban vagy egy olyan „falurendszerben” él, amely „min-
den keleti népre”14 jellemző; az „ázsiai rendszert” a mezőgazdaság és 
a kézműipar olyan ötvözete határozza meg, amely gátolja a termelés 
fejlődését, és a városi központok kialakulása is akadályokba ütközik. 
Marx abból a hipotézisből indul ki, hogy Európában a mindenre kiter-
jedő tulajdonviszonyok elősegítik a társadalmi fejlődést, mégpedig az 
általuk előidézett osztálymegosztottságnak és osztálykonfliktusoknak 
köszönhetően, ezzel szemben Indiára az önkényuralom és a „tespe-
dés”15 jellemző. Marx azonban figyelmen kívül hagyja, hogy az indiai 
falvak korántsem stagnáló zárt egységek, amelyek közvetlenül és 
elszigetelten állnak szemben az egész országot kezében tartó uralko-
dóval. Emellett osztálymegosztottságok is jellemzők rájuk. Tehát már 
a gyarmatosítás előtti India esetében is el kell ismerni egy konfliktusos 
és dinamikus társadalmi struktúra létét, amely a termelőerők és az 
árutermelés jól érzékelhető fejlődésével járt együtt.16 

Az eurocentrizmus harmadik formájának megfelelően, Marx egy 
sajátos fejlődési formát emel egyetemes szintre. Szerinte ugyanis „a 
nyugati társadalom alapjainak lefektetése Ázsiában”17 az „emberiség 
rendeltetéseként” megjelenő osztályok nélküli társadalom felé vezető 
úthoz hasonlatos.18 A nehézség abból adódik, hogy India fejlődési 
potenciálját kisajátítják, társadalmi struktúrája kizárólag a fejlődés 
akadályaként, de legalábbis jelentős korrekciókra szorulóként jelenik 
meg. Ezenkívül, Nyugat-Európa fejlettsége el van túlozva, mégpedig 
abból az igencsak spekulatív feltételezésből kiindulva, hogy a gyarma-
tosításnak köszönhetően minden egyes vívmánya – a vasúthálózat,19 
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78 a gőzgépek, a földművelés és a kézműipar szétválását eredményező 
tudományos alapokon álló termelés20 és a magánkézben lévő földek 
rendszere21 – átkerül majd az indiai társadalomba. Anglia, „bármi-
lyen bűnöket követett is el, e forradalom felidézésével a történelem 
öntudatlan eszközéül szolgált”,22 mivel megteremtette „az új világnak 
ezeket az anyagi feltételeit”.23 Az efféle kijelentések rámutatnak arra, 
hogy Marx figyelmen kívül hagyja, hogy a globális kapitalizmusban 
a világ különböző területei aszimmetrikus módon tagozódnak be a 
világpiacba, vagy hogy különböző perspektívák és fejlődési lehető-
ségek állnak előttük.24 

Az Indiával kapcsolatos cikkek abban az értelemben is euro cent-
rikusak, ahogyan a világtörténelemmel kapcsolatos kritikai megkö-
zelítés ezt a fogalmat használja, vagyis a negyedik formának megfe-
lelően. Jóllehet Marx differenciáltan hivatkozik a világ különböző 
területei közötti interakciókra, ugyanakkor elemzései nem terjednek 
túl a gazdasági dimenzión.25 Megközelítése annál is inkább egyoldalú, 
mivel csak az érdekli, hogy az Európán kívüli országok hogyan tago-
zódnak be a világpiacba, míg az európai országok betagozódásával 
nem foglalkozik26 (a Kínával foglalkozó szövegeket ebből a szem-
pontból kivételnek tekinthetnénk, ha nem tanúskodnának egyéb, az 
„ázsiai modellel” összefüggő problémákról27). Marxnál a gazdaság 
szféráján kívül nem jelenik meg az histoire croisée szemlélete vagy egy 
Európán kívüli modernitás lehetősége, például oly módon, ahogyan 
azt Chaktrabarty Indiával kapcsolatban kidolgozta.28 

Eurocentrikus források: François Bernier példája

Most fordítsuk figyelmünket az eurocentrizmus második formája, 
a „Kelet orientalizálása”29 felé, amelyet a rendelkezésére álló forrá-
sok alapján Marx reflektálatlan módon reprodukál. A forráskritika 
egyébként is általában Marx kutatásainak elhanyagolt területe, az 
útleírások esetében azonban különösen jól érzékelhető ennek hiánya. 
Ugyanakkor Edward Said azt írja, hogy „a különböző India-társasá-
gokhoz hasonló szervezetek mellett az utazók elbeszélései is nagyban 
elősegítették a gyarmatok kialakítását és az etnocentrikus világlátás 
térhódítását”.30 A Marx forrásaival kapcsolatos eddigi írások – az 
eurocentrizmusról szóló konkrét vitában is – főleg a politikai filozófiát 
és a közgazdaságtant érintették.31 Ez meglepő lehet, nemcsak annak 
fényében, hogy az útleírások általában mennyire fontos szerepet töl-
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79töttek be a nyugati szemléletmód kialakításában, hanem a Marx által 
Engelsnek küldött levél ismeretében is, amelyet 1853. június 2-án, 
vagyis több mint három héttel a New York Daily Tribune-ban Indiával 
kapcsolatban megjelent első cikkét megelőzően írt. Ebben arról szá-
mol be, hogy „a keleti városok kialakulásával kapcsolatban a legbeszé-
desebb, legragyogóbb és legmeggyőzőbb olvasmány az Aurangzebben 
kilenc évig orvosként praktizáló François Bernier Voyages contenant 
la description des États du Grand Mogol című könyve”.32 Marx úgy véli, 
a mű alapján joggal juthat arra a következtetésre, hogy Ázsiában a 
magánkézben lévő föld hiánya lehet „a keleti ég igazi kulcsa”.33 Négy 
nappal későbbi válaszlevelében Engels, Bernier-re hivatkozva, kifejti 
tézisét, miszerint a magántulajdonban lévő föld hiánya az éghajlati 
viszonyokkal és a termőföld jellegével hozható összefüggésbe.34 
Ezt a tézist Marx az Indiáról írott első cikkébe szó szerint átemeli.35  
A következőkben nem azért fogok Bernier útleírásával foglalkoz-
ni, hogy egy konkrét esettel kapcsolatos kutatások hiányosságait 
pótoljam, hanem hogy rámutassak, mi az, amit az MV Marx 
eurocentrizmusának kimerítő, vagyis a forráskritikát is tartalmazó 
elemzésekor a PT-től kölcsönözni tud.

François Bernier (1620–1688) francia orvos tizenkét évet töltött 
Indiában, majd hazatérésekor, 1670-ben közreadta nagy hatású út-
leírását, amely több kiadást is megért és számos európai nyelvre is 
lefordítottak.36 Ez a mű az egyik legfontosabb forrás, amely alapján 
a nyugati gondolkodók körében népszerű – többek között Montes-
quieu-nél és Hegelnél is megjelenő – „keleti despotizmus” gondolata 
kibontakozott.37 Bernier úgy véli, hogy Indiában az egész ország 
kizárólag az uralkodók kezében van, akik az ezekből származó jára-
dékaikból élnek:38 „a királyság összes földjének egyetlen birtokosa 
a király, és ebből mintegy szükségszerűen adódik, hogy az olyan 
nagyvárosok, mint Delhi vagy Agra számára gyakorlatilag a hadsereg 
jelenti az egyetlen jövedelemforrást, következésképpen a városoknak 
támogatniuk kell a királyt, amikor hadjáratra indul”.39 

Ez a tézis az orientalista projekció mintapéldája, amely az európai 
társadalmi és jogrend felsőbbrendűségének szubjektív benyomásá-
ból táplálkozik, és semmi köze sincs India valós körülményeihez.  
A „szamár” – aki jelen esetben francia – még csak „hozzávetőlegesen” 
sem tárta fel a „valós körülményeket”. Számos történeti elemzés 
rámutatott arra, hogy a gyarmatosítás előtti India esetében nem 
centralizált, vagyis elidegeníthető, tehát magán-földtulajdonból kell 
kiindulni.40 
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80 A magántulajdonban lévő föld hiányának gondolata csak egyetlen 
aspektusa annak az orientalista diskurzusnak, amely Bernier útleírása 
alapján kibontakozott. A babonaság leírása egy másik ilyen aspektus. 
A babonaságot Bernier lényeges társadalmi intézménynek tekinti, és 
kiemeli, hogy az indiaiak „bármibe fogjanak is”, előtte felkeresik az 
asztrológust.41 Ebben a megállapításban Siep Stuurman nem hajlan-
dó „az európai felsőbbrendűség egyszerű és tiszta megnyilvánulását” 
látni, mondván, Bernier az európaiak babonaságát is elítélendőnek 
tartotta volna, és a nyugati hittérítőkön is csak nevetett volna.42 Ez-
zel szemben én úgy gondolom, Bernier elárulja az általa képviselt 
orientalista nézőpontot, mégpedig azáltal, hogy a babonaságot nem 
korlátozza a társadalmi élet bizonyos területeire: a szöveg az euró-
pai olvasóban azt a benyomást keltheti, hogy Indiában, Európával 
szemben, nem volt felvilágosodás. Olyan forrásszöveggel van itt 
dolgunk, amely Marx Indiáról kialakított képét nagyban meghatá-
rozta: képtelen a fejlődésre, önerőből nem képes a modernizációra 
és csak stagnál.

De Bernier-nél más orientalista vonások is tetten érhetők. Öröm-
mel értek egyet Stuurmannal, amikor amellett érvel, hogy bár a „faj” 
nem jelenik meg Bernier útleírását strukturáló elemként, ugyanakkor 
a fehér mivolt [l’être-blanc] implicit formában jelen van az elbeszé-
lésben.43 Sőt, leírásai olykor nyíltan esszencializálók. Például azt 
olvashatjuk, hogy az indiai kézműves „természetéből adódóan igen 
lusta,”44 India nagy részére „a lassúság és a lustaság jellemző”45 stb. Ezt 
az esszencializmust „az India földi paradicsoma”46 iránti tipikusan ori-
entalista lelkesedés egészíti ki. A szükségszerű orientalizmus mellett 
Bernier azt is elismeri, hogy nem ért szanszkritul.47 Nem világos tehát, 
hogy mire alapozza az Indiával kapcsolatos hosszas fejtegetéseit; 
mindenesetre bizonyára nem eredeti forrásokra. Figyelembe véve 
a kontextust, amelyben ír, vagyis az európai gyarmatosítás kezdeti 
időszakát Indiában, ez nem meglepő. A cél ugyanis az volt, hogy a 
gyarmatosított területeket az európai érdekek szolgálatába állítsák.  
A PT-k láthatóvá tették a hajlamot arra, hogy a tudás előállításában az 
eredeti klasszikus szövegekben nem bíznak meg, és hogy a közvetlen 
megfigyeléseket előnyben részesítik, mondván: a „Kelet” nem képes 
magáról beszélni.48 Mindez az általános gyarmatosítási törekvések 
szerves részét képezik.

Bernier útleírásának egy másik része, az indiai özvegyek elégetésé-
vel kapcsolatos nyugati diskurzusok is megragadták a PT figyelmét. 
Gayatri Spivak, anélkül, hogy a máglyahalált védelmébe venné, 
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81rámutatott arra, hogy az efféle diskurzusok hajlamosak az elnyomott 
helyzetben lévő nőktől a beszéd és a cselekvés lehetőségét elvitatni.49 
Bernier útleírásából például láthatjuk, ahogyan egy máglyahalálra 
ítélt nő megmentésére tett igyekezete az ő hiszterizálásával vagy 
patologizálásával kapcsolódik össze, ami még alantas női cselekvési 
képességét is tovább csorbítja.50 Bernier akciója a „bálványimádó 
népség barbár szokásainak” elítélésével párosul.51 Az indiai özvegy-
asszony megmentése „egy jó társadalom létrehozásának jeleként”52 
értelmeződik: ez a diskurzus csak fokozza e nők körül a gyarmati 
helyzetből adódó ideológiai szorítást (ideological constriction).53

A Bernier által leírtak tehát csak a „keleti dolgok képzelet általi 
megragadásának tekinthetők”.54 Ahogyan minden orientalista dis-
kurzus, úgy Bernier leírásai sem pusztán a „Másik” képét rajzolják 
meg, hanem az európai én megkonstruálásának feladatát is elvégzik. 
India „babonás” vagy „stagnáló” jellege a drasztikus változásokon 
keresztülmenő korabeli nyugati társadalmak „varázstalanított” jelle-
gének megfordításaként értelmezhető. A „lustaság” és a „paradicsomi 
állapot” fantazmagóriája révén India a nyugat-európai kapitalizmus 
korai szakaszának, a kemény munkának, a dinamizmusnak és az 
önmegtartóztatásnak a negatív projekciójává válik. Végül az „ázsiai 
önkényuralom” kerül szembe az európai „felvilágosult abszolutizmus-
sal”, „a barbár erkölcsök pedig a „jó társadalommal”.55

Ilyen körülmények között Marx helyesebben járt volna el, ha 
ahelyett, hogy forrását az indiai társadalmi struktúrával kapcsolatos 
elemzésében középponti elemmé teszi, ahhoz inkább kritikailag vi-
szonyult volna. E hiba ellenére azonban hangsúlyozni kell a közte és 
Bernier között meglévő különbséget: Marx sohasem esszencializált, 
sosem lépte át az orientalizmus és a rasszizmus közötti keskeny vá-
lasztóvonalat. És ez nem csak itt, hanem a rabszolgasággal kapcsolatos 
észrevételeire is igaz:56 Marx konkrét elemeket kölcsönöz orientalista 
vagy akár rasszista forrásokból, azokat tényként kezeli és beemeli 
őket egy olyan haladáspárti diskurzusba, amely több szempontból is 
eurocentrikusnak tekinthető,57 teszi ezt azonban anélkül, hogy oszta-
ná az ezek hátterében meghúzódó esszencializmust. Marx megítélése 
azonban legalább annyira naiv, mint amennyire problematikus: legin-
kább azt bizonyítja, hogy a gyarmatosítás és a rabszolgaság megítélése 
Marx esetében nem alapul az uralom általános kritikáján. Ez ugyanis 
a rasszizmus kérdésének különálló kezelését feltételezné, mivel egy 
olyan végtelenül bonyolult problémáról van szó, amely korántsem 
redukálható a munkamegosztás kérdésére.58 Mindent együttvéve, a 
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82 Marxszal szemben megfogalmazott rasszizmusvád59 e körülmények 
között számomra nem tűnik megalapozottnak.

Nem kétséges, hogy az 1850-es évek elején a gyarmatosítással 
kapcsolatban Marxnak még nincs árnyalt vagy nem eurocentrikus 
szemléletmódja, ahogyan olyan források sem állnak rendelkezésére, 
amelyek a gyarmatosítás előtti társadalmak pontos megértését szá-
mára lehetővé tennék (vagy amelynek köszönhetően olyan szemlé-
letmódot sajátíthatna el, amely a kapitalizmus hatására végbement 
társadalmi felfordulással kapcsolatban jobban megfelel a valóságnak). 
A következő években azonban elemzése árnyaltabbá válik. Arra fogok 
rámutatni, hogy az 1860-as években született publikációiban Marxnál 
hogyan fejlődik ki egy, a gyarmatosítással kapcsolatos árnyalt szemlé-
letmód, amelynek hatására az eurocentrizmus két típusával is szakít. 
Ezután a politikai gazdaságtan bírálatában megjelenő orientalista 
motívumokat veszem röviden szemügyre.

Marx távolodni kezd az etnocentrizmustól: India vagy Írország?

Máig vitatott, hogy Marx vajon az indiai vagy az írországi események 
hatására változtatta-e meg a brit gyarmatosítással kapcsolatos állás-
pontját. Pranav Jani szerint Marx az 1857–1859-es indiai szipolyláza-
dással szembesülve adta fel eurocentrizmusát.60 Nem kétséges, hogy a 
lázadást Marx bizonyos fokig legitimnek gondolja,61 és belátja, hogy 
„nyugati fogalmakkal” nem könnyű az indiai kontextust megragadni.62 
Ugyanakkor Jani tézise vitatható, mivel azt sejteti, hogy a gyarmati 
sorban élő népek egykori passzivitásának gondolata, amely a britek 
perskeptívájából táplálkozott, eltűnt az indiai lázadással foglalkozó 
cikkekből, és helyét az alávetett helyzetben lévő indiaiak cselekvésre 
való képességének felfedezése vette át.63 Jóllehet Marx 1857–1858-
ban írt szövegei több információt tartalmaznak, mint az 1853-ban 
születettek, szemben azzal, ahogyan Jani feltételezi, nem törekednek 
elméletalkotásra, nem bocsátkoznak spekulációkba vagy ragadtatják 
magukat túlzásokra. Az 1850-es évek végén Marx megközelítése 
leginkább stratégiai és katonai jellegű.64 Engelsnek ugyanebben a 
témában közölt szövegei a New York Daily Tribune-ban szintén ezt 
a perspektívát erősítik, azokban ugyanis az indiai felkelő alakját 
sztereotipizálva ábrázolja, a totális nyugati felsőbbrendűséget pedig 
magától értetődőnek veszi. Szemben azzal, amit Jani állít, a katonai 
logisztikára és a brit gyarmatosító seregek helyzetére vonatkozó fejte-
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83getések nem tanúskodnak kritikai megközelítésről vagy felfogásának 
anti-eurocentrikussá válásáról. Sőt, Reinhart Kössler joggal jegyzi 
meg, hogy Marx megközelítése alapján, a lázadás kizárólag egy olyan 
őslakosokból álló hadsereg beavatkozása nyomán valósulhatott meg, 
amelyet a britek hoztak létre. A gyarmatosítással szembeni fellépést 
„azok az innovációk tették lehetővé, amelyeket maga a gyarmatosítás 
eredményezett, nem pedig a gyarmatosított országban zajló osztály-
harc tartóssága, sem pedig egy olyan sajátos struktúra, amely a tra-
dicionális körülményekben vagy a kialakulófélben lévő kapitalizmus 
forradalmi hatásában gyökerezik.”65

Ebből adódóan nehéz elképzelni, hogy Marxnak az indiai lázadás-
sal kapcsolatos írásai hozzájárultak volna az eurocentrizmussal való 
szakításhoz. Én inkább Bipan Chandrával értek egyet, aki úgy véli, 
hogy Marx (és Engels) csak később, az 1860-as években Írországgal 
kapcsolatos tapasztalatai(k) hatására jön(nek) tisztába a gyarma-
tosítás globális kontextusa által eredményezett elmaradottsággal.66 
Marx beszámol az ipar elnyomorodásról,67 az eladási nehézségekről, 
amelyekkel Írországban a falusi gazdaság küzd,68 az éhínségekről és a 
lázadásokról, valamint az Észak-Amerikába és Ausztráliába való töme-
ges kivándorlásról.69 A britek erőszakos fellépésének hangsúlyozása 
tehát kevésbé volt meghatározó a Marx esetében végbemenő paradig-
maváltásban, mint a gyarmatosítás inherens fejlődési lehetőségeinek 
árnyalt számba vétele. Indiával kapcsolatban Marx a rombolás és az 
újjáalkotás együttes jelenlétét hangsúlyozza. Ez nála annak a „kettős 
küldetésnek”70 az ambivalens megítéléséből adódik, amelyet Angliá-
nak ebben az országban teljesítenie kellett. Írország példája ráirányítja 
figyelmét arra, hogy ezzel szemben a gyarmatosítás a világpiacba 
történő aszimmetrikus integrációt eredményezi, és hogy éppen an-
nak a tőkés termelési módnak a kialakulását akadályozza, amely a 
nyugati országokban létrejött: Írország mezőgazdasági, demográfiai 
és katonai kifosztása zajlik.71 Az anyaországban történő felhalmozás 
nem Írország társadalmi-gazdasági fejlettségével, hanem gyarmati 
helyzetével magyarázható.

Ebből a megállapításból kiindulva, Marx érdekes politikai követ-
keztetésekre jut. Egyenesen úgy véli, hogy Írországban társadalmi 
mozgalomra lenne szükség „Európa társadalmi fejlődésének felgyor-
sítása érdekében.”72 Sőt, abból indul ki, hogy „az angliai uralkodó 
osztályokra a döntő csapást (és ez meghatározó az egész világ mun-
kásmozgalmára nézve) nem Angliában, hanem csak Írországban lehet 
mérni.”73 Nem kétséges, hogy e megközelítésével Marx a haladással 
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84 kapcsolatos teleológiai nézetein csak részben lépett túl. Ugyanakkor, 
szemben Indiával, ahol nem várható a gyarmati rabiga lerázása mind-
addig, „míg az ipari proletariátus magában Nagy-Britanniában nem 
szorítja ki a helyükről a mostani uralkodó osztályokat”,74 a gyarmato-
sító országokban végbemenő forradalmi fejlemények szempontjából a 
gyarmatokon esedékes politikai lázadást tekinti döntő fontosságúnak. 
Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Marx, legkésőbb az 1860-as évek 
második felétől, „revideálja” a gyarmatosítással vagy a felszabadító 
nacionalizmussal kapcsolatos álláspontját.75 Márpedig pontosan e 
szemléletváltással összefüggésben ment végbe Marx első szakítása 
az eurocentrizmussal.76 Jóllehet Angliát továbbra is felsőbbrendű 
országnak tekinti, de már nem gondolja úgy, hogy a világ többi részén 
a gyarmatosítás révén fokozatos fejlődést fog elindítani. A „nyugati 
társadalmi berendezkedés” egyetemesként tételezése, ami Indiával 
kapcsolatban még jellemző volt Marxra, elkezd felfesleni, ahogyan a 
világ különböző régiói közötti interakciókat sem pusztán gazdasági 
keretben és egyoldalúan képzeli már el.

Orientalista motívumok a politikai gazdaságtan bírálatában 

A politikai gazdaságtan bírálata Marx munkásságának legfontosabb 
és a legjobban kifejtett része. A számos kéziratban és megjelent írás-
ban végigkövetni az eurocentrizmus négy formáját már önmagában 
is külön kutatást tenne szükségessé, ezért most csak az orientalista 
motívumokra fogok összpontosítani. 

Marxnak a prekapitalista társadalmakkal kapcsolatos fejtegetései a 
Grundissében viszonylag kevéssé szisztematikusak, de legalább any-
nyira híresek, mint az Indiáról szóló 1853-as cikkei.77 Itt megjelenik 
néhány lényegi jelentőségű hipotézis az „ázsiai modellel” kapcsolat-
ban, mint például a magántulajdonban lévő föld hiánya78 vagy a „me-
zőgazdaság és kézműipar egységére”79 visszavezethető stagnálása. Ez 
a stagnálás akadályozza a tulajdoni rendszer átalakulását, hacsak elő 
nem állnak „egészen külsődleges” körülmények,80 mint például egy 
országnak egy másik általi gyarmatosítása. E megfontolások fényé-
ben aligha meglepő, hogy az 1860-as évek elején, a Theorien über den 
Mehrwer-ben (pontosabban a Richard Jonesszal folytatott vitájában) 
Marx továbbra is úgy tartja, hogy Ázsiában minden föld az állam tu-
lajdonában van,81 valamint hogy „az ázsiai közösségben mezőgazdaság 
és ipar egységet alkot”,82 majd egyetértőleg hivatkozik „Bernier-re, aki 
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85a hindu városokat katonai táborokhoz”83 hasonlítja. A tőkében Marx 
ugyancsak azt vallja, hogy „az ősrégi, kis indiai közösségek […] a 
földművelés és a kézművesség közvetlen egyesülésén […] nyugsza-
nak”84 – ezzel magyarázza Indiában a vidéki települések stagnálását 
–, illetve hogy a földtulajdon állami monopóliumot képez: Angliára 
hárul a feladat, hogy a kereskedelem kiterjesztése révén ezeket a kis 
gazdasági közösségeket felbomlassza. Az a Marx által már 1853-ban 
is vallott, meglehetősen naiv elképzelés is megjelenik, miszerint az 
angolok által Indiában meghonosított vasúti technológia idővel ön-
állósul, azt az indiaiak elsajátítják, és ez majd elősegíti a modern ipar 
kialakulását, illetve a kasztrendszer felbomlását.

Annak ellenére, hogy a politikai gazdaságtan bírálatában tovább él-
nek ezek az orientalista motívumok, számomra nem tűnik könnyűnek 
bizonyossággal megállapítani, hogy azok milyen hatást gyakoroltak 
a műben megjelenő kategóriákra, amelyek ugyanakkor „a tőkés 
termelési mód belső szervezetét [...] ideális átlagában”85 hivatottak 
bemutatni. Itt nem helyénvalók azok az elsietett következtetéseknek 
vagy leegyszerűsítő ítéletek, amelyek szerint a politikai gazdaságtan 
marxi bírálata például „a tradicionális falusi közösségek megítélése 
tekintetében jelentős fejlődésen ment keresztül”: „azok elszigetelt-
ségének és stagnálásának negatív megítélésétől eljutott társadalmi 
integrációs erejük és tartósságuk elismeréséig.”86 Ehelyett Amady A. 
Dienggel egyetértve, azt kellene felismernünk, hogy Marx semmilyen 
szempontból nem rendelkezett „elegendő ismeretekkel az afrikai, 
ázsiai, latin-amerikai vagy óceániai gyarmatokkal kapcsolatban.”87 
Mindazonáltal a nem nyugati társadalmak „valós körülményeivel” 
kapcsolatos, legjobb esetben is csak „hozzávetőlegesnek” tekinthető 
„koncepció” lényegi részét azoknak a „szamaraknak” köszönhetjük, 
akiknek írásait Marx a politikai gazdaságtan bírálatának kidolgozása-
kor mindvégig „buzgón biflázta”.

Marx kései munkássága: fokozatos eltávolodás az eurocentrizmustól

Marx kései munkásságának jelentős részét máig kiadatlan töredékek 
képezik. Nem véletlen, hogy gyakran felmerült: az európai történe-
lemmel mint a globális fejlődés modelljével kapcsolatos felfogását 
Marx jelentős mértékben finomította, amikor A tőke első kötetét 
a francia kiadás számára előkészítette (amely 1872 és 1875 között 
jelent meg).88 A nem nyugati társadalmakkal kapcsolatos álláspontja 
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86 megváltozásának azonban leginkább az 1870-es évek végén a föld-
tulajdon kérdéseivel összefüggésben írt tanulmányaiban lehetünk 
tanúi, amelyek közvetlen kiindulópontjai voltak az orosz forradalmi 
mozgalmakkal kapcsolatos meglátásainak.

Marx 1879 utáni jegyzetei. Az idős Marx jegyzetei közül e tekin-
tetben a legérdekesebb az, amely a történész Maxim Kovalevszkij 
közösségi tulajdonról szóló könyvéről készített. Nagyon közel áll a 
magyarázó jegyzet műfajához, ezért úgy tekinthetjük, hogy „lényegét 
tekintve Marx álláspontját tükrözi.”89 Marx a gyarmatosítás előtti 
Algériával kapcsolatban megállapítja, hogy ott „a tulajdon archaikus 
formái” figyelhetők meg, aminek a Nyugat általi tagadása kizárólag 
az uralomgyakorlás logikájára épül: „A francia mohóság nyomban 
nyilvánvaló; ha a kormány volt az egész ország eredeti tulajdonosa 
és most is az, akkor nem szükséges elismerni az arab és kabil törzsek 
igényeit erre vagy arra a földdarabra.”90

Indiával összefüggésben hasonló szemléletváltásról számolhatunk 
be. Jegyzeteiben Marx a földviszonyok formáinak különbözőségéről,91 
valamint a közös tulajdon egyre fokozódó felbomlásáról számol be: 
„a szántóföldek és gyakran a kaszálók is a különböző tagok magán-
tulajdonában vannak és csak az ún. tartozékok […] maradnak közös 
tulajdonuk.”92 Marx a mongol birodalommal kapcsolatban úgy véli: 
„Négy évszázaddal később a magántulajdon elve már annyira meg-
szilárdult a társadalomban, hogy már csak az ilyen eladás (úgyszintén 
ingatlan ajándékozása) nyilvánosságát kívánják meg, aminek megfelel 
az a szokás, hogy a közösségi gyűlésen vitték végbe.”93

A földtulajdon-viszonyokkal kapcsolatos következtetések, amelyek-
re Marx Kovalevszkijt olvasva jut, olyan forrásokból is táplálkoznak, 
amelyek Bernier és számos más szerző számára nem voltak elérhetők: 
„Az egyes indiai közösségek évkönyveiben – a szanszkritul nem tudó 
történészek számára még kevéssé hozzáférhető forrásban – bizonyíté-
kok találhatók arra, hogyan jött létre a rádzsák rendelkezése által így 
egyszerre és tömegesen magántulajdon, a közösségi tulajdon kárára.”94

Az angol gazdaság és hatása az indiai magántulajdonra című írá-
sainak gyűjteményében Marxnál a hivatkozott művek között még 
ott szerepel François Bernier egyik műve („Levél Colbert-hez a 
»Voyages de Francois Bernier« [Amszterdam 1669]. mellékleté-
ben”95), de nevét összekapcsolja Anqetil-Duperronéval:96 „Dupeyron 
(lásd Mill; »History of British India«, 1840-es kiadás, I. köt. 310. 
stb. old. Dupeyron [Melléklet]) az első, aki átlátta, hogy Indiában a 
nagymogul nem az egyedüli földtulajdonos.”97
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87Ezen új források és információk hatására Marx árnyalja az indai 
gyarmatosítás jogosságával kapcsolatos felfogását. Megjegyzi, hogy 
az angolok időnként elismerik a magántulajdont,98 és akkor, amikor 
annak felszámolására törekszenek, „valójában [a brit kormányzatnak] 
az a célja hogy az európai gyarmatosítást elősegítse.”99 A közös tulajdon 
hanyatlásának „modernizáló” hatása – amely az angolok szemében 
egyébként „puszta következménye […] a gazdasági haladásnak”, 
jóllehet a gyarmati hatóságok annak fenntartására aktívan töreksze-
nek100 – vitatható: „A lakosok (parasztok) annyira ragaszkodnak a 
földhöz, hogy inkább maradnak (lásd 3. jegyzet, 194. old.) puszta 
földmunkásként korábbi telkükön, mint hogy magasabb bért keres-
senek a városokban (195. old.).”101

Az eurocentrizmus különböző formáit vizsgálva, ez a tanulmány 
tehát három szempontból is fontos:

1. Az angol társadalmat Marx már nem tekinti felsőbbrendűnek, 
amely a gyarmatosítás révén Indiában társadalmi fejlődést indít el. 
Annak érdekében, hogy saját nézőpontját megalapozottnak tekint-
hesse, még forrásait is ellenőrzi. Wada Haruki rámutatott arra, hogy 
Marxnak még Kovalevszkijnél is erősebb ellenérzései vannak a gyar-
mati agrárpolitikával szemben.102

2. Az orientalizmus Said-féle kritikája értelmében, Marx szakít 
az eurocentrizmussal, és árnyaltan közelíti meg a tulajdonnak az 
Európán kívüli világban létező különböző formáit. Jegyzeteiben, 
különösen pedig az etnológiai feljegyzéseket tartalmazó füzeteiben103 
jól látható a tulajdonviszonyok sokfélesége, ezért nem vethető többé 
Marx szemére, hogy egységes „ázsiai típusban” gondolkodna. Marx 
explicit formában elutasítja, hogy a nyugati világon kívüli területekre 
az európai tapasztalat perspektívájából tekintsen; ettől kezdve azt 
az álláspontot, miszerint a földek kizárólagos állami tulajdonban 
lennének (mivelhogy állítólag nincsenek magánkézben lévő föl-
dek), „jogi fikciónak”104 tekinti, holott ez az elgondolás az általa leírt 
„ázsiai típusnak” korábban szerves része volt. Végül megjegyzi, hogy 
a legősibb indiai osztálytársadalmakban „a rádzsák rendelkezése 
által […] egyszerre és tömegesen”, alakul ki a magántulajdon105. Az 
eurocentrizmus tehát itt már nem jelenik meg uniformizáló elvként, 
a „valódi körülmények” megítélése pedig árnyalttá válik.

3. Marx szakít az eurocentrizmusra jellemző evolucionista gon-
dolkodással, amely az emberi történelem egyetlen mércéjének a 
nyugat-európai társadalmak fejlődési modelljét tekinti. Noha India 
„feudalizálódására” hívja fel a figyelmet, közben hangsúlyozza, hogy 
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88 ez eltér az európai formától, mivel az indiai jogrend nem szabályoz-
za az öröklés kérdését.106 Kovalevszkijt pedig azért bírálja, mert 
az „nyugat-európai értelemben való feudalizmust lát”, miközben 
„megfeledkezik a többi között a jobbágyságról.”107 Hasonlóképpen a 
Cahiers d’extraits ethnologiques-ban tárgyalt szerzőket is hevesen bí-
rálja. John Pheart például „szamárnak” nevezi, aki „a falvak létrejöttét 
feudális vonásnak tekinti”,108 Henry S. Maine-t pedig „nevetséges fia-
talembernek”, aki „a magántulajdon korlátlan római jogi formája és a 
tulajdon angol formája közé” egyenlőségjelet tesz.109 Az idős Marx „a 
feudalizmus kategóriájának a keleti közösségre történő alkalmazását” 
olyan „etnocentrizmusnak tekinti, amely a világtörténelmet az euró-
pai sémába kényszeríti bele”.110 Szót emel „a feudalizmus fogalmának 
túlzott általánosításával és, általánosságban, a nyugat-európai modell 
perspektívájából kidolgozott fogalmaknak az indiai vagy ázsiai kon-
textusokban történő rutinszerű alkalmazásával szemben.”111

Marx szembesülése az oroszországi forradalmi mozgalmakkal.  
A mezőgazdasági struktúrák túlsúlyából fakadóan, a földtulajdon és 
a földközösség kérdése fontos szerepet játszott Oroszországban a 
forradalmi mozgalmak kialakulásában, és ez volt az egyik oka annak, 
hogy Marx érdeklődését is felkeltette.112 Vera Zaszulicshoz írt levelé-
ben az orosz földközösség „gazdasági fölényéről”113 – és egy korábban 
létezett ázsiai és európai formáról – értekezik. E korábbi közösségek 
felbomlása a világ különböző területein más és más hatással járt. 
Nyugat-Európában „a közösségi tulajdon eltűnése és a tőkés termelés 
megjelenése között jelentős idő telt el, amely időszakban forradalmak 
törtek ki és különböző gazdasági formák váltották egymást, amelyek 
közül a tőkés termelés csak a legutolsó”.

A földközösségek e különböző típusai képezik azt a hátteret, 
amelyre Marx a sajátosan orosz fejlődési utat rávetíti. Kifejti, hogy 
„a kapitalizmus nyugat-európai kialakulásával kapcsolatos történelmi 
fejtegetéseiből” (A tőke első kötetének A tőke felhalmozási folyamata 
című szakaszában) korántsem olvasható ki „az általános fejlődési 
irány helytől és történeti körülményektől függetlenül minden népre 
érvényes történetfilozófiai elmélete.”114

Ebből adódóan, Marx szerint, „e mozgás »történelmi elkerülhe-
tetlensége« tehát kifejezetten Nyugat-Európa országaira korlátozó-
dik.”115 Mivel az orosz földművesek nem ismerték a magántulajdont, 
a tőkés tulajdon kialakításának nyugat-európai mozgalmát nem lehet 
mechanikusan átültetni: „Ezzel szemben ugyanis Oroszországban a 
tőkés tulajdonformát kellene kommunista tulajdonra cserélni”. Sőt 
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89„kizárólag közgazdasági nézőpontból is” az orosz mezőgazdaság „hi-
ába” próbálna meg a zsákutcából kikeveredni „az angol típusú tőkés 
haszonbérrendszer” segítségével: erre ugyanis csak „a földközösség 
fejlettebbé válásával” lenne lehetősége”.

A történelmi fejlődés elhamarkodottan általánosított felfogásával 
szemben, Marx azt hangsúlyozza, hogy „történelmi-környezeti kö-
rülmények”116 döntő szerepet játszanak a társadalmi változásokban. 
Ez Oroszországban azt valószínűsíti, hogy a földközösség „országos 
méretekben a kollektív termelés elemeként” jelenik meg. Vajon „át-
mehet-e az orosz obscsina, a föld ősrégi közös birtoklásának egyik, 
jóllehet erősen megrendült formája, közvetlenül a közös birtoklás 
magasabb, kommunista formájába” anélkül, hogy végig kellene 
mennie „ugyanazon felbomlási folyamaton, amely a Nyugat törté-
nelmi fejlődését alkotja?”;117 „éppen a tőkés termeléssel való egyidejű 
fennállása következtében elsajátíthatja annak összes pozitív vívmá-
nyait, mégpedig anélkül, hogy átmenne annak borzalmas viszontag-
ságain.”118 A közös földtulajdon a földközösség számára „a kollektív 
elsajátítás természetes alapját alkotja.”119 Ily módon, a földközösség 
tehát „az orosz társadalom megújhodásának”120 elemévé válhat, vagy 
„kiindulópontja lehet egy kommunista fejlődésnek.”121

Figyelembe véve azokat a problémákat, amelyeket Marxnak az 
1850-es és 1860-as években a nem nyugati társadalmakkal kap-
csolatos szemlélete felvet, az orosz forradalmi mozgalmakat érintő 
szövegekből három pontot kell kiemelnünk:

1. Marx szemléletváltása az indiai gyarmatosítással kapcsolatban. 
Amikor az 1880-as években Indiáról ír, akkor megállapítja, hogy az 
angoloknak legfeljebb „csak tönkretenniük sikerült a bennszülött 
földművelést és megkétszerezniük az éhínséget és annak intenzitá-
sát.”122 Másrészt, továbbra is úgy gondolja, „a föld közös tulajdonának 
az eltörlése csakis az angol vandalizmus aktusa volt, amely a bennszü-
lött népet nem előbbre vitte, hanem visszavetette”.123

2. Az általa használt forrásokat Marx forráskritikával kezeli, megje-
gyezve például, hogy „Sir H. Maine és a vele egyívásúak kivételével”124 
mindenki tisztában van ezzel a vandalizmussal: „Az ősi közösségek-
nek burzsoák írta történelmét olvasva, óvatosnak kell lenni. Ezek nem 
riadnak vissza még a hamisításoktól sem. Sir Henry Maine például, 
aki az angol kormányzat buzgó munkatársa volt az indiai közösségek 
erőszakos szétrombolásának művében, képmutatóan biztosít bennün-
ket, hogy a kormányzatnak e közösségek fenntartására tett minden 
nemes erőfeszítése csődöt mondott a gazdasági törvények spontán 
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90 erejével szemben!”125 „Az is a földbirtokosok érdeke, hogy a többé-ke-
vésbé jómódú parasztokat mezőgazdasági középosztállyá alakítsák és 
a szegény földművelőket – vagyis a tömeget – átváltoztassák egyszerű 
bérmunkásokká.”126 Az ázsiai és észak-afrikai gyarmatosítók érdeké-
hez hasonlóan, Oroszországban is megjelenhet az az érdek, amely a 
közösségi tulajdonon alapuló földközösségek felszámolására irányul.

3. Az 1880-as években Marxnál megjelennek még olyan elemek, 
amelyek az „ázsiai modellre” emlékeztetnek nála, többek között a 
„központi despotizmus”127 tételének elfogadása.

Az effajta folytonosságok ellenére,128 Marx orosz forradalmi moz-
galmakkal kapcsolatos írásaiban az etnocentrizmus különböző formá-
ival való politikai szakítás hangsúlyosan megjelenik. Először is, Marx 
már nem a nyugati társadalmak egyoldalú felsőbbrendűségéből indul 
ki, ehelyett a „közös tulajdon gazdasági felsőbbrendűségéről” vagyis 
az ázsiai társadalmaknak az európaiakkal szembeni primátusáról be-
szél. Másodszor, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Oroszországra 
vonatkozó észrevételeit sem, mintha azok valamiféle „képzeletbeli 
kutatásból” táplálkoznának a nem nyugati világ egy olyan részére 
vonatkozóan, amelynek az európai önkép megszilárdítása volna a 
feladata. Marx erőfeszítései egy olyan mélyrehatóbb kutatás keretei-
be illeszkednek, amely az Európán kívüli világ tulajdonviszonyainak 
kérdésére irányul, valamint az a szándék húzódik meg hátterében, 
hogy összekösse a kapitalizmus megismerését a társadalmi kérdé-
sekkel.129 Ez az, aminek hatására álláspontja megváltozik az angol 
kapitalizmussal kapcsolatban Indiában: a rombolás és újjáalkotás 
imént említett „kettős küldetése” egyszerű „vandalizmussá válik”. 
Harmadszor, Marx a modernizációt már nem „nyugatosodásként” 
gondolja el; az európai fejlődést pedig már nem tekinti az egész 
történelem mércéjének. Ezzel szemben, úgy tűnik, hogy számos 
tekintetben éppen Oroszország szolgálhat a fejlődés modelljéül a 
Nyugat számára. Marx azon az állásponton van, hogy a nyugati ka-
pitalista világ válságával csak „a kapitalizmus felszámolásával” lehet 
véget vetni, illetve akkor, ha „a modern társadalmak visszatérésével 
a közös tulajdon »archaikus« típusához” térnek vissza.130 Még 
ha el is kell ismernünk, hogy újabb kutatások fényében „az orosz 
földközösségek elemzése teljességgel téves előfeltevéseken” alapult, 
Marx „fogalmi megközelítését” ez nem érvényteleníti: „Lényegét 
tekintve ugyanez igaz az emberi történelem konstrukciójára. Marx 
itt az emberi társadalmak fejlődésének különböző útjait vázolja fel, 
világosan elhatárolva magát az egyoldalú evolucionista szemléletmó-
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91doktól.”131 Negyedszer, Marx a globális történelem kívánalmaihoz 
igazodik. Amikor az orosz földközösségekhez politikailag pozitív 
módon viszonyul, akkor az osztálynélküli társadalommal kapcsolatos 
szemléletmódja kimondottan nem eurocentrikus: a kommunizmus 
perspektívájából nézve, Európa csak egy terület a sok közül. Marx 
csak a kommunizmus koncepcióját vázolja fel, amelyet különféle 
tapasztalataival támaszt alá. Sőt, ezen túl a világ különböző területei 
közötti interakció lehetőségét is felveti a politikumban: „ha az orosz 
forradalom jeladás lesz egy nyugati proletárforradalomra, úgy, hogy 
a kettő egymást kiegészíti, akkor a mostani orosz közös földtulajdon 
kiindulópontja lehet egy kommunista fejlődésnek.”132

Vita Marxról és a posztkolonializmus: Shaken, not Stirred

Jelen tanulmány egy kettős problémából indul ki: az MF-ből hiányzik 
Marx eurocentrizmusának szisztematikus és kritikai elemzése, míg a 
PT megfogalmazza ezt a kritikát, de nagyrészt figyelmen kívül hagyja 
azt a fejlődést, amelyet Marx az 1853-ban Indiáról írt cikkeit követően 
tanúsított, és amelyet a Marx-kutatásokkal kapcsolatos publikációk 
nem mulasztottak el hangsúlyozni. Ebből a helyzetből csak a két 
tudásterület együttes vizsgálatával tudunk kiszabadulni. Ugyanis 
Marx eurocentrizmusát kizárólag munkásságának tökéletes ismerete 
segíthet megfelelő módon megragadni; és csak az eurocentrizmus 
árnyalt szemlélete teszi lehetővé annak meghatározását, hogy ez Marx 
esetében mit is jelentett. 

Bart Moore-Gilbertnek igaza volt, amikor az MV és az PT kö-
zötti együttműködés mellett szállt síkra. Amellett érvelt, hogy bár 
a két tudásterület gyakran foglalkozott rokon kutatási tárgyakkal, 
intézményi szempontból mindkettő marginális helyzetben van és 
bizonyos elméletalkotókat, például C. L. R. Jamest vagy Frantz 
Fanont nem is lehet egyértelműen csak az egyik vagy a másik meg-
közelítéssel azonosítani. A Marxszal kapcsolatos kutatások számára 
a posztkolonializmus ismereteket szolgáltathat „a történeti különb-
ségekkel és a nyugati világ kulturális sajátosságaival”133 kapcsolatban, 
az MV pedig, többek között, a nemzetközi munkamegosztás szem-
pontjának bevonásával gazdagítani tudja a posztkoloniális megkö-
zelítéseket. Ehhez azonban le kell zárni a vitát, és elengedhetetlen, 
hogy a két eltérő megközelítés „árnyaltabban és figyelmesebben” 
olvassa a másik írásait.134
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92 A PT esetében, úgy tűnik, ennek megvalósítása előtt az jelenti a 
legfőbb akadályt, hogy nagy mértékben figyelmen kívül hagyták 
Marx Oroszországgal kapcsolatos munkásságát, az abból logikusan 
következő felismerésekkel. A vitákban résztvevők többsége így egy 
optimista-haladáspárti és teleologikus-eurocentrikus Marx-képet ala-
kított ki a maga számára. Csak remélni tudjuk, hogy a második Marx–
Engels összkiadásban (MEGA2) a világtörténelemről és a járulékos 
kutatásokról megjelent más Marx-írások, például a Chronologische 
Auszüge elősegítik majd, hogy a PT árnyalt képet alkothasson Marx 
eurocentrizmusáról. A készen kapott előítéletek felülvizsgálatához 
Marx forrásait kell vizsgálat alá vonni, ahogyan azt mi az imént 
Bernier útleírásával kapcsolatban tettük.

Ami az MV-t illeti, a PT-vel való együttműködésének három fel-
tétele van. Legelőször is, globális perspektívából kell a kapitalizmus 
ellentmondásait és összetettségét szemügyre vennie. Ezzel kapcsolat-
ban egyértelmű, hogy a kapitalizmus totalizáló igénye nem teljesül, és 
hogy bizonyos társadalmi terek ki tudják vonni magukat az ellenőrzé-
se alól.135 A kapitalizmus többé már nem olyan „autonóm rendszer-
ként” tűnik fel, amely „Nyugaton jelenik meg és innen terjeszkedik 
a perifériák felé, hanem olyan változó globális viszonyok összessé-
geként, amelyek a különböző regionális és nemzeti kontextusokban 
más és más formákat öltenek”.136 Mindez megfelelő alapot jelentene 
a gyarmatosítás pontos megértéséhez: a gyarmatosítás „sosem csak 
marginális üzelmeket jelentett egy tágabb történeti kontextuson 
belül (ahogyan például Nyugat-Európában a feudalizmusról a kapi-
talizmusra történő áttérés, hiszen a kapitalizmus „szerves” módon 
fejlődött ki a feudalizmusban)”, hanem „világtörténelmi jelentőségű 
eseményről van szó, amely igen komoly törést eredményezett.”137  
A nemzetközi uralmi viszonyokról folytatott marxista viták, különö-
sen pedig az imperializmus elméleti megközelítései, úgy tűnik, nem 
jutottak még el az árnyalt megértés e fokára.

Továbbá az MV-nek a történelmi fejlődés egy másfajta megközelíté-
sét kell kidolgoznia. Számomra úgy tűnik, a világrendszer-elmélettel 
kapcsolatos kutatások e tekintetben még nem aknáztak ki minden 
lehetőséget. Immanuel Wallerstein is hangsúlyozta, hogy az az evolu-
cionista elképzelés, miszerint a kapitalizmus előretörése az uralkodó 
feudális csoport felbomlásához vezet, teljes mértékben vitatható: 
„Pontosabb képet alkothatunk erről, ha a kapitalizmust olyan tör-
téneti jelentésnek tekintjük, amelyet egy földbirtokos arisztokrácia 
épített ki, amely burzsoáziává alakult át, mivel a régi rendszer elindult 
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93a felbomlás útján. Ahelyett, hogy hagyta volna a megjósolhatatlan 
következményekkel járó felbomlást végbemenni, ez az arisztokrácia 
maga vállalkozott annak a radikális strukturális sebészi beavatkozás-
nak az elvégzésére, amelynek segítségével a közvetlen termelésben 
részt vevők fölött gyakorolt kizsákmányolását továbbra is biztosítani 
tudta, sőt jelentős mértékben ki is tudta terjeszteni.”138

A szakítás a haladás evolucionista koncepciójával emellett vitatha-
tóvá tenné azt a tényt, hogy „a kapitalizmus mint történelmi rendszer 
fejlődést jelentett volna a különböző korábbi történeti rendszerekkel 
szemben, amelyeket megsemmisített vagy átalakított”,139 és ezzel 
egycsapásra megkerülhetnénk azt az égető problémát, hogy a fejlő-
dés megítélésének mércéjét megtaláljuk. Úgy gondolom, a fejlődés 
legfőbb kritériumának az uralommal szembeni felszabadulást kellene 
tekinteni, nem pedig a termelőerők fejlődését. Ezt az idős Marx az 
orosz földközösségekkel kapcsolatban fejtette ki, s közben felvetette a 
„szabad egyenlőség” lehetőségét, amely benne rejlik a történeti adott-
ságokban, anélkül, hogy azokat egy adott fejlődési sémába kényszeríte-
né. Ebből a megközelítésből adódik, hogy a haladás nem külsődleges 
kényszerként jelenik meg, hanem olyan valamiként, amit harcban kell 
kivívni. Ez a felismerés ugyancsak részét képezi a kommunizmusnak 
az idős Marx által felvázolt globális-történelmi megközelítésének. 

Végül, az MV-nek nyitva kell hagynia az elméleti teret az esetle-
gesség számára. Gerhard Hauck a következőképpen beszél arról a 
„történelmi koincidenciáról”, amely a kapitalizmus történelmi megje-
lenését Európában lehetővé tette: „Az áru termelése, a magántulajdon 
és a bérmunka, a jogszabadság, a munkaerő gazdasági kényszeren (a 
termelőeszközök hiányán) alapuló kizsákmányolása, a jogbiztonság 
és az állam viszonylagos kivonulása a gazdaságból (ami ugyanakkor 
nagymértékben felelős gazdaság és társadalom kimondottan kapi-
talista megkülönböztetéséért), a közvetítő erők jelenléte, a vallási 
és a politikai hatalom elválasztása egymástól, a periféria kifosztása 
valamint a technika és a tudomány fellendülési szakaszai: ezek 
mind-mind olyan jelenségek, amelyeket külön-külön – minden euro-
teoretikus-modernizációs megközelítéssel szemben – a társadalmak 
nagy része saját történelme során valamikor már megtapasztalt. Ezek 
a jelenségek Angliában a XVII–XVIII. században összekapcsolódtak 
egymással, ami a történelem egy kivételes pontján a kapitalizmus 
megjelenését eredményezte.”140

Az Althusser-iskola, amely Marx nem teleologikus olvasatát adja, 
ezt a problémát körvonalazza, elősegítve az MV és a PT közötti dia-
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94 lógus kibontakozását. Lire le capital című könyvében Étienne Balibar 
már megállapította, hogy „a társadalom történelmét az egymást váltó 
termelési módok jelentik.”141 Legutolsó munkáiban pedig Althusser 
is amellett érvelt, hogy a kapitalizmus születését „véletlen találkozás-
ként” kell elgondolni, amely Európában stabilizálódott, de amely ettől 
még továbbra is olyan egymástól független elemek „összekapcsoló-
dását” jelenti, amelyek nem törvényszerűen mutattak egy irányba: az 
anyagi felhalmozásának, a termelők felduzzadásának, a technológiai 
felhalmozódásnak vagy a belső piac kialakulásának irányába.142

Noha Marx „rengeteg időt” szánt az Európán kívüli társadalmak „va-
lós körülményeinek megértésére”, csak élete vége felé vonta ki magát 
az eurocentrikus „szamarak” hatása alól, akikre XXI. századi olvasói 
gyakran hasonlítanak – abból a szempontból, hogy tagadják az MV 
és a PT közötti párbeszéd szükségességét. Ez a párbeszéd azonban 
nemcsak utat nyitna az 1989–1990 után „döglött oroszlánnak” hitt 
Marx visszatérése számára, de egy olyan általános társadalomelemzést 
is elősegítene, amely az uralom Marxból és a posztkolonializmusból 
egyformán táplálkozó bírálatára épülne.
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1MohAMED-LAKhDAr BEnhAssinE

Karl Marx Algírban,  
1882. február 20. – május 2. 

Százhúsz éve már, hogy Marx hetvenkét nap után elhagyta Algírt, 
ahová orvosai tanácsára és környezete – mindenekelőtt barátja és 
harcostársa, Friedrich Engels – unszolására utazott, hogy bronchiti-
szét és mellhártyagyulladását kikúrálja. Az enyhe algériai időjárást a 
brit orvosi testület javasolta a betegeknek tüdőbetegségeik kezelésére 
és gyógyítására.

Marx akkor szedte össze bronchitiszét, amikor Párizsból hazatért 
Londonba, ahol az 1840-es évektől egészen haláláig, azaz 1883. 
március 14-éig élt családjával. Párizsba feleségével, Jennyvel utazott, 
aki ekkor már előrehaladott daganatos betegséggel küzdött, s az 
utazásnak az volt a célja, hogy lányukat, Jenny Longuet-t utoljára 
meglátogassák Argenteuil-ben, Párizs egyik külvárosában.

Jenny von Westphalen, Marx felesége 1881. december 2-án halt 
meg. Felesége halála Marx egészségi állapotát kétségkívül csak súlyos-
bította. Mivel súlyos betegként ágyhoz volt kötve, szeretett felesége 
temetésén sem tudott részt venni. Ekkor merült fel mind Marxban, 
mind környezetében, legelőször is Engelsben a gondolat, hogy Marx-
nak esetleg rendszeres ápolásra lenne szüksége.

Marx algíri utazására egy gazdag, kemény munkából, valamint kü-
lönböző politikai és szervezeti harcokból álló tudományos és értelmi-
ségi életút legvégén kerül sor. A két barát, Marx és Engels élete során 
kifejtett elképesztő erőfeszítések körüli bonyodalmakkal a két szerző 
életművét tartalmazó, két különböző kiadványból is megismerkedhe-
tünk. Egy új kiadás, a 122 kötetesre tervezett Gesamtausgabe [teljes 
kiadás – a szerk.]*1 megjelentetése folyamatban van, eddig ötven kötet 

*1 Az Internationale Marx–Engels-Stiftung (IMES; Nemzetközi Marx–Engels 
Alapítvány) által gondozott MEGA,2 az IMES tervei szerint, valójában 114 
kötetből áll majd, s máig 65 kötet készült el. 

 Lásd: https://marxforschung.de/mega%c2%b2/. (A szerk.)
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2 látott napvilágot. Algíri és dél-franciaországi tartózkodásáról Marx 
az algíri és a Côte d’Azur-i levelekben számol be rokonainak és En-
gelsnek. G[ilbert] Badia1 érdeme, hogy ezek a levelek egybegyűjtve 
francia nyelven is olvashatók. Mindazok, akik az Algírban történtek 
és Marxnak e városban eltöltött hónapjai iránt érdeklődnek, igazán 
hálásak lehetnek neki. 

Ezzel szemben a Marx in Algier2 címen megjelent német nyelvű mű 
szerzőjének, Marlene Vespernek köszönhetjük, hogy mindezidáig a 
legteljesebb betekintést nyújtotta Marx Algírban töltött hónapjairól, 
továbbá mindazokról, akik itt közvetlen környezetéhez tartoztak, akik 
hozzásegítették a gyógyuláshoz, és életét, valamint az itt eltöltött időt 
kellemessé tették számára. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni Marlene 
Vesper érdemeit és kitartó munkáját, hiszen ő az, aki a főváros utcái-
ban vagy negyedeiben Marx „mozgását rekonstruálta”, „lába nyomait 
feltárta”. Nehéz, olykor lehetetlen feladatnak bizonyult a borbély vagy 
a fényképész azonosítása, akik Marx utolsó évében, a maguk módján, 
legutolsó szakállvágásának vagy a róla készült utolsó fénykép elkészí-
tésének tanúi voltak.

A sors furcsa fintora, hogy [Marx] minderről így ír Engelsnek: „a 
Nap miatt megszabadultam prófétaszakállamtól és parókámtól, de 
mivel lányaimnak mindig is jobban tetszettem úgy, lefényképeztettem 
magam, még mielőtt hajzatomat egy algériai borbély oltárán feláldoz-
tam volna”.3 A Marxról 1882. április 28-án készült legutolsó fénykép 
tehát Marx algíri tartózkodásához kötődik. Erről a részletről kevesen 
tudnak, de az is lehet, hogy csak igyekeztek gyorsan elfelejteni.

Az olvasó, akit az emlékezet megőrzése és fenntartása különöseb-
ben nem érdekel, joggal vetheti fel, hogy mindezek a részletek vajon 
tényleg annyira fontosak-e. A történettudományban, a történeti kuta-
tásban és a tudományos tevékenységben általában a részletek, amikor 
jelentéssel bírnak, olyan elemeket hoznak felszínre, amelyek megele-
venítik vagy megvilágítják egy ember életének bizonyos epizódjait.

Marx hetvenkét napot töltött országunk fővárosában. A két gondol-
kodó és jó barát, Marx és Engels számára Algéria nem volt ismeretlen. 
Az algíri utazást megelőzően a gyarmatokról, így Algériáról is számos 
írást jegyeztek közösen. 

Marx algíri tartózkodása azonban a XIX. század utolsó negyedében 
a várost illetőn más részletekkel is szolgál.

Hát nem fontos, hogy a nagy emberek tolla hogyan tárja fel orszá-
gok, régiók, társadalmak életének rejtett zugait? Jelen esetben Algír 
életéből tárulnak elénk jelenetek, legalábbis ami eljutott belőlük 
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3hozzánk. Egy gyarmati uralom alatt álló fővárossal és XIX. századi 
mikrokozmoszaival kapcsolatos elismerő és bíráló mondatok ezek. 
Csak remélni tudjuk, hogy újabb források és levelek is előkerülnek 
és megjelennek majd a gondolkodó tollából.

De még mielőtt Marx leveleit olvasni kezdenénk és nyomába 
szegődnénk Algírban, érdekes volna látni, hogy Marx és környezete 
hogyan hozta meg az algériai utazással kapcsolatos elhatározást.  
A döntés ugyanis nem volt egyszerű. A felesége halálát követő és az 
algíri utazást közvetlenül megelőző, 1881. és 1882. évi levélváltások 
fontos információkkal szolgálnak ezzel kapcsolatban. 

Elutazik-e vajon Marx Algírba vagy sem?

A Marx Algírba utazásával kapcsolatos döntés nehezen született meg. 
Az utazás mellett a legnagyobb súllyal Engels véleménye esett latba, 
aki adott a Marxot 1881 és 1882 között kezelő orvosok szakvélemé-
nyére. Marx azonban vonakodott meghozni a döntést. Végül [a döntés 
meghozatalában] három ok fog szerepet játszani:

1) Marx betegségének alakulása 2) a beteg kezelése és gyógyulása 
szempontjából ideális hely kiválasztása 3) egy olyan politikai helyzet 
garanciája, amely a betegre és lábadozására nem gyakorol negatív 
hatást.

E három tényező együttesen vezetett Marxnál az Algírba utazás 
melletti döntés kiérlelődéséhez. Marx lányaival, Engelsszel és közeli 
elvtársaival váltott leveleinek kronológiája, valamint a betegsége 
által kiváltott hangulat mind azt támasztja alá, hogy Marx elutazását 
Algírba politikai elővigyázatosság motiválta. Ebből adódik, hogy a 
három említett kényszer figyelembe vételével családtagjai és politikai 
szövetségesei lázas keresésbe, vizsgálódásba fogtak az utazás ideális 
célpontját illetőn, amelyet némi tétovázás is kísért.

Legelőször Dél-Európa, esetleg Algír került szóba. A leveleket 
olvasva, látni fogjuk, hogyan született meg fokozatosan az Algír 
melletti döntés. 

A Danienlszonnak címzett 1881. december 13-i keltezésű levelé-
ben4 Marx hírt ad felesége haláláról, és azt is leírja, hogy betegségére 
tekintettel az orvosok Dél-Franciaországba vagy esetleg Algírba akar-
ják őt küldeni. Majd két nappal később a Sorgéhoz írt, 1881. decem-
ber 15-i levelében5 arról számol be, hogy a következő héten Eleanor 
lányával, akit Tussynek hív, az angliai Wright-szigetre, Ventnorba 
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4 utazik, ahol egyébként gyakran kúrálja magát. Egy másik, 1881. dec-
ember 17-i keltezésű, legidősebb lányához írt levelében6 úti célként 
ugyancsak szóba kerül Ventnor, majd később dél is, bár a levélből nem 
derül ki, hogy melyik ország, Anglia vagy Franciaország déli részéről 
van-e szó. Ezzel szemben Kautskynak címzett, 1881. december 18-i 
levelében7 Engels Marx felgyógyulásáról és rövid időn belül tervezett 
dél-angliai elutazásáról számol be.

A Marx és közvetlen környezete között váltott leveleket olvasva, 
képet kaphatunk a köztük folyó intenzív konzultációkról, amelyek a 
kezelések helyének késlekedést nem tűrő kiválasztására irányultak.

Mindeközben politikai ellenfelei nagy dérrel-dúrral Marx halálhírét 
keltették. A hágai Domela Nieuwenhuisnek címzett, 1881. december 
29-i levelében8 Engels ezt a polgári sajtóban megjelent álhírt cáfolja. 
Leírja, hogy Marx meggyógyult, és hogy a Wright-szigetre, Ventnorba 
utazik pihenni. Valójában azonban lányának, Laura Lafargue-nak 
küldött, 1882. január 4-i keltezésű levelében Marx arról számol be, 
hogy Ventnorban megérkezése óta rossz idő van, egészsége nem ja-
vult, sőt, teszi hozzá, a német polgári sajtó „halálhíremet vagy várható 
halálom hírét kelti, ami igencsak mulattat”.9 Végül a Bernsteinnek 
címzett, 1882. január 23-i levelében Engels Marx egészségének 
várható javulásáról ír, mivel a visszaesés látszólag szinte teljesen 
kizárható. A buzgalom – teszi hozzá –, amellyel a polgári sajtó Marx 
várható halálának hírét terjesztette, hasznára vált Marxnak, aki erre 
így válaszolt: „csak hogy bosszantsam ezeket az átkozott kutyákat, 
sokáig kell majd élnem”.10

Marx 1882. január 23. előtt néhány nappal visszatér Londonba. 
Ugyanezen a napon [Pjotr] Lavrovval közli véglegesnek tűnő el-
határozását: „most valahová délre akarnak küldeni, talán Algériába. 
Nincs más választásom. Olaszországba nem mehetek” (Milánóban, 
írja, letartóztattak egy férfit, csak mert vezetékneve az övéhez volt 
hasonlatos), „különben sem szállhatok hajóra és kelhetek át a Gibral-
tári-szoroson, mivel az angolok útlevelet kérnek, ami nekem nincs”. 
Emellett, írja, egy efféle utazás értékes időt rabolna el tőle, figyelem-
be véve mindazt, amit még meg kell írnia és el kell intéznie: „ha az 
orvosok és a hozzám közel állók nem kötnék az ebet a karóhoz, sose 
egyeztem volna bele az utazásba, amivel rengeteg időt vesztegettem 
volna el, ha ez az átkozott »angol« kórság nem telepedett volna így 
rá az agyamra. A visszaesés, még ha utána meg is gyógyulnék, még 
több időt vont volna el tőlem. De mindezek ellenére azért majd meg-
próbálok itt valamint csinálni.”11
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5Körvonalazódik az Algírba utazás terve, ahol Marx  
további kezelésére sor fog kerülni 

A döntés hátterében rejlő megfontolások később világosabbá válnak. 
Bernsteinhez írt 1882. január 31-i levelében Engels azt magyarázza, 
hogy Marx mért nem inkább a később úti célként számításba vett 
olasz Riviérára utazik: „Marx déli utazásával kapcsolatban csak arra 
vonatkozóan született határozott döntés, hogy sem a Riviéra, sem 
pedig Olaszország nem lesz úti cél. Az okok kizárólag rendőrségi 
természetűek. Hiszen egy lábadozó számára az a legfontosabb, hogy 
ne hátráltassák rendőri zaklatások. Olaszország esetében a bismarcki 
Német Császárság erre igen csekély garanciát jelent.”12

Utazás Dél-Franciaországba és döntés az algíri elutazás mellett

1882. február 9. és 16. között Marx a Párizs melletti Argenteuil-ben 
látogatást tesz legidősebb lányánál, Jenny Longuet-nál. Egészségi 
állapotát látva, a helyi orvos küldi el Marxot Algírba, amely tenger-
partjával együtt híres angol és európai orvosairól, valamint enyhe téli 
klímájáról. Az időjárás kedvez a kezeléseknek, megkönnyíti a tüdő-
betegségben szenvedők lábadozását és gyógyulását. Azonban Marx 
még betegen sem volt hajlandó alárendelni magát betegségének. Még 
ha hátráltatva volt is, de továbbra is, valamennyire, tevékeny maradt. 
A harmadik kiadás előkészítése céljából magával vitte az útra A tőke 
1. kötetének kéziratát. Vagy amikor az Algírba utazása előtti napon 
Párizsban járt, [ José] Mesa [y Leompart] társaságában találkozott 
Jules Guesde-del és [Gabriel] Deville-lel, akik a munka világának 
európai hírű személyiségei. Marx erről az Engelsnek Marseille-ből 
az Algírba utazását megelőző napon postára adott, 1882. február 
17-i keltezésű levelében tesz említést. Vagy vegyük például Engels-
nek Bernsteinhez írt, 1882. február 22–25-i keltezésű leveléből13 a 
következő részletet: „Marx hétfőn reggel megérkezett Algírba; az 
orvosokkal együtt folyamatosan győzködtük, hogy utazzon el. De ez 
neki nem volt különösebben ínyére. Van Algírban egy ismerőse, egy 
bíró, aki a polgári törvényszéken dolgozik, és akit Napóleon idején 
száműztek ide. Az arabok közötti közösségi tulajdonviszonyok igen 
jó ismerője, és megígérte Marxnak, hogy ebben a tárgyban felvilágo-
sítással fog neki szolgálni.”14
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6 Karl Marx megérkezik Algírba

Marx február 18-án, délután 5 órakor hagyja el Marseille-t a Saïd 
gőzhajó fedélzetén, amelyről február 21-i, Engelshez címzett leve-
lében „kiváló gőzösként” tesz említést: „olyan gyorsan haladtunk, 
hogy már hétfőn (február 20-án), hajnali fél 4-kor befutottunk 
Algírba. Viszont az úton hideg volt, és noha a hajó összkomfortos 
volt, a gépek, a szél stb. ördögi zaja miatt a két éjszaka egyikén sem 
tudtam aludni, s emiatt nem leltem nyugalmam a kabinomban”.15 
Az Algírba megérkező Marxot [Albert] Fermé bíró fogadja, még-
pedig „a lehető legnagyobb barátsággal”. Fermé Paul Lafargue és 
Charles Longuet ismerőse, akik Eleanor és Jenny, Marx lányainak 
férjei. Marxot Charles Longuet ajánlotta Fermé figyelmébe abban 
a levelében, amelyet Fermé csak a Marx Algírba érkezése előtti na-
pon kapott kézhez. Fermé fogja Marxot kalauzolni a városban, segít 
neki a Victoria panzióban berendezkedni, és ráirányítja figyelmét a 
gyarmatosítás egynémely gaztetteire. 

És hogy vajon folytatódott-e Fermé és Marx levelezése, miután 
Marx visszatért Londonba? Erről semmit sem tudunk, ugyanis a 
szerzők [Marx és Engels] műveinek két korábbi kiadásában rendel-
kezésre álló információk alapján ezzel kapcsolatban egyelőre nem áll 
rendelkezésünkre több információ.

Két éjszaka a Grand Hôtel d’Orient-ban

A Saïd utasai ott szállnak partra, ahol ma a halfeldolgozó üzem mű-
ködik, az Amirauté tőszomszédságában. Innen egy feljáró vezet az 
Avenue de la République-re, ami most a tengerparton húzódik, mai 
nevén a Boulevard Che Guevarára. Ezen a sugárúton találjuk a Grand 
Hôtel d’Orient-t, azelőtt, hogy az ember a kikötővel szemben fekvő 
Wilaya-épülethez érne. Marx két éjszakát tölt itt. Engelsnek a követ-
kezőket írja: „Ahogyan február 22. napjának délutánja, úgy a hőmérő 
is kedvező időt jelzett előre, és amint a jó Fermé bíró társaságában 
felfedeztem a Victoria Hotelt, bőröndjeimmel együtt elhagytam a 
Grand Hôtel d’Orient-t (ahol a pocsék radikális filozófus, Ashton 
Dilke is megszállt; egyébiránt a »Petit Colon«16 és a hozzá hasonló 
kis algériai újságokban minden angolt lordként említenek, és még 
[Charles] Bradlaugh-t is lordnak nevezik), és felköltöztem az erődön 
kívülre az egyik dombra a város keleti oldalán.”



Tö
rT

én
el

em
10

7Marx beköltözik a Victoria Hotelba

A betegséggel küzdő Marx ezen a nyugalmas és kellemes, szolgálat-
kész személyzettel rendelkező helyen fogja Algír városához fűződő 
viszonyát nehezen, de biztosan kialakítani. Tartózkodása első néhány 
hetében számára elsősorban betegsége okoz nehézséget, mivel azt a 
rendkívül rossz időjárás számára elviselhetetlenné teszi. De Marxot 
keményebb fából faragták. Tartózkodása végére kezelőorvosának, 
dr. Stephannak köszönhetőn kigyógyul krónikus bronchitiszéből. 

Marx és az algíri klíma

Mintegy hatása alá kerülve a kivételesen zord időjárásnak, abban a 
városban, amelyet elsősorban az év ezen időszakában enyhe időjárása 
miatt szokás kedvelni, Marx úgy érzi, hogy valamiféle „klimatikus vég-
zet üldözi”. Az 1882. február 21-i első képeslapjában így ír Engelsnek: 
„Mutatis mutandis ugyanazzal a sorsszerűséggel van dolgom, mint 
a Wright-szigeten! Az idei évben itt kivételesen hideg és nedves az 
évszak, így Nizzában és Mentonban köt ki a turisták nagy része. Min-
denesetre volt néhány rossz előérzetem, és többször is megfordult a 
fejemben, hogy nem a Côte d’Azurre kellett volna-e először mennem. 
Úgy tűnik, a sors keze van a dologban.”17

Vajon milyen irányt vesz ez a szabadjára engedett szomorúság, 
melankólia az egyszerre elgyötört és merengő Marxnál?

„Drága Fredem”, írja Engelsnek: „… december förtelmes volt Algír-
ban, januárban szép idő volt, februárban hidegre és nedvesre fordult 
a klíma, a hónap három leghidegebb napja február 20., 21. és 22. 
volt. Álmatlanság, étvágytalanság és erős köhögés gyötört, nemigen 
tudtam, mit kezdjek magammal, és olykor-olykor hatalmába kerített 
a melankólia, ahogyan a nagy Don Quijotét…”.18

Egy hónappal megérkezését követőn, március 23-án állapotának 
lassú, majd egészsége egyelőre csak csekély mértékű javulásának 
hatására levelei kevésbé lehangoltak: „…kedd óta éjjel és nappal a 
szokásos megszakításokkal újra vihar tombol: mennydörgés és ritkán 
villámlás, este, de főként éjjel, illetve ma reggel eső. Kedd délután 
a vihar érkezésekor kimondottan meglepett a sötétkék fenyegető 
égbolt; a vihar hátterében egy afrikai sirokkó áll…”.19

Álmatlanságot okozó betegsége ellenére, egy számára fizikailag 
új országban Marx az algíri eget és vihart festi le, akárcsak egy festő, 
aki a vihar és az ég mozgásait megragadja, de nem ecsettel, hanem a 



Tö
rT

én
el

em
10

8 tollával. „Március 28.: A reggeli órákban esős, barátságtalan az idő.  
E szavakkal zártam Tussynek írt rövid levelem. De amint postára 
adtam, jött a vihar, most először a megszokott időben; nemcsak a szél 
zúgása, az áradás, a mennydörgés, de villámok is cikáznak szüntelenül 
a piactér fölött… A szép elliptikus öböl hullámain a színek játéka 
érdekes látványt nyújtott: a hullámtörés fehér színét kékből zöldbe 
átforduló víztömeg ölelte körül”.20

Az algíri levelek bizonyos szempontból egyfajta „algíri naplónak” 
tekinthetők, ahogyan az adott időt egy gyógyulófélben lévő beteg 
megélte és érzékelte. Március végén a javulás jelei erőteljesebbekké 
válnak, és Marxnak önmagához, környezetéhez és a városhoz való vi-
szonya is derűsebb lett: „Az előbb is, mint minden vizitkor, teljes körű 
kopogtatásos vizsgálatra került sor: a bal oldal nagy részén most sokkal 
jobb volt a helyzet… Ma először Stephann (a kezelőorvos) elmondta 
– kétségkívül azért, mert most már kellőképpen jó állapotban lévőnek 
gondol ahhoz, hogy minden kertelés nélkül beszélhessen –, hogy Al-
gírba érkezésemkor már visszaesés volt tapasztalható, ami igen súlyos 
volt… március 30-án (tegnap) az idő dél körül meleg volt és kellemes, 
és sétáltam is a teraszon… Közben szombaton (április 1-jén), akárcsak 
hétfőn (április 3-án) a hőség kissé »túlzott« volt, azonban a szél, ami 
még nem a sirokkó volt, az örvénylő por a fedett részre száműzött…, 
tegnap este az öböl csodálatos holdfényben úszott. A fedett teraszról 
elém táruló tenger látványát képtelen vagyok megunni.”21

Súlyos betegségében a lassú gyógyulás ad számára okot a reményre 
és a bizakodásra. Elkezdi felfedezni a várost.

Marx a várost körülölelő táj szépségéről

Marx először lakhelyéről veszi szemügyre a várost. A Victoria Hotel 
Algír dombjain, a Mustapha Supérieur kerületben található, a koráb-
ban Boulevard Bon Accueil-nek, majd később Boulevard Saint-Saëns-
nak nevezett Boulevard Mohammed V felső részénél, valahol a mai 
97. és 101. házszám között. Gilbert Badia a Lettres d’Alger et de la 
Côte d’Azur előszavában a város lakosságát ekkor 70 000-re teszi, míg 
a Mustapha Supérieur városrészt az 1881. évi népszámlálási adatok 
szerint 13 556-an lakták.22 

A Victoria Hotel mintegy kényszerűségből vált Marx „obszerva-
tóriumává”.

[…]
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9Algír: két város egyben?

Marx az algériai társadalom két különböző miliője közötti különb-
ségre a Mustapha Supérieur nevű városrészről és a polgármester 
vezetési stílusáról adott leírásában mutat rá. Egy 1882. március 20-i 
keltezésű levelében a következőképpen osztja meg benyomásait 
Paul Lafargue-gal: „A két Mustapha egyetlen várost (Mustapha) 
alkot, amelynek polgármestere (ennek az úrnak nem arab, s nem is 
francia neve, hanem német) időről időre hivatalos hirdetményeken 
keresztül szól az általa vezetettekhez. Az itt érvényben lévő rendszer 
láthatóan igen kellemetes [le régime en vigueur ici est très doux]. 
Mustapha Supérieurben folyamatosan új házak épülnek, a régieket 
pedig lerombolják stb., de annak ellenére, hogy az építkezéseken 
alkalmazott munkások helybéliek, láz gyötri őket. Javadalmazásuk 
egy részét a napi kininadag teszi ki, amit munkaadóik biztosítanak 
számukra. Az ember Dél-Amerika különböző területein is hasonló 
gyakorlatot figyelhet meg.”23

Marx humorosan és iróniával mutat rá a két közösség életmódja, 
munkaszervezése és jövedelemmegoszlása közötti igazságtalanságra. 
Az egyik társadalom algériai, a másik francia gyökerű. Az előbbiek 
munkásként dolgoznak az építkezésen, mégpedig az utóbbiak alkal-
mazásában, vagyis a tőke és a munka világa Mustapha mikrokoz-
moszában is elkülönül egymástól. Ez a helyzet, jegyzi meg Marx, 
Dél-Amerikára emlékeztet. Ez azt jelenti, hogy az azonos vagy ha-
sonló gyarmati helyzet eltérő földrajzi és civilizációs kontextusokban 
hasonló következményekkel jár.

Algír mint „az életmódok és a viseletek Bábel-tornya”?

Az algíri társadalom sokszínűsége. Egy város a földrészek és civilizáci-
ók metszéspontjában: „Nagyon szerettem volna, ha egy olyan napon, 
amikor valóban szép idő van, Johnnyt varázsszőnyegen iderepíthet-
tem volna; mennyire meg lenne lepődve, ha látná a mórokat, arabo-
kat, berbereket, törököket és négereket, ezt az egész Bábel-tornyát és a 
(gyakran költői) viseletüket, ezt a keleti világot, amellyel »civilizált« 
franciák stb. és a szomorú angolok keverednek…”24 

A családja iránti nosztalgiából Marx aprólékos leírását adja egy 
szokatlan zajjal járó jelenetnek: „… Az imént megakasztott valami zaj, 
amely a kis teraszos kert felől érkezett... Ó, a kis Johnny teljes szívből 
kacagna, a rá jellemző vidám nevetéssel, ha itt lenne most velem: lent 
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0 a kertben egy szurokfekete bőrű néger férfi táncolt, s közben egy kis 
hegedűn játszott, hosszú fém kasztanyettáját csattogtatta, miközben 
furán fintorgott, arcán széles és vidám mosollyal. Ezek az algériai 
négerek annak idején általában törökök, arabok stb. rabszolgái 
voltak, de a franciák uralma alatt felszabadultak. Mögötte, a néger 
férfi mögött, van még valaki, egy mór férfi (angolul Moor, németül 
Mohr), aki igen méltóságteljesen áll ott, és leereszkedő mosollyal 
nézi a fekete férfi mutatványát. Algériában egyébként nem mórok-
nak, hanem araboknak hívják őket. Néhányan közülük hátrahagy-
ták a sivatagban élő törzseiket, és most az európaiak mellett élnek 
a városokban. Magasabbak a francia átlagnál, arcuk ovális, orruk 
kampós, nagy szemük csillog, hajuk és szakálluk fekete, bőrük színe 
pedig a majdnem fehértől a sötét bronzig terjed. Viseletük elegáns 
és kellemes – még akkor is, ha a ruha már rongyos –: térdnadrág 
(vagy kabát, de leginkább egy tóga finom fehér gyapjúból vagy egy 
csuklyás köpeny); fejfedőként turbánt vagy muszlin kendőt horda-
nak (rossz időben vagy nagy melegben stb. a csuklya fejfedőként is 
használatos), amelyet kerek sapkájuk köré tekernek. Lábszárukat 
általában nem fedi nadrág, és mezítláb járnak, de olykor piros vagy 
sárga marokkói papucsot viselnek. Csuklyás köpenyükben a mó-
rok közül még a legnyomorúságosabbak is messze túlszárnyalják 
öltözködésben a legnagyobb európai komédiást, ahogyan természe-
tességben, kellemben és méltóságban is, akár állnak, akár járnak…  
A kérdéses mór férfi tehát – aki kertünkben a néger férfi háta mö-
gött áll – narancsot és kakast kínál fennhangon eladásra (valamint 
tyúkot is); furcsa egyvelege ez a portékáknak, amelyek azonban itt 
igen gyakoriak…”25

Az utcán a kereskedelmi viszonyok még a házi rabszolgaság intéz-
ményébe ágyazódnak, és még láthatók azok az „urak”, akik máig büsz-
kék letűnt nagyságukra, s ez a nagyság és méltóság öltözködésükben 
mind a mai napig tetten érhető. Algír és Algéria lakói még ötvenévnyi 
francia uralom után is megőrizték a különböző régiókra jellemző 
viseleteiket. Marx meglepődve szemléli az itteni emberek fizikumát, 
öltözékét és azt a méltóságot, amellyel ruháikat hordják.

E jelennel, amelybe a nevetségessé vált méltóság megőrzése céljá-
ból a kinézeten és az öltözködésen keresztül belevegyül a múlt, éles 
kontrasztot alkot az algériai társadalmat gyötrő gyarmati valóság 
vadsága és kegyetlensége.
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1Kínvallatás és a gyarmati intézmények barbársága

A gyarmati valóságra és hatásaira Marx leveleiben is rámutat.  
A gyarmati igazságszolgáltatás működési módjáról Fermével folyta-
tott eszmecseréi során szerez ismereteket: „Fermé elmondta nekem, 
hogy békebírói pályája során gyakran került sor kínvallatásra, hogy 
az arabokból így csikarják ki a beismerő vallomást; ez a feladat termé-
szetesen a »rendőrségre« hárult (akárcsak az angoloknál Indiában); 
a bíró elvileg semmit sem tud az egészről. Sőt, meséli, amikor például 
egy arabokból álló banda gyilkosságot követ el – s szinte mindig 
rablógyilkosságról van szó –, majd egy idő után a valódi tolvajokat 
fülön csípik, elítélik és lefejezik, a gyarmatosítókhoz tartozó és a sé-
relmet elszenvedő család ezzel nem éri be, s további fél tucat ártatlan 
arab fejének testétől való elválasztását követeli, akiket gyilkossággal, 
rablással stb. gyanúsítanak meg”.26

Majd a francia, angol és holland gyarmatosítás során elkövetett 
kegyetlenségek összevetése következik… Illetve egy újabb szöveg, 
amelyben Marx a gyarmati társadalmi viszonyoknak azon tradicioná-
lis viszonyokra gyakorolt hatását veszi számba, amelyek az algériaiak 
esetében az egymás közötti kapcsolatokat és viselkedéseket továbbra 
is meghatározzák.

A mór kávézó és az algériai társadalom néhány jellegzetes vonása

„Mielőtt a botanikus kertbe beléptünk volna, kávét ittunk egy mór 
kávézóban, természetesen a szabadban. A mórok kitűnő kávét főznek. 
Zsámolyokon ültünk, s az egyik kezeletlen fából lévő asztalnál egy tu-
catnyi mór vendég keresztbe tett lábakkal és előre dőlve kortyolgatta 
kávéját, közben kártyáztak (ez már civilizációs vívmánynak számít).27 
A látvány lenyűgöző volt: a mór férfiak némelyike nagy műgonddal 
választotta ki gyakran gazdag öltözékét, míg mások valamiféle inget 
hordtak; az egykor fehér gyapjúból készült ruhadarabok mára már 
rongyokban lógtak rajtuk, azonban egy igaz muszlim ember szerint 
az ilyen esetlegességek…alapján Mohamed gyermekei között nem 
lehet különbséget tenni. Ez nincs hatással arra a teljes egyenlőségre, 
amelyről társadalmi viszonyaikban tanúbizonyságot tesznek. Ezek-
nek a különbségeknek csak akkor ébrednek tudatára, amikor valami 
kedvüket szegi; ami a keresztényekkel szembeni gyűlöletüket és azt 
a reményt illeti, hogy végül legyőzik e hitetleneket, politikusaik ezt 
az érzést és a teljes egyenlőség gyakorlatát (amely nem a kényelemre 
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2 vagy a társadalmi pozícióra, hanem a személyre vonatkozik) nem 
véletlenül tekintik olyan dolognak, amely őket arra késztetné, hogy 
az előbbit életben tartsák, és az utóbbiról se mondjanak le. 

(„Forradalmi mozgalom nélkül halálra vannak ítélve.”)28

Hogy mi Marx gondolkodásának kiindulási alapja? Vajon nem az 
algériai társadalom történeti logikájának elemeit próbálja-e meg 
feltárni, egy olyan társadalomét, amely a gyarmati uralom alatt élő 
emberek viselkedésében szüntelenül jelen lévő múltjával kénytelen 
szembesülni? 

Az algériai társadalom alapjaiban egyenlősítő vagy egyenlőségpárti, 
az emberek közötti viszonyokra az általuk hordott szegényes vagy 
fényűző öltözet nem gyakorol hatást. A teljes egyenlőség a világ és 
az idegen ellenség létével számolni kénytelen társadalom muzulmán 
szemléletén alapul. A teljes egyenlőség szándékát a törzsi és közösségi 
viszonyok ereje tartja fenn. Ez az egyenlőség a közösség tagjai számára 
etalonnak számít, és egyfajta önvédelmi eszközként szolgál, valamint 
a közösség kohéziójának megőrzését is elősegíti.

Kik hát ezek a politikusok, akik a teljes egyenlőség megőrzése érde-
kében tevékenykednek…, és akik e közösségnek a hitetlenek uralma 
alóli felszabadításáért küzdenek, akikre Marx utal? 

Marx algíri tartózkodása alatt vajon találkozott-e helyi vezetőkkel 
[personnalités nationales]? Egyelőre e tárgyban semmit sem mond-
hatunk. Ugyanakkor az utalásokból egyértelműnek tűnik, hogy sor 
került ilyen találkozás(ok)ra, még ha feltételezzük is, hogy Marx ezek-
ről a kérdésekről Fermével nem is cserélt eszmét részletekbe menőn. 
Egy dolog biztos, a mór kávéház, az emberek, akiket ott megfigyelt, 
valamint megjegyzései mind közvetlen, személyes tapasztalataihoz 
kapcsolódnak.

A fenti szöveget újra szemügyre véve, úgy látjuk, Marx így vagy úgy 
érinti a nemzeti kérdést, mégpedig vallási vagy vallási formában mora-
lizáló köntösben, midőn a hívők és a hitetlenek szembenállásában a jó 
és a rossz párharca megjelenik. Ebben a megközelítésben a hitetlenek 
gyakorolnak uralmat a hívők felett, s a vallás politikai intézményként 
funkcionál. Mind a mai napig a társadalom egyes részei, akik a nem-
zeti kérdésben nem hajlandók egy alapvetően laikus problémát látni, 
tudatosan vagy tudattalanul olyan gondolkodásmódokat hoznak a 
felszínre, amelyek gyökerei a keresztes hadjáratokig, vagyis jóval a 
modern felszabadítási mozgalom szárba szökkenését megelőző időkig 
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3nyúlnak vissza. Ez azt jelenti, hogy a probléma bizonyos politikai és 
ideológiai vonásait tekintve, a társadalom egyes rétegei számára még 
ma is aktualitással bír. Nemcsak különböző megnyilvánulási formákat 
ölt, hanem sokféle forradalmi gondolatot is, amelyeket múltjuk és 
jelenük iránt kritikus egyének képviselnek… 

De vajon nem igaz-e, hogy Marx végső soron nemcsak Algéria, 
hanem mindazon országok népeihez és munkásaihoz szól, amelyek 
hasonló történelmi helyzetben vannak? A történelem zsákutcájából 
csakis akkor lehetséges kijutni, ha ezek a társadalmak magukra vál-
lalják a forradalmi mozgalom létrehozásának nehéz feladatát. Úgy 
véljük, ez Marx üzenetének lényege.

És hogy Marx megállapítása valóban érthető legyen: „…Forradal-
mi mozgalom nélkül halálra vannak ítélve…” (A [francia] fordítás 
valamivel visszafogottabban fogalmaz, mint az eredeti szöveg, amely 
így szól: „Dennoch gehen sie zum teufel without a revolutionary 
movement”, vagyis „Forradalmi mozgalom nélkül a pokolban fognak 
kikötni.”) 

Ám mit gondoljon az ember e magával ragadó szövegrész olvasása-
kor, hiszen a megállapítás, úgy tűnik, nem egyszerűen Marx életének 
és algíri tartózkodásának időrendjébe illeszkedik. Függetlenül attól, 
hogy a kifejezés, miszerint „a pokolban fognak kikötni”, érzékeny-
ségeket sérthet – amin Marx azt érti, hogy az algériai társadalom a 
vesztébe rohan, ha nem hoz létre forradalmi mozgalmat –, érdemes 
lenne Marx és Engels írásaiban utánakeresni, hogy ez a kijelentés 
pontosan hogyan is értendő és mire is vonatkozik.

A teljesség igénye nélkül, nehogy eltérjünk tárgyunktól, három kü-
lönböző kérdésre keressük a választ, amelyek némi megvilágító erővel 
bírnak a két szerző kutatásait és gondolkodását illetően, valamint arra 
vonatkozón, hogy mit értettek forradalmi mozgalmon, s hogy a jelent, 
valamint az akkori és a későbbi helyzetet illetőn e kijelentések milyen 
érvényességgel bírnak.

1) Milyen helyet foglalnak el Marx és Engels forradalmi mozgalom-
mal kapcsolatos írásai a világ megváltoztatására vonatkozó általános 
elméletükben? 

2) Műveikben érdemes-e különbséget tenni – egyrészt – az alá-
vetett, másrészt a gyarmatosított országok forradalmi mozgalmai 
között?

3) Ha ez a követelmény nem teljesül – azaz nem alakul ki a szüksé-
ges forradalmi mozgalom –, miféle társadalmi alakzatot és profilt vesz 
fel egy efféle társadalom a történelem meghatározott szakaszában?
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4 A forradalmi mozgalom Marx és Engels munkáiban

Marx és Engels számos írásában érinti ezt a problémát. Főleg 1848 
után számtalan cikket és tanulmányt írnak az európai társadalom, 
illetve az alávetett, gyarmatosított társadalmak mozgalmairól. Ha az 
1848 és 1883 közötti időszakot vizsgáljuk, akkor e munkák architek-
túrája a következőképpen néz ki.

A vizsgált időszakban a gazdasági főhatalom Angliáé. Gazdasági 
fejlettségének, illetve gyarmatbirodalmának köszönhetőn, amely 
a későbbiekben tovább nő majd, nem megfeledkezve Írországról, 
amely első gyarmata volt, Anglia a többi Európai ország fölött áll. Az 
angol kapitalizmus azt a történeti funkciót tölti be, hogy nemcsak a 
tőke mozgását, hanem a bérmunkásság kiterjedtségét is konszolidálja 
és növeli. Európában Anglia mellett ott van Franciaország, amely 
sokkal inkább politikai, mintsem gazdasági hatalomnak tekinthető. 
Burzsoá forradalmának radikalizmusa révén azonban az összes többi 
európai ország számára történelmi referenciává válik, ami a forradalmi 
mozgalmak két eltérő típusát illeti: az egyik történelmi mozgalom a 
feudális vagy prekapitalista viszonyok átalakítását és meghaladását 
feltételezi, míg a másik egyfajta nyitást jelent, amikor a munkásosztály 
egyre autonómabbá váló mozgalma révén képes lehet megteremteni 
egy kommunista forradalom feltételeit. Az 1871-es párizsi kommün e 
folyamat betetőzésének, valamint a marxi elemzések megerősítésének 
tekinthető. Mindez azonban nem zárja ki Franciaország kapitalista 
berendezkedését, valamint azt, hogy maga is gyarmatbirodalmának 
kibővítésére törekedjen, s eközben Angliát közvetlen ellenfelének 
tekintse.

E két országgal szemben ott van egyrészt Németország, amely 
gazdasági és társadalmi viszonyait tekintve súlyos lemaradásban van, 
valamint a cári Oroszország. Ezek az országok, és mindenekelőtt 
Anglia, Franciaország és Oroszország közelről figyeli az Oszmán 
birodalomban végbemenő változásokat, amely birodalom ekkor 
már a kifulladás és a hanyatlás jeleit mutatja. E birodalom későbbi 
felbomlásának hatására fog a XX. század húszas éveire a nemzetiségek 
problémája kialakulni, illetve fognak más – elsősorban Európán kívüli 
– országok a gyarmatosítás nehézségeibe beleütközni. 

Ebből adódóan, a forradalmi mozgalom logikáját tekintve Marx 
és Engels gondolkodása a következő struktúrát látszik követni: a 
kommunista forradalom szükségességének megállapítása a XIX. 
századi kapitalizmus brutalitásának, válságainak, háborúinak, va-
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5lamint az üzleti világon kívül eső munkások és társadalmi rétegek 
pauperizálódásának logikus következménye. E tartós történelmi 
tendencia mellett említést kell tennünk azokról a mozgalmakról, 
amelyek az európai országok felszabadítását tűzték ki célul az olyan 
birodalmak rabigája alól, mint Oroszország vagy Németország, illet-
ve az Osztrák–Magyar Monarchia, valamint az Oszmán Birodalom 
uralma alatt álló országok felbomlásának szükségességéről.

Két olyan mélyreható történelmi folyamatról van itt szó, amelyek 
Marxot és Engelst az elmélet és a gyakorlat szintjén is foglalkoztatták. 
Ott van a világnak a globális rendszerként tételezett kapitalizmus 
meghaladása révén történő átalakításának fogalma és egyetemes 
konstrukciója. Azonban ahhoz, hogy ez az átalakítás és meghaladás 
lehetővé váljon, az is szükséges, hogy azok a gazdasági és társadalmi 
viszonyok, amelyek népek és nemzetek által más népek és nemzetek 
felett gyakorolt uralmára épülnek, megszűnjenek. Olyan forradalmi 
mozgalom létrehozásáról van tehát szó, amelynek hatására az európai 
térségben új nemzetek születnek. Enélkül a világ átalakításának tör-
ténelmi feltételei nem teljesülnek. És minden attól függ, hogy ezek 
hogyan teljesülnek. Marx és Engels szemében azonban a világtörté-
nelem folyamata még nem zárult le. Ebben a megközelítésben milyen 
szerephez jutnak a gyarmatok? Vajon rájuk is ugyanaz vonatkozik, 
mint az európai nemzetek emancipációját és létrejöttét elősegítő moz-
galomra, vagy sajátos történelmi helyzetük okán másfajta társadalmi 
viszonyokkal kell számolnunk?

Annyi mindenesetre bizonyosnak tűnik, hogy amikor Marx Algír-
ból hazatért Londonba, eszmecserére és vitára került sor a gyarmatok 
felszabadulásának lehetséges útjairól és módjairól, a gyarmatok kü-
lönböző fajtáiról és a felszabadulást célul kitűző forradalmi mozga-
lom lehetőségéről, amelyen kétségkívül Engels is részt vett. További 
kutatásokra lenne szükség annak megállapítására, hogy Marx algíri 
tartózkodás előtt született írásaiban ugyanolyan világosan megfo-
galmazódik-e már az a tézis, amelyet Engels egy Kautskynak címzett 
1882. szeptember 12-i – vagyis négy hónappal Marx hazaérkezése 
után született –levelében elővezetett. A levél lényege a következő: 
„Azt kérdi tőlem, mit gondolnak a gyarmati politikáról az angol 
munkások. Úgy hiszem, ugyanazt, mint a politikáról általában: vagyis 
ugyanazt, mint a burzsoázia. Itt a munkásságnak nincs pártja, csak egy 
konzervatív és egy szabadelvű-radikális párt van, és e pártokkal együtt 
a munkások is zavartalanul hasznot húznak Anglia gyarmati és a világ-
piacon élvezett monopóliumából. Úgy vélem, a szó szoros értelmében 
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6 vett gyarmatok, vagyis az európai népesség által megszállt országok, 
így Kanada, Fokváros, Ausztrália, mind függetlenné fognak válni; 
ezzel szemben az őslakosok által lakott és egyszerűen leigázott orszá-
gok, vagyis India, Algéria, a holland, portugál és spanyol gyarmatok 
irányítását átmenetileg a proletariátusra kell bízni, amely a lehető leg-
hamarabb hozzásegíti ezeket a területeket a függetlenséghez. Nehéz 
megmondani, hogy ez a folyamat miként fog végbemenni. Indiában 
talán, sőt valószínűleg forradalom fog kirobbanni, és mivelhogy a fel-
szabaduló proletariátus nem indíthat gyarmati háborúkat, ebbe bele 
kell nyugodni; ez kétségkívül pusztítással jár majd, de hát ez minden 
forradalom sajátja. Ugyanez fog történni másutt, például Algériában 
és Egyiptomban is, ami számunkra a lehető legkedvezőbb…”29

Ha a szöveget helyesen értelmezzük, akkor Marx és Engels néző-
pontja szerint, a gyarmatosított országok esetében két történelmi 
eshetőséggel kell számolnunk: 1) történelmi fejlődésüket a kapitalista 
országoknak a szocialista és kommunista átalakulás irányába történő 
fejlődése határozza meg. Ez igaz a vizsgált országok többségére. 2) 
Egyes országokban bizonyos konkrét körülmények lehetővé teszik, 
hogy az emancipációs és felszabadító mozgalmak letérjenek a törté-
nelem által előre jelzett útról.

Mi lesz hát a forradalmi mozgalommal?

Úgy tűnik tehát, hogy Marx és Engels átfogó koncepciójából kiin-
dulva a történelmi folyamat kettősségével találkozunk: egyrészt egy 
hosszabb távú történelmi folyamattal, amelyet a világforradalom ala-
kulása határoz meg, így tehát a kapitalizmus mint olyan rendszer evo-
lúciójával, amely a globális munkásosztály felszabadulási törekvéseivel 
áll szemben. Másrészt egy rövidtávú történelmi folyamattal, amely a 
közvetlen gyarmati uralom alóli felszabadulásra és emancipációra való 
törekvést jelenti a rendszerből való kilépés nélkül, azonban elősegíti 
az uralomgyakorlási és kizsákmányolási módok megszilárdítását és 
áthelyezését a társadalom dolgozó osztályaira.

És amikor Marx azt mondja, hogy „forradalmi mozgalom nélkül 
halálra vannak ítélve” vagy „a pokolban fognak kikötni”, akkor arra 
gondol, hogy a gyarmatosított országok munkásainak és néptömegei-
nek problémáit csak még nehezebb lesz megoldani, amennyiben ezen 
országok hatalmi viszonyait az üzleti világ és a spekuláció ciklusai 
határozzák meg. Az algériai és a hasonló társadalmak nagy része ezt 
már bőven megtapasztalhatta. A forradalmi mozgalom elindítását 
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7strukturális akadályok nehezítik: ha egy társadalom történelmi 
ellentmondásait hosszú múltja során nem sikerült feloldani, akkor 
egy múltbeli időszakának strukturális hiányosságaira vonatkozó 
megállapításaink későbbi időszakokra is érvényesek lehetnek. Ekkor 
azonban ezen ellentmondások egyre erőszakosabb és tragikusabb 
formában nyilvánulnak meg.

Melyek azok az organikus és strukturális akadályok, amelyek nem 
csak a múltban, hanem a jelenben is hátráltatják egy forradalmi 
mozgalom létrejöttét? De először lássuk a forradalmi mozgalom 
értelmezését.

A forradalmi mozgalom egy olyan politikai szerveződés, amely 
képes arra, hogy a társadalmakat kirángassa a hanyatlás, a mozdulat-
lanság vagy a stagnálás különböző állapotaiból, amelybe a gyarmati 
uralom előtt és alatt kerültek. Olyan új társadalom létrehozását jelenti, 
amelyben semmiféle uralmat, kizsákmányolást vagy zsákmányszerző 
magatartást nem gyakorolnak azok a társadalmi osztályok vagy ré-
tegek, amelyek kisajátítják azokat az anyagi és intellektuális javakat, 
amelyeket a társadalom dolgozó és termelő része hoz létre, s teszi 
mindezt ellentételezés és tényleges produktív munkavégzés nélkül. 

Ha most e megállapítás fényében ismét, akár csak röviden is, meg-
vizsgáljuk a történelmi folyamatot, akkor megállapíthatjuk, hogy az 
algériai és sok hozzá hasonló társadalom a forradalmi mozgalmak 
létrehozásában csak a próbálkozásig és a hibákig jutott. A mai napig 
létrehozott politikai eszközök alkalmatlannak bizonyultak a tár-
sadalom döntő többsége szempontjából, amely a felszabadulás új 
formáira vágyik. A sajtó már egy ideje gyakran hangot ad ezeknek a 
hiányosságoknak. Jelentős külső és belső erők együttes fellépésének 
köszönhetően az ország függetlenné válása óta igen jelentős politikai 
és ideológiai akadályok tornyosulnak a forradalmi mozgalom létrejöt-
te előtt, amely pontosan megfelelne annak az ellenállási képességnek, 
melyet a nagy tömegek az uralomgyakorlás és a zsákmányszerző ma-
gatartás erőivel szemben ki tudnának fejteni…. Marx írásait ebben a 
szellemben kell felfogni.

Másrészt a forradalmi mozgalom létrehozásának objektív gátjait 
azokra a strukturális hiányosságokra is vissza lehet vezetni, amelyek 
hátterében a gyarmatosítás előtti idők megkésettségével összefüg-
gő mechanizmusok, valamint az algériai gazdasági és társadalmi 
struktúrákat az idegen gyarmatosító uralom alatt érő rombolások, 
destabilizációs és eltérítési kísérletek állnak. E két súlyos tendencia 
együttes hatása a társadalom mélyrétegeiben olyan töréshez vezetnek, 
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8 amelynek eredményeképpen megszűnnek azok a társadalmat közös 
cselekvésben egyesítő struktúrák közötti láncszemek és kapcsolatok, 
amelyek e struktúrák összekapcsolódásának jelentést adtak és irányt 
szabtak volna. Mindez egyfajta „társadalmi rövidlátást” eredményez, 
és a társadalom politikai és ideológiai működésében is hosszú távú 
fennakadások várhatók.

Marx felhívása tehát így értendő, és a társadalom XIX. század óta 
bejárt fejlődési útjának fényében értékelendő. Kétségkívül ahhoz, 
hogy megérthessük az algériai társadalom életét keserítő zavarokat, 
szükséges volna e hiányzó köztes láncszemekről leltárt készíteni.

[…]

Egy dolog mindazonáltal biztosra vehető: Marx algíri tartózkodása 
iránt a burzsoá sajtó nem volt közömbös, ahogyan kétségkívül a hír-
szerzés sem. 1882. augusztus 10-i keltezésű, Engelsnek írt levelében 
– vagyis öt hónappal azután, hogy Algírból hazatért – többek között 
említést tesz Liebknecht ügyetlenségéről, aki hagyta, hogy Marx 
tervbe vett párizsi útjának híre menjen. A párizsi Le Temps így fogal-
maz: Liebknecht „Párizsba utazik, hogy a német munkások közötti 
kapcsolatokat kiépítse és látogatást tegyen a szocialista Karl Marxnál, 
aki, miután visszatért Algírból, most Argenteuil-ben lakik…”.

Vagy nem az óvatosság számlájára kell-e írnunk, hogy az algíri Petit 
Colon hasábjain 1882. április 19-én megjelent alábbi hírt kommentár 
nélkül hagyja? „Liebknecht bátor ember, aki akár szenvedni is hajlan-
dó az elveiért. Bismarck uralma idején még a börtönt is megjárta…” 
Marx mintegy tíz nappal később ugyanebből az újságból értesül 
Charles Darwin haláláról.

Sőt felesége halálát megelőzően, és feltehetőleg a lánya lakhelyéül 
szolgáló, Párizs melletti Argenteuil-be utazását előkészítendő, Marx 
vejétől, Longuet-tól, aki ismerte Clémenceau-t (ekkor a francia Nem-
zetgyűlés tagja és a radikálisok parlamenti frakciójának szóvivője), 
afelől érdeklődik, hogy vajon Párizsba utazására a francia rendőrség 
nem fog-e lépni valamit… Clemenceau azt válaszolja neki, hogy „a 
rendőrség fellépésétől egyáltalán nem kell tartania”.

Másképpen fogalmazva: az elővigyázatosság Marxnál szüntelenül 
jelen van. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy Algéria gyarmat! És 
azt a tortúrát sem felejtette el, amiben a rendőrség korábban részesí-
tette. Hadd emlékeztessünk arra, hogy Marxot 1848-ban Belgiumból, 
1849-ben pedig Franciaországból tiltották ki, pedig a marxizmus 
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9ekkor még csak kialakulóban volt. Ezt bizonyítja, hogy A kommunista 
párt kiáltványa 1848-ban jelenik meg.

És még ha az Algériába utazáshoz nincs is szükség útlevélre, csak az 
utas nevére kiállított jegyre – ahogyan azt Marx az Algírból küldött 
első levelében is megjegyzi –, de az Algírba érkezők és onnan eluta-
zók névsorát a sajtóban rendszeresen közzéteszik. Az Al Khabarban 
például az érkezők és az elutazók között is ott találjuk Marx nevét.30

Úgy gondoljuk tehát, hogy Marx Algírba utazása és ott tartózkodása 
nem maradt észrevétlen. Egy részletesebb kutatás keretein belül érde-
mes volna átböngészni az arab és francia nyelvű helyi sajtót, valamint 
a franciaországi sajtót, hogy megállapíthassuk, bizonyos köröknek 
milyen értesüléseik lehettek Marx útjával kapcsolatban.

Ha Marx algíri tartózkodásával kapcsolatos levelezését megvizsgál-
juk, akkor a következőket állapíthatjuk meg: találunk olyan leveleket, 
amelyek legnagyobbrészt Marx betegségéről szólnak. Ez az időszak 
algíri tartózkodásának első néhány napjától 1882 márciusának 
végéig tart. A levelezés e részében Marx ellenszenvvel viseltetik az 
algíri klímával, annak változásaival és szeszélyeivel, valamint beteg 
szervezetére gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Mindazonáltal ez 
az időjárás lehetővé teszi számára, hogy megfigyelje az égboltot és a 
város pompás látképében gyönyörködhessen, a sors a megszokottól 
eltérően ugyanis úgy hozta, hogy Algír a zorddá váló időjárás szeszé-
lyeinek és hirtelen változásainak hatása alá került. 

A levelezés második szakaszában, vagyis március végétől és ápri-
lis elejétől elutazásáig Stephann doktornak és a Victoria Hotelben 
gondját viselő személyzetnek köszönhetően Marx fokozatosan és 
biztosan visszanyeri egészségét. Ebben az időszakban Marx az algíri 
mikorokozmoszt átszövő társadalmi viszonyokat – az algériai társa-
dalom múltjának epizódjait és a társadalom előtt tornyosuló akadá-
lyokat – vizsgálja. Az akadályokat két típusra osztja: az első típusba 
tartoznak azok, amelyek a gyarmati uralom valóságából adódnak, 
a másodikba pedig azok, amelyek az algériai társadalom múltbeli 
működésének bizonyos elemeihez kapcsolódnak. A levelek nem túl 
nagy számossága okán azok, akik ismerik Marx írásait, nem fognak 
fennakadni a levelezés e második időszakára jellemző utalásszerű, 
elbeszélő jellegű és olykor allegorikus hangvételen.

A levelek összességét figyelembe véve érdemes felülvizsgálnunk azt 
a megközelítést, amely e leveleket Marx elméletalkotói munkásságától 
elkülönülten veszi szemügyre. A levelek valamiképpen történelmünk 
egy részét, a Victoria Hotel „európai mikrokozmoszát” és azt az „algé-
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0 riai mikrokozmoszt” ragadják meg, amelyen keresztül Marx az algériai 
társadalom bizonyos részeivel szembesül.

E két szempontból a levelek részét képezik mindazon írásoknak, 
amiket Marx és Engels a prekapitalizmus történelméről és a gyarmati 
kapitalizmus uralmi formáiról ránk hagyott.

Ezek elmélete, noha mindeddig nem volt kellő figyelemmel számba 
véve, jelentős helyet foglal el Marx és Engels munkásságában, és az 
úgynevezett „harmadik világ” országainak kutatói is kevés érdeklődést 
mutattak iránta, vagy egyenesen figyelmen kívül hagyták ezt a kérdést. 
A gyarmatok elméletének ezen aspektusaival kapcsolatos tudatlanság 
miatt ezen országok gazdasági és sajátos társadalmait sem ismerik, és 
ezért egyesek hamis vagy torz képet alakítanak ki magukban Marx és 
Engels tudományos hozzájárulásával kapcsolatban.

Hiszen egy társadalom meghatározó történelmi tendenciáinak 
ismerete nélkül hogyan is volna lehetséges megfelelő gazdaság- vagy 
fejlesztéspolitikát kidolgozni?

Ez a tudatlanság eredményezte azt is, hogy Algéria valós helyzetét 
szükségszerűen rosszul ítélték meg. Ez a humán és anyagi erőforrások 
pazarló felhasználásához vezetett és vezet mind a mai napig is.

Marx algíri tartózkodása után – új kérdések 

Marx algíri útjának vizsgálatakor két csapdát igyekeztünk elkerülni:
1) Marxra nem „turistaként”, hanem gyógyulni vágyó betegként ér-

demes tekinteni, noha leveleiben az országban látottakról is beszámol.
2) Elemzésünk ugyancsak zátonyra futhat, ha figyelmen kívül hagy-

juk Algírból küldött leveleinek tudományos jelentőségét, és azokat 
pusztán egy küzdelmes életút utolsó szakaszaként vesszük számításba.

E két csapda elkerülésével fontosnak ítéltük, hogy a levelek összes-
ségét közelebbről is szemügyre vegyük, és megállapíthassuk, Marx 
hogyan látta vagy ragadta meg Algériát fővárosán, Algíron keresztül.

Szándékunk szerint, tanulmányunk összegző jellegű, noha számos 
tényező akadályozta s akadályozza továbbra is a törekvést, hogy 
Marx és Engels írásaiból kibontsuk, hogyan látta Algírt és Algériát. 
A gyarmatokkal kapcsolatos írásaik 1844 és 1894 között születtek. 
De természetesen amennyiben összegyűjtött írásaik új kiadásának 
köszönhetően az olvasók számára is hozzáférhetővé válnak eddig meg 
nem jelent írások, ez további ismeretekhez fogja őket hozzásegíteni 
ezzel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. 
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1M. Vesper korábban már idézett, Marx in Algier című művében pró-
bálja meg a hiányzó levelek leltárát elkészíteni.31 Ami a – kétségkívül 
távoli – jövőt illeti, hasznos lenne majd összevetni a hiányzó leveleket 
abból a szempontból, hogy milyen új információkkal szolgálnak, és 
hogy a teljes életműkiadás – a Gesamstausgabe – mi mindent fog még 
az olvasók és a kutatók elé tárni.32

Mi most néhány olyan kutatási „csapásirányt” fogunk az olvasó 
számára felvetni, amelyek Marx írásainak ismeretében ötlöttek fel 
bennünk. Sajnos ezek az irányok egyelőre nem vezettek konkrét, kéz-
zelfogható eredményekhez. Erőfeszítéseink során hol csekély érdeklő-
déssel, hol közönnyel, hol pedig egyenesen megvetéssel találkoztunk!

Mivel tudjuk, hogy algíri tartózkodása idején Marx Stephann 
doktor kezelése alatt állt, aki akkoriban az Algíri Egyetemen tanított, 
érdemes volna utánajárni annak, hogy vajon fellelhetők-e még a 
betegek orvosi kartonjai. És ha igen, akkor kihez lenne érdemes for-
dulnunk annak érdekében, hogy ezen a „csapáson” elindulhassunk. 
Az Orvostudományi Egyetemen dolgozó kolléga, akit megkerestem, 
még udvariasságból se méltatott válaszra!

Másrészről, régóta kering a szóbeszéd, miszerint az Algírban töltött 
idő alatt Marx esetleg találkozott Rahal vagy Ben Rahal főtanácsossal. 
Egyébként az is felmerült, hogy Marx esetleg Meklába is elutazott, 
hogy találkozzon a falu dzsamaajával [a település előkelő férfi tagja-
inak testületével – a szerk.]. Ezen útjával kapcsolatban a szóbeszéd 
mind a mai napig tartja magát. Úgy véljük, hogy ezek a híresztelések, 
amelyek valószínűleg a szájról szájra terjedő emlékezetnek köszön-
hetőn maradtak fenn, kizárt, hogy e távoli múltban ne hagytak volna 
maguk után valamilyen konkrét nyomot.

Az első találkozót illetőn megerősítették nekem, hogy valószínűleg 
Ben Rahal főtanácsos akkor még életben lévő húgai tájékoztatták 
környezetüket erről a találkozásról… Az én unszolásomra, talán azért, 
hogy többet megtudjanak a családtól? Úgy tűnik, ezt a szóbeszédet 
valószínűleg a szájról szájra terjedő emlékezet üledékei már maguk 
alá temették!

De vajon nem erre utal Marx is abban az április 14-i keltezésű 
levelében, amelyben azt írja, hogy „ami a keresztényekkel szembeni 
gyűlöletüket és azt a reményt illeti, hogy végül legyőzik ezeket a hitet-
leneket, politikusaik ezt az érzést […] nem véletlenül tekintik olyan 
dolognak…”? Fontos aláhúzni, hogy „politikusaikról” beszél. Vajon 
több emberrel is találkozott? Az ismert levelek alapján nem tudunk 
ezekre a kérdésekre válaszolni, amelyek így most a levegőben lógnak.
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2 A nehézségek ellenére, megpróbáltunk utánajárni, hogy vajon Ben 
Rahal főtanácsos hagyott-e hátra feljegyzéseket erről a találkozóról. 
Egyelőre nem tudjuk. Aztán szárnyra kapott a hír, hogy családja 
esetleg archív dokumentumokat adott át a nemzeti könyvtárnak.  
A kutatás tehát korántsem zárult le, és sok sikert kívánok mindazok-
nak, akik belevágnak…

Ami a Marx és a meklai dzsamaa közötti esetleges találkozót illeti, 
erről egy Ali nevű meklai lakostól hallottam, aki a 80-as években 
erdőgazdálkodást tanult. Ő erről a falu vénjeitől hallott, akik életben 
tartják és terjesztik ezt a szóbeszédet.

Vajon hihetjük-e, hogy Marx elvégezte mindazt, amit tervbe vett, 
amikor többet akart megtudni az algériai közösségi tulajdon működésé-
ről? Vajon Fermé elkísérte-e őt erre az útra, vagy csak előkészítette azt?

És végül van még egy kérdés, amely egyelőre rejtély számunkra. 
Marx írásaiban semmi nyoma sincs a Bou Amama [sejk] vezette fel-
kelésről. Ennek ellenére vettük a fáradságot és végigböngésztük a Le 
Petit Colon Algérien nevű újságot, amelyet Marx algíri tartózkodása 
idején olvasott. Az újság hírt ad felkelésről, a constantine-i régió 
nyugati és más eseményeiről, az ország déli részén. Az 1882. április 
14-i újság nagy részletességgel számol be Bou Amama vereségről. 
Másrészről az is igen valószínű, hogy Fermé megosztotta Marxszal a 
fejleményekkel kapcsolatos saját felfogását. 

Elvesztek volna ezek az írások? Vagy Marx esetleg elővigyázatosság-
ból jobbnak látta, hogy csak hazatérését követőn számol be barátainak 
ezekről a kérdésekről? Fogalmunk sincs. A kutatás igen bonyolulttá 
válik, amikor társadalmi és emberi kapcsolatokra irányul, különösen 
akkor, amikor azokat a tárgyi hordozókat, amelyek e viszonyokat 
megőrizhették, nehéz felkutatni…

Londonba visszatérve, Marx ismét munkához látott. Azonban azok 
a hihetetlen erőfeszítések, amelyekkel Engelsszel közös munkája járt, 
már teljesen kimerítették. 1883. március 14-én szívrohamban meg-
halt. Haláláról az algáriai Solidarité, az Akhbar, a Vigie Algérienne és a 
Moniteur d’Algérie 1883. március 17-én a Petit Colon Algérien pedig 
1883. március 18-án számolt be.33

Jegyzetek

1 K. Marx – Lettres d’Alger et de la Côte d’Azur. Fordította és a bevezetőt írta Gilbert 
Badia. Párizs, Le Temps des Cerises, 1997.

2 Vesper, Marlene. Marx in Algier. Bonn, Pahl-Rugenstein, 1995.
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33 Engelshez írott 1882. április 28-i keltezésű levele, in Lettres d’Alger…, 85.
4 Marx Szentpétervárra, Nyikolaj Frantesevics Danielszonnak (1844–1918) küldött 

levele.
5 Marx levele Friedrich Adolph Sorgéhez (1828–1906). MEW. t. 35. 247.
6 MEW. t. 35. 251.
7 Engels Kautskyhoz (1854–1938) írt 1881. december 18-i levele. MEW. t.35. 252.
8 Engels Ferdinand Domela Nieuwenhuishoz (1846–1919) írt levele. MEW. t.35. 

253. 
9  MEW. t. 35. 255.
10 Engels Eduard Bernsteinhez (1850–1932 ) MEW. t. 35. 257.
11 Marx levele Pjotr Lavrovics Lavrovhoz (1823–1900), MEW. t. 35. 262.
12 MEW. t. 35. 265.
13 Lettres d’Alger... Marx Engelshez írott levele, 1882. február 17., 41. 
14 MEW. t. 35. p. 285
15 Lettres d’Alger..., 44.
16 A Petit Colon Algérien algíri napilapról van szó, amely a kis és közepes gyarmato-

sok szócsöve volt, hasonlóan a szintén francia nyelvű L’Akhbarhoz. A Petit Colon 
Algérient az Hôtel d’Orient és a Victoria Hotel lakói szabadon olvashatták. 

17 Lettres d’Alger..., 44.
18 Lettres d’Alger..., 45.
19 Lettres d’Alger..., 57.
20 Lettres d’Alger..., 60.
21 Lettres d’Alger..., 61.
22 Lettres…p. 62.
23 Lettres d’Alger...., 72. 
24 Lettres d’Alger..., 59–60.
25 Lettres d’Alger..., 66.
26 Lettres d’Alger..., 70-71.
27 Az arabok nem csak Spanyolországban, de másutt is már jóval a kapitalizmus előtt 

ismerték a kártyát.
28 Lettres d’Alger..., 78.
29 Engels levele Kautskyhoz, 1882. szeptember 12. In Correspondance. Párizs, 

Éditions du Progrès. 1981. 352.
30 M. Vesper: Marx in Algier…, 80.
31 M. Vesper: Marx in Algier. 80..
32 M. Vesper: Marx in Algier…; lásd az egész 5. fejezetet: Briefe nach Paris und 

London.
33 M. Vesper, Marx in Algier…, 156.

Algír, 2002. február 8.
(Fordította: Fáber Ágoston)

Eredeti megjelenés: Le séjour de Karl Marx a Alger, du 20 dévrier au 
02 mai 1882 (Word-dokumentum)
http://benhassine.yolasite.com/les-travaux-personnels.php (letöltés: 
2017. február 15.).
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4 KArL MArx

Algéria

A) A földbirtoklás fajtái Algériában a francia hódítás korszakában

[…]
India után Algériában van még a legtöbb nyoma a földtulajdon ar-
chaikus formájának. A nemzetségi és oszthatatlan családi tulajdon itt 
uralkodó típusai a földtulajdonnak. Arab, török, végül francia uralom 
évszázadai nem tudták – kivéve a legutóbbi időt, hivatalosan az 1873-
as törvény óta – szétrombolni a vérségi szervezetet és a földtulajdon 
oszthatatlanságának és elidegeníthetetlenségének erre alapozott elveit. 

Algériában van egyéni és kollektív földtulajdon; az előbbi valószínűleg 
a római jog befolyására keletkezett; ez (az egyéni földtulajdon) mind-
máig uralkodik az őslakos berberek között, valamint a móroknál és a 
zsidóknál, akik a városi lakosság fő hányadát alkotják. A berberek közül 
némelyek – kabiloknak nevezik őket, északon, a Földközi-tenger partján 
élnek stb. – megőrizték a nemzetségi és közösségi tulajdon sok nyomát, 
mindmáig osztatlan családokban élnek, a családi tulajdon elidegenít-
hetetlenségének szigorú betartásával. A berberek legnagyobb része 
átvette az araboktól nyelvüket, életmódjukat, a földbirtoklás jellemző 
sajátosságait. A földtulajdon kollektív formáit, élükön a nemzetségi 
formával, kétségtelenül az arabok vezették be. 

A VII. század második felében az arabok betörtek Algériába, de 
gyarmatosítás nélkül, ennélfogva nem volt befolyásuk az ottani in-
tézményekre. 

De a XI. század közepén az egyik berber uralkodó1 önként aláveti 
magát a Bagdadi Kalifátusnak; az Észak-Afrikában letelepedett első 
arab törzsek a hilelek és a szoleimok voltak. Minthogy az őslakos ber-
berek között a kapcsolatok nem voltak szívélyesek, ez alkalmat adott 
az arab hódításnak – melyet a XI. század végén egy időre feltartózta-
tott egy egységes mór birodalom megalapítása –, hogy fokozatosan 

*1 Saraf ad-daula al-Mui’zz – Szerk.
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5alávesse magának Afrika északi partjának valamennyi országát, 
köztük Algériát is. A berber fejedelmek belső viszályaikban gyakran 
folyamodtak az arab milíciákhoz és jelentékeny területek tulajdonul 
való átengedésével jutalmazták őket, azzal a feltétellel, hogy ettől fogva 
kötelesek hadiszolgálatot teljesíteni nekik. így már a XII. század végén 
számos arab telepes található a mai Algéria tengerparti részén, amelyet 
Telinek neveznek. A XIV. század végén megszűnnek az arab törzseknek 
nemcsak az általános, hanem a részleges áttelepülései is. Ezért még most 
is ugyanazokon a helyeken élnek, ahol 5 évszázaddal ezelőtt. Az arabok, 
akik számottevően keveredtek az őslakosokkal, már akkor elfoglalták 
Afrika egész északi partját, ahol most is vannak. Arábiából magukkal 
hozott pásztorkodásuk lehetőséget talált a továbbfejlődésre az általuk 
elfoglalt ország természeti jellegében. Az Észak-afrikai Fennsík, ame-
lyet nem szakítanak meg magas hegyek, bővelkedik nagy legelőkben. 
Ez utóbbiak – az arabok eredeti letelepedésétől mostanáig – a rajtuk 
nomadizáló törzsek osztatlan birtokában vannak. Nemzedékről nemze-
dékre hagyományozódott ezeknél az araboknál a nemzetségi tulajdon; 
változásokon csupán azáltal ment át, hogy 1. a nemzetség ( fokozato-
san) különböző ágakra szakadt; 2. idegen törzsbeliek kapcsolódtak be 
állományába. Ezért: a nemzetségi legelőkből kiváltak területi méretükre 
nézve kevésbé jelentős darabok, és némely helyeken a nemzetségi 
tulajdont szomszédi, más szóval „községi” (общинный) váltotta fel. 

A kabiloknál arab befolyásra kifejlődött földbirtokrendszer abban 
különbözik az arabtól, hogy távolabb áll a nemzetségi tulajdon kez-
detleges típusától. Bár náluk is van: együttes felelősség a természetbeni 
adókért és szolgáltatásokért; nem ritkán közösségi számlára vásárolnak 
ökröket, kecskéket, juhokat, amelyeknek a húsát később elosztják az egyes 
családok között; a nemzetségek bírói és igazgatási autonómiáját is isme-
rik. Vagyoni perekben döntőbírákként megjelennek náluk a nemzetségi 
tanácsok; csakis a nemzetségi hatóságok engedhetik meg valakinek, hogy 
letelepedjék a kabilok között; engedélyük nélkül senki idegen nemzet-
ségbelinek nem szabad tulajdont szereznie; ugyanezek a nemzetségfők 
osztanak szét parlagföldeket tulajdonként olyan személyek között, akik 
művelésre alkalmassá tették és 3 egymás utáni évben megművelték őket 
.Továbbá: legelő és erdő a kabiloknál közösségi használatban van; a 
szántóföldre vonatkozóan még fennáll a rokonoknak., a nemzetségi és 
közösségi vásárlásnak az elővételi joga és az egész nemzetségi közösség 
örökösödési joga az egyik tagja által hátrahagyott vagyonra; ezt az 
utóbbi jogot a különböző törzsek „szokásrendelkezései” (kanun) kü-
lönbözőképpen szabályozzák. Némelyeknél a nemzetségi alegységet 
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6 – a falut – bevonják az örökségbe az elhunyt vér szerinti fivéreivel 
együtt; másoknál csak akkor, ha hatodíziglen nincs semmilyen rokon. 
Másrészt a szántóföldre való jog szubjektumaként a kabiloknál még 
csak a család, mégpedig az osztatlan család jelenik meg; a föld ezért az 
osztatlan család tulajdona; az utóbbi magában foglalja az apát, anyát, 
fiakat, ezek asszonyait, gyermekeit és gyermekeik gyermekeit (unokáikat), 
nagybátyákat, nagynéniket, unokaöcsöket és unokafivéreket (cousins). 
A család vagyonát rendszerint az elsőszülött kezeli, valamennyi csa-
ládtag választása alapján. Ő vesz és ad el, bérel földeket, rendeli el a 
gabona vetését és aratását, köt kereskedelmi szerződéseket, fizet a 
családért és veszi át az annak járó fizetéseket; hatalma semmiképpen 
nem korlátlan; minden valamelyest fontos esetben és különösen in-
gatlan vételekor vagy eladásakor ki kell kérnie az összes családtagok 
tanácsát. Máskülönben nincsen korlátozva a családi vagyonnal való 
rendelkezésben. Ha tevékenysége a család érdekeire károsnak látszik, 
akkor a családnak joga van őt elmozdítani és helyére új adminisztrátort 
kinevezni. Az osztatlan család háztartása teljesen a legidősebb asszony-
nak {lásd horvátok}, vagy a vezetésre legalkalmasabbnak a kezében 
van, akit mindig az összes családtagok választanak meg. Sokszor le is 
váltják az asszonyokat ebben a funkcióban. 

A család adja mindegyik tagjának a munkaszerszámokat, a puskát, 
a kereskedéshez vagy kézművességhez szükséges tőkét. Mindegyik csa-
ládtag neki kell, hogy szentelje munkáját, azaz a családfő kezébe kell 
adnia – a családból való kiűzetés terhe alatt – minden jövedelmét. 
Ami az egyéni tulajdont illeti, ez az ingót illetően – férfiaknál a ru-
házatra korlátozódik; nőknél ruhákra (lásd Letourneau) és ékszerre, 
amelyet esküvőjük alkalmával kapnak mint hozományt (helyesebben 
ajándékot); kivételt csak luxusöltözékek és drága nyakékek képeznek; 
ezek a család közös tulajdonában maradnak és csak egyéni haszonél-
vezetre kerülhetnek valamelyik asszonyhoz (v. ö. délszlávok}. Ami 
azt az ingatlan tulajdont illeti, amelyet egy családtag ajándékozás Vagy 
hagyaték révén kap, ez az ő egyéni tulajdonának számít, de bekerül 
az egész család birtokába (владение). Ha a család nem sok tagból áll, 
akkor közös asztalnál étkeznek és a szakácsnő funkciója sor szerint 
jut minden női családtagra. Az elkészült ételt a háziasszony (a női 
családfő) adja ki minden családtagnak. 

Nagy létszámú családnál havonta elosztják az élelmiszereket, kivéve 
a húst, amelyet nyersen osztanak el a családtagok között, meghatáro-
zatlan időközökben, mindig az állat megvásárlása és levágása után. Az 
élelmiszerek elosztásánál a családapa szigorú egyenlőséget tart a tagok 
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7között. Továbbá: a vérbosszú intézménye, melynél fogva mindenki 
felelőssé tehető, vagyis életével lakolhat a család bármely más tagja által 
elkövetett gyilkosságért. Az osztatlan család még teljesen élő jelenségként 
létezik a kabiloknál, mert személyi és egyszersmind vagyoni kötelék.  
A családapák, amikor halálukon vannak, rendszerint megparancsolják 
gyermekeiknek, hogy tartsanak ki, mint addig, az oszthatatlanság 
mellett. Mégis a gyakorlatban nem ritka a kiválás és felosztás; a népi 
szóbeszéd szerint főleg az asszonyok vétkesek ebben; kabil közmon-
dás: „Az ágybéli beszélgetések a családok feloszlásához vezetnek.” A csa-
ládi vagyonfelosztásánál rendszerint ugyanazokat az elveket követik, 
mint az örökség elosztásánál. A rokonsági fok mellett gyakran azt is 
tekintetbe veszik, mekkora vagyont hozott be a családi tulajdonba egy 
magánszemély. A részek egyenlőségét csak az évi készletek – a gabonáé, 
olívaolajé stb. – elosztásánál tartják be. A felosztásnál gyakoribbak a 
kiválások – ezt a szokásjog szerint minden családtag kérheti. Ebben 
az esetben a családi vagyonból elkülönítik a javára azt a részt, amely 
a törvényes öröklés útján megilletné; továbbá az egész egyéni vagyont, 
amelyet ő bocsátott a család használatára. A kiválás végrehajtása után 
a családi közösség úgy él, mint azelőtt – osztatlanul.

Ha tehát a kabilok ismerik is a magánföldtulajdont, de csak mint 
kivételt. Itt, mint mindenütt, úgy jelenik meg náluk, mint a nemzetségi, 
közösségi és családi tulajdon fokozatos felbomlási folyamatának terméke.

A földbirtoklás kollektív formáinak felbomlását, amely, mint min-
denütt, belső okokból ered, az algériai kabilok és arabok között 
jelentékenyen meggyorsította az ország török meghódítása a XVI. 
század vége felé. Törvényeiknek megfelelően a törökök általános 
szabályként a földet az azt birtokló nemzetségek kezén hagyták; de az 
addig a nemzetségek birtokában levő parlagföld jókora része uradalmi 
tulajdon lett. Ezeket a földeket – a nevük „haus” vagy „azib-el-bejlik” 
(a bejek földjei) (vagy a „bégeké”) – a török kormányzat számlájára 
megművelték. A helyi bejek erre a célra az állampénztár számlájára 
igásállatokat és mezőgazdasági szerszámokat kaptak és a bennszülött 
lakosság szolgáltatta a gabonaaratáshoz szükséges munkásállományt. Az 
uradalmi föld nagyobb része azonban nem maradt a kormányzat köz-
vetlen igazgatása alatt; bérlők kezébe ment át, akiknek egy része évente 
meghatározott összegű pénzadót volt köteles fizetni az állampénztárnak, 
a másik rész bizonyos természetbeni szolgáltatásokat és szolgálatokat 
nyújtani az uradalmi intézőség javára. Ebből ered a bérbeadott földek  
2 kategóriája: 1. „azel” – bizonyos pénzjáradékot fizetnek; 2. „tonizza” 
– csak természetbeni adókat és szolgáltatásokat nyújtanak. Mindkét 
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8 fajta bérlő csak azzal a feltétellel van engedélyezve, hogy megműveli a 
földet. Ha ez 3 éven belül nem történt meg, a kincstár elvette tőlük a 
telket és harmadik személynek adta át. 

A mindig meglevő helyi milícia lázadásai elleni oltalmul a törökök 
katonai kolóniákat alapítottak {amelyeket Kovalevszkij „feudáli-
soknak” keresztel el, abból a téves okból, hogy – más körülmények 
között – az indiai dzságírokhoz hasonló fejlődhetett volna ki belő-
lük}, a nevük „zmala”. A bennszülött lakosság közepette letelepedett 
török katonai kolóniák lassanként arab és kabil lovasokkol egészültek 
ki. Minden telepes kapott a kormánytól parcellájával együtt magot 
a vetéshez, lovat és puskát, ezzel szemben köteles volt élethossziglani 
hadiszolgálatra a körzet (kaidat) határain belül; ez a szolgálat men-
tesítette földjét az adótól. A juttatott föld nagysága különböző volt, 
birtokosának kötelezettsége szintén; az egész telek arra kötelezte, hogy 
az első felhívásra vonuljon be a török lovasság soraiba; fél telek csak 
gyalogos szolgálatra kötelezett. {Egy „zuidja” szántóföld egész teleknek 
számított; a „zmala” tagjait „mahzenoknak” nevezték.} 

Az uradalmak és katonai kolóniák számára igénybe vett terület 
nagysága nemzedékről nemzedékre nőtt a valóban lázadó vagy láza-
dásgyanús nemzetségek javainak elkobzása következtében. Az elkobzott 
föld nagyobb részét a felsőbbség – a bégek (más néven bejek) – nyílt 
piacon adta el; ezzel adva volt a magánföldtulajdon fejlődése (amit már 
a rómaiak elindítottak). A vevők többnyire a török lakosságból való 
magánszemélyek voltak; így lassanként nagy magánföldbirtokos kate-
gória jött létre; tulajdoni jogcímük csak az állami számvevőszék nyugtája 
volt; a nyugta leszögezte a tényt, hogy & földdarabot nyílt piacon 
eladták és a. felsőbbség megkapta a vevőtől ezért járó összeget; a nyug-
ták neve: „beit-el-mal”, és törvényszékileg ugyanúgy elismerték őket, 
mint a vételi, ajándékozási, zálog- és egyéb földvagyonokmányokat. 
A török kormányzat egyszersmind erősen előmozdította magántu-
lajdon koncentrációját vallási és jótékonysági intézmények kezében.  
A könnyedség, amellyel elkobzáshoz folyamodott, valamint az 
adóprése sokszor késztetett magánbirtokosokat arra, hogy tulajdoni 
jogcímüket átruházzák ilyen intézményekre, azaz vakfot vagy „habu”-t 
alapítsanak. {Szidi Khalil – az egyik legnagyobb tekintély Algériában 
a malekita tan magyarázói között – megengedi a lehetőségét annak, 
hogy magánszemélyek valamely földet vagy jövedelmet ne csak örök-
letes tulajdonba adjanak át, hanem időleges haszonélvezetre is, amely 
általában az ajándékozó halálával szűnik meg.} Ezzel mentesültek az 
elkobzástól és az adópréstől; az átadás azzal a feltétellel történt, hogy 
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9a vakfba adott földet eredeti tulajdonosa tovább, élethossziglan, de 
többnyire örökölhetően haszonélvezi, de most a pénz- vagy termé-
szetbeni adókat az alapítványnak kell lerónia (robotfizetség). {A fő 
dokumentumok az Algériai Történelmi Társaság által kiadott ,Revue 
africaine”-ben, lásd pl. az 1861-es évfolyamot.} 

A török uralom semmiképpen nem hozott (a nagymogulok 
gazdálkodásának hanyatlása idején volt) hindusztánihoz hasonló 
feudalizálódást. Ezt megakadályozta az algériai katonai-polgári igaz-
gatás erős centralizációja; ez kizárta annak lehetőségét, hogy öröklődően 
lefoglalják a helyi hivatalokat és hogy birtokolóik szinte a dejektől 
független nagy földtulajdonosokká váljanak. Az összes helyi dejek és 
kaidok, akik rendszerint bérbe vették a reájuk bízott körzetek adósze-
dését, csak 3 évig maradtak funkcióikban. A törvény szigorúan előírta 
ezt a váltogatást, s az a gyakorlatban még sűrűbben végbement. A török 
kormányzat tehát csak előmozdította az arabok között a magán-föld-
tulajdon fejlődését a „községi” rovására. – A Warnier nemzetgyűlési 
képviselő által gyűjtött statisztikai adatok (1873) szerint Algériának 
francia kézbe kerülésekor a Telinek nevezett egész tengerparti vidék 
(parti sáv) földbirtoklási helyzete a következő volt: 

Uradalmi tulajdon = 1 500 000 hektár; továbbá az összes igazhitűek 
közös vagyona (bled el-iszlam) jogán állami rendelkezésre áll: 3 000 000 
hektár parlagföld, Mulk (magántulajdon) = 3 000 000 hektár; ebből már 
a rómaiak ideje óta a berberek között felosztott birtoklásban: 1 500 000  
hektár, és ehhez jött magántulajdon tárgyaként a török uralom alatt: 
1 500 000 hektár. 

Az arab nemzetségek osztatlan birtokában (ars): 5 000 000 hektár. 
Ami a Szaharát illeti, ebben csak 3 000 000 hektár, amely az oázisok 
határain belül van, képez részben osztatlan családi tulajdont, részben 
magántulajdont. A Szahara többi 23 000 000 hektárja merő homok-
sivatag.

B) A francia gazdálkodás és befolyása a bennszülöttek kollektív földbir-
toklásának hanyatlására

[…]
Magántulajdon létesítése {a francia burzsoá szemében} szükségszerű 
feltétele a politikai és társadalmi szférában való minden haladásnak. 
A közösségi tulajdonnak „mint az elmékben kommunista tendenciákat 
támogató formának” („A nemzetgyűlés vitái”, 1873) a további fenn-
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0 tartása veszélyes mind a gyarmatra, mind az anyaországra nézve; a 
nemzetségi birtok felosztását előmozdítják, sőt előírják, először mint 
eszközt a lázadásra mindig készen álló leigázott törzsek gyengítésére, 
másodszor mint egyetlen utat arra, hogy folytatódjék a földtulajdon 
átmenése a bennszülöttek kezéből a gyarmatosítókéba. Ugyanezt a 
politikát követték a franciák az összes egymást megdöntő rezsimek 
alatt 1830-tól a mai napig. Az eszközök olykor változnak, a cél mindig 
ugyanaz: az őslakosok kollektív tulajdonának megsemmisítése, szabad 
adásvétel tárgyává való változtatása és ezáltal a francia gyarmatosok 
kezébe való végleges átmenésének megkönnyítése. Az 1873 június 30-i 
ülésen, egy új törvényjavaslat alkalmából, Humbert képviselő ezt 
mondja: „A megítélésre önök elé terjesztett tervezet csak megko-
ronázása az épületnek, amelynek alapját egész sor rendelet, dekré-
tum, törvény és senatus consultum rakta le – valamennyi együtt és 
mindegyik külön-külön ugyanazt a célt követi: a magánföldtulajdon 
megteremtését az araboknál. 

A franciák első gondja Algéria egy részének meghódítása után az 
volt, hogy a meghódított terület legnagyobb részét kormánytulajdonnak 
(franciának) nyilvánítsák. Az ürügy erre: az a muzulmánok között 
elterjedt tan, hogy az imámnak joga van az őslakosok földjét nemzeti 
vakfnak nyilvánítani; valóban az imám domínium eminensét*2 mind 
a malekita, mind a hanefita jog elismeri. De ez a jog […] csak arra 
jogosítja fel, hogy a meghódított lakosságtól fejadót szedjen. Az 
utóbbi, mondja Khalil, azért történik, hogy „eszközökre tegyenek 
szert a próféta utódai és az egész muzulmán közösség szükségleteinek 
kielégítésére”. Lajos Fülöp – mint az imám utódja, vagy inkább az 
alávetett dejeké – persze nemcsak az uradalmi tulajdont kaparintja 
meg, hanem minden művelés alatt nem álló földet, köztük a kö-
zösségieket is – legelőket, erdőket és megműveletlen földeket. {Ameny-
nyiben a nem európai (külföldi) jog „hasznos” nekik, az európaiak 
nemcsak elismerik – azonnal! –, mint itt a muzulmán jogot, hanem 
„félreértik” a maguk hasznára, mint itt. A francia mohóság nyomban 
nyilvánvaló:} ha a kormány volt az egész ország eredeti tulajdonosa 
és most is az, akkor nem szükséges elismerni az arab és kabil törzsek 
igényeit erre vagy arra a földdarabra, mihelyt jogcímüket nem tudják 
írásos dokumentummal bizonyítani. Ezen a módon egyrészt az ad-

*2 Legfelsőbb tulajdonát – Szerk.
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1digi közösségi tulajdonosokat kormányföldek ideiglenes birtokosainak 
helyzetébe süllyesztik; másrészt erőszakkal elrabolják a nemzetségek 
birtokolta terület jelentős részeit és európai gyarmatosokat telepítenek 
rájuk. Ebben az értelemben születtek az 1830 szeptember 8-i, 1831 
június 10-i stb. rendelkezések. Innen ered a cantonnements rendszere; 
ez abban állt, hogy a nemzetségi földet két részre osztották, az egyiket 
meghagyták a nemzetségtagoknak, a másikat a kormány visszatartotta 
azzal a céllal, hogy európai gyarmatosokat telepítsen rájuk. A közösségi 
földeket – Lajos Fülöp alatt – a gyarmaton létesített katonai polgári 
igazgatás szabad rendelkezésére bocsátották. Ezzel szemben az 1846. 
július 21-i rendelet a magánföldtulajdont Algír körzetében, Blida, Oran, 
Mostaganem és Bône községekben sérthetetlennek nyilvánította; de 
a francia kormány emellett fenntartotta magának a kisajátítás jogát 
nemcsak a Code civil által előre látott esetekben, hanem mindenkor, 
amikor ez új kolóniák alapításához vagy régebbiek bővítéséhez, katonai 
védelmi célokra szükséges, vagy amikor a kincstár érdeke megsínyli, 
hogy ezt vagy azt a földdarabot nem műveli meg a tulajdonosa. {1830 
szeptember 8-i, 1831 június 10-i, július 11-i, 1840 december 1-i és 3-i 
rendelkezések- 1845 október 31-i és november 28-i, 1844 október 1-i, 
1846 július 21-i királyi rendelet.}

A francia (magán-) földvásárlók legtöbbjének eszébe sem jutott, 
hogy földműveléssel foglalkozzanak; csak a föld kicsinyben való 
újraeladására spekuláltak; a nevetséges árakon való vétel, viszonylag 
magas áron való újraeladás „tőkéik hasznos elhelyezésének” látszott. 
A fickók – mit sem törődve a nemzetségi birtok elidegeníthetetlen-
ségével – sietve egész sor vételi szerződést kötöttek egyes családokkal.  
A bennszülöttek, kihasználva a francia kutyák között hirtelen felszökött 
spekulációs lázat és abban a reményben, hogy a francia kormányzat 
nem tarthatja magát sokáig az országban, készségesen idegenítették 
el, nem ritkán 2-3 vevőnek egyidejűleg , ezt vagy azt a földdarabot, 
vagy akár egyáltalában nem létező vagy a nemzetség közös birtokában 
levő földeket is. Ezért, amikor megkezdődött a tulajdoni jogcímek meg-
vizsgálása a bíróságokon, kiderült, hogy az elidegenített földdarabok 
teljes számának több mint háromnegyede különböző személyeket illet 
meg egyidejűleg (lásd a „Javaslat egy általános gyarmatosítási tervre”, 
Algír 1863, c. brosúra kivonatát, 214. old. 2. jegyzet). Mit tett a francia 
kormányzat? a szégyentelen! A szokásjog megsértésének szentesítésével 
kezdte, azzal, hogy minden törvénytelenül véghezvitt elidegenítést teljes 
érvényűnek nyilvánított! Az 1844. október 1-i törvényben {ugyanaz a 
burzsoá kormányzat, amely a hamisan értelmezett muzulmán jognál 
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2 fogva az algériai föld egyedüli tulajdonosává tette magát, kijelenti:} 
„Semmiféle olyan ingatlantulajdon-átruházási szerződés, amelybe egy 
bennszülött beleegyezett {még ha nem is a magáét adta el!} egy eu-
rópai javára, nem támadható meg azzal az indokkal, hogy ezek az 
ingatlanok a muzulmán törvény szerint nem voltak elidegeníthetők.” 
A gyarmatosok érdekén kívül a kormányzat szeme előtt a neki aláve-
tett népességnek a nemzetségi-közösségi rendszer hanyatlása által való 
gyengítése lebegett. (így például Didier képviselő a nemzetgyűlésnek 
küldött jelentésében 1851-ben ezt mondja: „Sietnünk kell a nemzetségi 
szövetségek szétrombolásával, mert ezek a vezetői az uralmunk elleni 
minden ellenzéknek”. Másfelől a francia kormányzat attól való félelme, 
hogy a bennszülött lakosságot maga ellen uszítja, és a vágy, hogy a 
pénzpiacot a jövőben biztosítsa a fiktív tulajdoni jogcímekre alapozott 
spekulációk által szükségképpen előidézett megrázkódtatások ellen, 
arra késztette a kormányzatot, hogy a jövőre lemondjon a koloni-
zációs rendszer további alkalmazásáról. Ráadásul az araboknak az 
esetek többségében sikerült visszavásárolniok részben az európai 
gyarmatosoktól, részben magától a kormánytól az elidegenített vagy 
tőlük elvett földeket. Így a système des cantonnements fényes kudarccal 
végződött. Éppen ennél a kísérletnél csattanósan beleütköztek a még 
teljesen élő nemzetségi-közösségi földtulajdon tényébe. Már nem volt 
elég, ha semmibe vették ezt a tulajdont, aktív intézkedéseket kellett 
tenniök a felbomlasztására. Ezt a célt szolgálta az 1863. április 22-i 
senatus consultum; ez törvényileg elismeri a nemzetségek tulajdonjogát 
az általuk elfoglalt földekre vonatkozóan, de ezt a kollektív tulajdont fel 
kell osztani nemcsak a családok között, hanem tagjaik között is. Allard 
(tábornok), akit az államtanács megbízott a törvényjavaslat védelme-
zésével, a szenátusban többek között ezt mondta: „A kormány nem 
téveszti szem elől, hogy politikájának általános célja a nemzetségfők 
befolyásának gyengítése és a nemzetségek felbomlásának előidézése. 
Ezen az úton lerombolja a feudális jog utolsó maradványait, amelyek 
védelmezőiként lépnek fel a kormány törvényjavaslatának ellenzői. 
A magántulajdon megalapozása, európai gyarmatosok telepítése az 
arab nemzetségek közé... ez lesz a legerőteljesebb eszköz a nemzetségi 
szövetségek bomlási folyamatának meggyorsítására.”. Az 1863-as 
senatus consultum II. cikkelye rámutat arra, hogy a legközelebbi jövő-
ben császári dekrétumok elrendelik: 1. mindegyik nemzetség földjei 
határainak megszabását; 2. az összes nemzetségi birtokok felosztását az 
egyes családok között, kivéve az olyanokat, amelyeknek földművelésre 
való alkalmatlanságuk miatt a családok osztatlan tulajdonában kell 
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3maradniok; 3. magántulajdon alapítását a családi földek felosztása útján 
mindenütt, ahol ezt az intézkedést megfelelőnek ismerik el. Maga 
III. Napóleon ellenezte a harmadik rendszabályt; lásd Mac-Mahon 
tábornagynak írt 1865. évi levelét. Az államtanács jóváhagyásával kibo-
csátott kormányparancsban Badinguet*3 elrendelte külön bizottságok 
felállítását a felosztások elvégzésére; minden ilyen bizottság álljon egy 
dandártábornokból vagy ezredesből mint elnökből, egy alprefektusból 
vagy prefektúrai tanácsosból, egy arab katonai vagy départment-irodai 
hivatalnokból és a kincstári vagyonkezelőség hivatalnokából. A bi-
zottsági tagok kinevezését az algériai főkormányzónak engedik át; 
csak az elnököket kell közvetlenül a császárnak megerősítenie; az 
albizottságok az algériai helyi közigazgatás hivatalnokaiból álljanak 
{„Reglement d’administration publique”, 1863. május 23.). Az albizott-
ságra tartozik minden előkészítő munka, úgy mint adatok gyűjtése a 
nemzetség határainak, mindegyik alegysége, ezeken belül a szántóföld 
és a legelő, végül a nemzetségi kerület körzetében foglalt magán  és ura-
dalmi birtokok határainak helyes megállapításához. Ezután indul meg 
a bizottság tevékenysége: a felosztandó nemzetségi földek határainak 
a helyszínen – a szomszéd nemzetségek képviselőinek jelenlétében 
– való megállapítása; továbbá a magánföldbirtokosok (a nemzetségi 
birtokok határain belüliek) és a nemzetség közötti tetszőleges szerző-
dések megerősítése; végül: bírói döntés szomszédos nemzetségeknek 
a számukra kijelölt birtokok helytelen elhatárolása miatt tett panasza 
esetén. A bizottságnak minden általa foganatosított intézkedésről 
értesítenie kell az algériai főkormányzót, aki végső fokon dönt; lásd 
az 1863 május 23-i règlement további tartalmát, 218., 219. old. 

Warnier {az algériai „magántulajdonra” vonatkozó törvényjavaslat 
kidolgozására kinevezett bizottság elnöke} 1873-as nemzetgyűlési 
jelentése szerint (lásd „Annales de l’Assemblée nationale”, XVII. köt. 
1770. melléklet) az összesen 700 nemzetségi birtokból 1863 és 1873 
között 400-at már felosztottak a nemzetségek állományába tartozó 
vérségi szövetségek, azaz a legközelebbi rokonok vérségi szövetségei 
között, amelyeknek mindegyike egy meghatározott földkörzetet 
foglalt el {úgyszintén a már akkor ezek határai között levő uradalmi 
és magánbirtokokat hatóságilag elismerték}. Az 1863-as règlement e 
része könnyen megvalósítható volt, mert ez a felbomlás – ahhoz a fo-

*3  III. Napoleon. – Szerk.
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4 lyamathoz hasonlóan, amelynél fogva az ősi germán Markból kiváltak 
szabad, félszabad és nem szabad közösségek – jóval a franciák előtt, a 
török uralom idején megkezdődött Algériában. Eugène Robe („Les lois 
de la propriété fonciere en Algérie”, 77. old.) erre vonatkozóan megjegy-
zi: „Miután a nemzetség vénje elvesztette régebbi patriarcha-jellegét és 
muzulmán hivatalnok, kaid pozíciójába ment át, megnőtt a családapák 
tekintélye és törvény által elismert hivatalos, politikai jelleget kapott; a 
nemzetség felbomlásának folyamata (létszám tekintetében legkisebb 
vérségi szövetségeire) ez időben magától kezdődött és észrevétlenül 
s fokozatosan haladt előre… a vérrokonság érzése (a különböző csa-
ládok között) lassanként ellankadt; az egyes ágak elkülönültek a közös 
törzstől;

a legközelebbi rokonok külön településeket (falvakat) képeztek; 
minden sátor külön érdekek központjává vált, a saját vérségi csoport 
központjává, amelynek külön szükségletei, önző és viszonylag szűk 
törekvései voltak. így a nemzetség nem a széles, átfogó család volt többé, 
s a nemzetségi földön szétszórt összes települések halmaza lett, afféle 
sátrak szövetsége, sokkal korlátozottabb hivatalos és politikai jelleg-
gel, mint azelőtt.” A bizottság tehát az 1863. május 23-i règlement 
végrehajtásakor már magától alegységeire bomlott nemzetséget talált és 
csak törvényerőt kellett adnia annak, ami gyakorlatilag marjával előbb 
fennállt. Egész más volt a helyzet a másik feladatával: a magántulajdon-
nak a nemzetség alegységeinek határain belül való bevezetésével. Ennek 
a règlement 26. cikkelyének V. pontja szerint a különböző történelmi 
szokásjogok figyelembevételével, tehát csak ezek előzetes konstatálása 
után kellett megtörténnie. Semmi se lett belőle; az egész pontot felad-
ták Badinguet idején. {Itt még meg kell említeni Warnier jelentéséből: 
az algériai felosztások nehézsége a többi között a különböző nemzetsé-
gek szerfelett különböző gazdasági feltételein alapul. 142 nemzetségben 
minden emberre 1–4 hektár jutott; 143 nemzetségben 4–8 hektár; 
8 nemzetségben 8–16 hektár; 30 nemzetségben 16–185 hektár. (A 
felosztás nagy és kis földtulajdonosokat hoz létre egyszerre, az utóbbiak 
alig képesek létfenntartási eszközeiket a mezei munkával előterem-
teni, az utóbbiak nem képesek a nekik tulajdonul jutó összes földeket 
használni (221. old., jegyzet} Ezért az arab nemzetségeknek az európai 
gyarmatosok javára való kisajátításából, amelyre ez a rendszabály 
irányult, semmi sem lett. 1863 és 1871 között az európai gyarmatosok 
inkább vásároltak földet a bennszülöttektől, mint amennyire ezek 
eladtak nekik – mindent együttvéve még 20 000 hektárt sem; évente 
valójában csík 2170 hektárt, 29 árt és 22 centiárt –, ennyi föld, mint 
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5Warnier mondja, még egyetlen falu felépítéséhez sem elég. {1873. 
Ezért az 1873-as parlagi nemesek gyűlésének első gondja az volt, hogy 
hatásosabb rendszabályokat foganatosítson az arabok földjének elrab-
lására. (E gyalázatos gyűlés vitái arról a tervezetről, hogy „bevezessék 
a magántulajdont” Algériában, a gazságot igyekeznek a politikai gaz-
daságtan ún. örök, megváltoztathatatlan törvényeinek leple alá rejteni.  
A „parlagi nemesek gyűlésének” e vitáiban mind egyetértenek a célban: 
a kollektív tulajdon megszüntetésében. A viszály csak a módszer körül 
folyik, hogyan végezzenek vele. Clapier képviselő például az 1863-
as senatus consultum által előírt módon akar eljárni, amely szerint a 
magántulajdon először csak azokban a községekben vezethető be, 
amelyeknek földosztály-része már kivált a nemzetségi földből; ezzel 
szemben a „parlagi gyűlés” bizottsága, amelynek elnöke és előadója 
Warnier, ragaszkodik ahhoz, hogy a műveletet a végén kezdjék, azaz 
minden egyes közösségi tag egyéni osztályrészének meghatározásával, 
mégpedig mind a 700 nemzetségben egyidejűleg.)} 

{A szépségtapaszok, amelyekkel Warnier úr ezt az arabok kisajátítá-
sát célzó rendszabályt kendőzi, a következők:} 

1. Maguk az arabok gyakran fejezték ki azt a kívánságukat, hogy fogja-
nak hozzá a közösségi földek felosztásához. Ez egyszerűen szemérmetlen 
hazugság. Clapier képviselő (1873. június 30-i ülés) ezt válaszolja erre: 
„Önök azt állítják, hogy maguk az arabok kívánják magánföldtulajdon 
létesítését náluk; de tartalmazza-e a jelentés a nemzetségi és közösségi 
vezető szervek (dzsamma) közvetlenül nyilvánított kívánságainak 
kifejezését? – Korántsem; az arabok elégedettek a helyzetükkel, a 
törvényhozásukkal, helyi szokásaikkal. Csak spekulánsok és uzsorások 
követelik Önöktől magántulajdon létesítését”. 

2. Az a rendszer, hogy minden arab szabadon rendelkezzék a tulaj-
donként őt illető földdarabbal, végső esetben lehetőséget nyújt neki 
arra, hogy elidegenítés vagy zálogba adás útján megkapja a neki hiányzó 
tőkét; nem kívánatos-e ez maguknak az araboknak az érdekében? 
Mintha bizony nem találkoznánk mindenütt – nem tőkés termelési 
módú országokban – a falusi lakosság legszemérmetlenebb kizsák-
mányolásával kis uzsorások és szabad tőkével rendelkező szomszédos 
földbirtokosok részéről} Lásd Indiát. Lásd Oroszországot, ahol a paraszt 
20, 30, sokszor 100% kamatra kapja meg a „kuláktól” azt az összeget, 
amelyre az állami adók fizetéséhez szüksége van. Másrészt a földbirto-
kos kihasználja a parasztot szorongató körülményeket arra, hogy télen 
szerződéssel lekösse őt a kaszálás és aratás egész időszakára a szokásos 
munkabér egyharmadáért vagy feléért, amelyet előre kifizet neki, és 
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6 amely viszont az orosz állampénztár feneketlen szakadékának a betöl-
tésére megy. {A törvény által rájuk kényszerített „elzálogosíthatóság”és 
„elidegeníthetőség” révén az angol kormányzat India Északnyugati 
Tartományaiban és Pandzsábban a parasztok kollektív tulajdonának 
felbomlasztásán, végső kisajátításán és a közösségi földnek az uzsorás 
magántulajdonába juttatásán munkálkodik. Badinguet is – 1865-ös 
levél Mac-Mahonhoz – tanúsítja, hogy Algériában hasonlóan jár el az 
uzsorás, akinek a nyomasztó kormányadók a támadás hordozójául 
szolgálnak.} (A levelet idézi Clapier a nemzetgyűlésben 1873. június 
30-án mondott beszédében.) 

A muzulmán kormányzat alatt a parasztot legalábbis nem sajátít-
hatta ki földjéből az uzsorás-spekuláns. Ez a kormányzat nem ismerte 
a föld elzálogosítását (jelzálogba adását), mert a közösségi tulajdont 
{illetve osztatlan családi tulajdont} oszthatatlannak és elidegeníthe-
tetlennek ismerte el. {Ugyanott: ezzel szemben elismerte a „ren”-t, 
biztosítékot; ez a pénz kölcsönzőjének elsőbbségi jogot ad a többi 
hitelezővel szemben; előttük kap kifizetést az adós ingó és ingatlan 
vagyonának jövedelmeiből. Így itt is nyílik viszonylagos cselekvési 
terület az uzsorásnak! Mint Oroszországban stb.} Az 1863-as senatus 
consultum 6. cikkelye először is elismerte a szabad elidegenítés jogát 
mind a magánszemélyek földtulajdonára, vagyis az ún. mulk föl-
dekre, mind egész nemzetségi alegységek elidegenítési jogát az általuk 
kikülönített körzetre; így lehetővé tette közösségi földek eladását és 
jelzálogosítását, amit azonnal kihasználtak uzsorások és földfelvásárló 
spekulánsok- „Vállalkozó tevékenységük” szféráját még bővítette a 
„parlagi gyűlés” 1873-as törvénye, amely végleg létrehozta a föld ma-
gántulajdonát; most már minden arab szabadon rendelkezhet a maga 
magántulajdonként kikülönített földdarabjával; az eredmény az lesz, 
hogy a bennszülött lakosság földjét kisajátítják európai gyarmatosok és 
spekulánsok. De ez is a tudatos célja az 1873-as „törvénynek”.

3. A magánföldtulajdon bevezetése egy erre elő nem készített és irán-
ta ellenszenvet tápláló lakosság körében csalhatatlan varázsszer lesz 
a földművelés eszközeinek javítására, ennélfogva a föld termelékenysé-
gének növelésére. Ezt nemcsak a nyugat-európai közgazdászok hirdetik 
fennhangon, hanem a kelet-európai ún. „kulturált osztályok” is! De 
a gyarmatosítás történetéből egyetlen tényt sem hoztak fel emellett a 
parlagi nemesek gyűlésének vitáiban. Warnier arra hivatkozik, hogy 
az európai gyarmatosok kis kiterjedésű és értékesítés szempontjából 
kedvező fekvésű birtokain javultak a művelés eszközei. – Az európai 
gyarmatosok birtokában levő összes földek mennyisége Algériában = 
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7400 000 hektár; ebből 120 000 két társaságé, az algírié és a sétifié; eze-
ket a kiterjedt és a piactól távol levő földeket – és ezt Warnier maga 
is bevallja – arab bérlők művelik meg a maguk régi, a világosságot 
hozó franciák bejövetele előtt létező hagyományos módszere szerint. 
A többi 278 000 hektár egyenlőtlenül elaprózódik 122 000 európai 
között, akik közül 35 000 hivatalnok és városlakó nem foglalkozik 
földműveléssel. {Marad 87 000 francia földművelő gyarmatos,} s ezek-
nél sincs intenzív művelés, amely nem fizetődik ki ott, ahol a meg nem 
művelt föld mennyisége nagy és a lakosság viszonylag csekély  (v. ö. 
1873. június 30-i viták). Az arabok kisajátításával a törvénynek az a 
szándéka, hogy 1. a francia gyarmatosokat minél több földdel lássa 
el; 2. elszakítva az arabokat a földhöz való természeti köteléküktől, 
megtörje az amúgy is felbomló nemzetségi szövetségek utolsó erejét és 
ezzel kiküszöbölje minden felkelés veszélyét. Warnier kimutatta, hogy 
a gyarmatosok rendelkezésére álló földek nem elegendők a Francia-
országból évente újonnan beözönlő gyarmatosok szükségleteinek 
kielégítésére. Algír tartományban minden európai gyarmatosra 1,3 
hektár jut; Oran tartományban 2,64; csak Constantine tartományban 
3,25 hektár. Tehát a földművelő gyarmatosok számának növelése 
nem lehetséges, ha egyidejűleg továbbra is megmarad az arab föld-
tulajdonrendszer. Hogy az egykori nemzetségi földeknek a gyarmatosok 
kezébe való átkerülését meggyorsítsa, az (1873-as) törvény elrendeli, 
ha nem is a teljes eltörlését a nemzetségi vétel (sefaa) jogának {a sefaa 
jog abban áll, hogy a nemzetség ( ferka) valamely tagja által eladott 
földet a ferka bármely tagjának joga van megvásárolni (lásd Humbert 
képviselő beszédét, 1873. június 30~i ülés, „Annales de l’Assemblée 
nationale”, XVIII. köt. 636. old.); ez a jog teljesen azonos azzal, amely 
Graubünden kanton némely részeiben ma is létezik a közösségi tagok 
számára}, de korlátozását azokra a rokonsági fokokra, amelyeknek 
elővételi jogát a francia Code civil1 elismeri. Végül, hogy az állami 
uradalmakat megnövelje, az 1873-as törvényjavaslat azt a parlagföldet, 
amely az arab nemzetségek közös használatában maradt és nem osz-
tották fel körzeteik között, állami tulajdonnak nyilvánította. {Ez nyílt 
rablás! Éppen ezért a parlagi nemesek gyűlése, amely oly gyengéd a 
szent és sérthetetlen „tulajdon” iránt, a tulajdont meggyalázó tör-
vényjavaslatot minden módosítás nélkül elfogadta és még ugyanabban 
az évben, 1873-ban hatályba léptette} (harmadik megtanácskozás az 
1873. július 26-i ülésen) („Annales de l’Assemblée nationale”, XIX. 
köt.). Niel tábornagy helyesen jegyezte meg a nemzetgyűlés 1869-
es vitájában: „Az algériai társadalom a vér {azaz a rokonság} elvén 
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8 alapul.” A földtulajdon individualizálásával tehát a politikai célt is 
elérik – e társadalom alapjának megsemmisítését. 

A megírás ideje: 1879 októbere és 1880 októbere között.
Az első megjelenés helye: K. Marksz i F. Engelsz: Szocsinyenyija, 45. 
köt., Moszkva 1975.
Eredeti nyelve: német, angol, spanyol.

Eredeti megjelenés:
Karl Marx: [M. Kovalevszkij: „Közösségi földbirtoklás. Felbomlá-
sának okai, menete és következményei.” Első rész, Moszkva 1879. 
Konspektus] M. Kovalevszkij: „Общинное землевладение etc.” 
Moszkva 1879. 
Karl Marx és Friedrich Engels művei. 45. kötet. 1867–1893. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1982, 221–235.
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hatalmat a népnek!

john Lennon legradikálisabb üzenete

Észben kell tartanod, hogy az államgépezet 
csak a gonosz egyik formája. A szörnyet 
egyáltalán nem érdekli, hogy elpusztítja az 
egész ifjúságot, sem az, hogy forradalom 
zajlik. Nem gondolkodik logikusan s teljesen 
önjáró.

John Lennon (1969)

Az erőszakmentes, de aktív ellenállás működik. A kitartó, békés de-
monstrációk szintén, ahogyan a hatalmas tömegmozgalmak is. Igen, 
lehet élni a foglalások és a civil ellenállás eszközeivel a kormányzat 
politikájával és az igazságtalansággal szemben, s lehetséges változást 
hozni a szavazóurnák nyújtotta kereteken kívül is. Korábban már 
működött, működhet ezután is. 

Példának okáért 1932 májusában, amikor több mint 43 000 ember 
– háborús veteránok és családjuk –, az ún. Bonus Army, fölvonult Wa-
shingtonban. Több mint 10 000 nyomorgó, munkanélküli, családja 
fenntartásáért küszködő világháborús katona vert tábort a főváros-
ban, s elhatározták, hogy kitartanak a maradás mellett, mindaddig, 
amíg a kormány bele nem egyezik a nekik járó pótlékok kifizetésébe, 
melyet szolgálataikért cserébe ígértek. A Szenátus az azonnali kifizetés 
ellen szavazott, ám a tüntetők nem mozdultak. A Kongresszus ülése 
nyáron szünetelt ugyan, de a tiltakozók ennek ellenére is maradtak. 
Végül, július 28-án, Herbert Hoover elnök utasítására a katonaság 
– tankok és a lovasság bevetésével – elűzte a tüntetőket, rögtönzött 
sátortáborukat pedig felgyújtotta. Az emberek mégis visszatértek a 
következő évben, s törekvéseik a pótlék megszerzését illetően végül 
nemcsak hogy sikerrel jártak, de nagyban hozzájárultak az ún. G.I Bill 
of Rights, azaz a háborús veteránok extra juttatásait biztosító törvény 
elfogadásához.
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bilizálta, annak érdekében, hogy lerombolják az igazságtalan és 
kirekesztő társadalom építményét. Az 1960-as évek háborúellenes 
mozgalma szintén néhány ezer, radikálisnak bélyegzett tüntető részvé-
telével kezdődött, végül a társadalom minden rétegét átfogó, tömeges 
mozgalommá vált, melynek legfőbb követelése az amerikai hadsereg 
külföldi agressziójának befejezése volt. 

Ez a típusú erős, alulról szerveződő, közösségi, „power to the people” 
mozgalom, éppen annak a civil programnak a védjegye volt, melyet 
John Lennon mint zenész és elkötelezett pacifista egész karrierje 
során képviselt. Közel negyven éve már, hogy Lennont – 1980. dec-
ember 8-án – meggyilkolták, azonban öröksége, az üzenet, melyet 
zenéjével közvetített, s persze mozgalmi teljesítménye egy cseppet 
sem veszített az értékéből az évek során.

John Lennont nem ijedt meg attól, hogy az Egyesült Államok kor-
mánya minden eszközt bevetett az ellehetetlenítésére, a megfigyelést, 
a zaklatást, a politikai üldözést, a kémkedést, a tudatos kriminalizációt 
– mindazokat a módszereket, melyeket ma is jól ismerünk és bírálunk. 
Valójában azonban épp ez teremtette meg a társadalmi bázist az 
igazságosságra, békére és a közösségi forradalomra hívó felhívásához. 

Lennon sosem félt attól, hogy a hatalom ellen beszéljen az igazság 
nevében, nem is csoda tehát, hogy az USA politikai elitje első számú 
ellenségeként kezelte. Lennon esete szemléletes példa arra, hogy az 
Egyesült Államok kormánya meddig képes elmenni azok üldözésé-
ben, akik meg merik kérdőjelezni a tekintélyét: a zenészt négy éven 
keresztül figyelték és zaklatták az USA hatóságai, mindenekelőtt a J. 
Edgar Hoover vezette FBI – Nixon elnök ama törekvése jegyében, 
hogy Lennont semlegesítsék és kiutasítsák az országból. Ahogy Adam 
Cohen, a New York Times újságírója rámutatott: „Lennon titkosszolgá-
lati megfigyelése emlékeztet bennünket arra, hogy az állampolgárok 
utáni kémkedés milyen könnyen kicsúszhat a törvényi szabályozás 
keretei közül. Ami még ennél is meglepőbb, s egyszersmind még 
nyugtalanítóbb, az az, hogy a megfigyelések milyen mértékben fonód-
nak össze a hivatalos politikával.” Sok évvel Lennon meggyilkolása 
után például fény derülhetne arra, hogy a zenész FBI-aktája közel 300 
oldalnyi dokumentumot tartalmaz.

A New York Times újságírója találóan jegyzi meg, hogy „az állam-
polgárok megfigyelésének mai kritikusai elsősorban az egyén szemé-
lyiségi jogainak megsértéséből indulnak ki. Sokkal kevésbé koncent-
ráltak arra a kérdésre, hogy a lehallgatások és megfigyelések milyen 
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elit kezében. Az Egyesült Államok és John Lennon ügye nem pusztán 
egy ember megfigyeléséről szól, hanem a demokrácia lebontásáról.”

Az ilyesfajta zaklatások egyáltalán nem új keletűek. Az FBI nagy 
gyakorlattal rendelkezik abban, hogyan zaklasson, üldözzön, mo-
lesztáljon és tartson félelemben politikusokat, de főképp a kultúra 
kiemelkedő alakjait, olyan jól ismert neveket, mint a folkénekes Pete 
Seegert, Pablo Picassót, Charlie Chaplint vagy Lenny Bruce komikust 
és Allen Ginsberg költőt. Martin Luther Kinget például különösen 
éberen figyelte az FBI, s egyenesen az ország „legveszélyesebb és egy-
ben legeredményesebb néger vezérének (negro leader)” bélyegezték.

Lennon igen hamar felismerte, hogy a rockzene akár politikai 
célokat is szolgálhat a radikális üzenetek közvetítésével; ráébredt, 
hogy zenéjével képes mozgósítani a közönségét, mellyel akár pozitív 
változásokat is elérhet. Példának okáért 1971-ben egy koncerten – a 
michigani Ann Arborban – Lennon kiállt a színpadra, és a szokásos, 
konfrontatív stílusában teli tüdőből énekelni kezdte a „John Sinlair”-t, 
a számot, melyet arról az emberről írt, akit két szál marihuánás ciga-
retta birtoklásáért ítéltek 10 év börtönre. Pár nappal Lennon akciója 
után a Michigani Legfelsőbb Bíróság szabadlábra helyezte Sinclairt. 

Lennon hitt az emberek erejében, de megértette azt is, hogy milyen 
veszélyes tud lenni a hatalmát féltő elit. „A baj a kormánnyal az, hogy 
nem képviseli, hanem uralma alatt tartja a népet” – jegyezte meg egy 
alkalommal. 

1971 márciusára, amikor a Power to the People című kislemeze meg-
jelent, már világos volt, hogy az ex-Beatle hol áll. Még ugyanabban 
az évben New Yorkba költözött, s készen állt arra, hogy aktívan részt 
vegyen az Egyesült Államok kormánya elleni politikai küzdelemben, 
a „szörny” ellen, mely a véres vietnámi háborút finanszírozza.

A Sometime in New York City című albumának úgyszólván minden 
száma tartalmazott valamilyen politikai üzenetet, a borító pedig Ni-
xon elnököt és a Mao Ce-tungot ábrázolta, amint éppen meztelenül 
táncolnak. A lemez a titkosszolgálatok figyelmét is felkeltette, s Len-
non immár véglegesen célkeresztbe került. A Lennon elleni tényleges 
hadjárat azonban csak akkor kezdődött meg, amikor kiderült, hogy 
egy nagy amerikai turnét tervez a lemeznek, s ezen nemcsak a rock-
zenével, de háborúellenes szerveződéssel és a választói regisztráció 
kérdésével is foglalkozna. Nixon, félve Lennon karizmájától, mellyel 
11 millió új – fiatal – szavazóra gyakorolhat hatást (1972 volt az első 
olyan év, hogy 18 éves kortól lehet voksolni), idegenrendészeti kiuta-
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tassák. Ahogy Lennon (és más háborúellenes aktivisták) FBI-aktáiból 
is kiderül, a titkosszolgálati megfigyelésekről szóló feljegyzések és 
jelentések fel s alá keringtek a Fehér Ház, Hoower, több szenátor és 
az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala között. 

Nixon permanens Lennon-ellenes kampányát azonban nem koro-
názta siker. Annak ellenére, hogy Lennonnak nem állt szándékában 
megdönteni az USA kormányát, (ahogy attól Nixonék tartottak) 
mégis kitartóan igyekeztek kiutasítani az országból. Lennon azonban 
ugyanannyira eltökélt volt, ha csak tehette, visszatámadott, ügyvédei 
pedig állandó fellebbezésekkel késleltették kiutasítási a folyamatot. 
1976-ban végül Lennon győzött: eldőlt, hogy az USA-ban maradhat; s 
1980-ra elő is állt egy új albummal, és azt tervezte, hogy ismét beleveti 
magát a politikai küzdelmekbe. A jó öreg radikális visszatért, s kész volt 
újra „bajt” okozni. Lennon napjai azonban már meg voltak számlálva.

1980. december 8-án este Mark David Chapman a sötétben várako-
zott, amikor Lennon visszatért New York-i lakása épületéhez. A sors 
iróniája, hogy aznap délután – ugyanazon a helyen – még autogra-
mot is adott neki. Ahogy a zenész kiszállt a kocsiból, hogy üdvözölje 
összegyűlt rajongóit, Chapman megszólította: Mr. Lennon! – kísér-
tetiesen visszhangozva az FBI dossziéiban is használt nevet. Lennon 
megfordult, s azonnal szembe találta magát a két kezes harcállásból 
tüzelő Chapman sortűzével – gyilkos kiürítette a 38-as kaliberű 
pisztolyát, négy golyót lőve Lennon hátába és bal karjába. Lennon 
először megbicsaklott és megszédült, ömleni kezdett a vér a szájából 
és a mellkasából, s a következő pillanatban elterült a földön. A Beatles 
legendás gitárosát a kórház felé menet nyilvánították halottnak.

Hasonlóan Martin Luther Kinghez, Malcolm X-hez és másokhoz, 
akik meghaltak, megpróbálva kihívni a hatalmat, végül Lennont is 
„semlegesítették”. Egy mozgalmat azonban mégsem lehet pusztán 
egy golyóval és egy őrülttel elpusztítani. 

Lennon öröksége tovább él a szavaiban, a zenéjében, és abban az 
állandó törekvésében, hogy szembesítse a hatalmasokat az igazság-
gal. Yoko Ono egy 2014-es levelében – melyet a Chapman feltételes 
szabadlábra helyezését tárgyaló bizottságnak küldött el – így fogal-
mazott: „Egy nehéz sorból származó ember pusztán a szavaival és 
zenéjével reményt és fényt hozott az egész világnak. Megpróbált 
pozitív erőt közvetíteni, s sikerült is neki. Bátorítást, motivációt és 
nagy álmokat adott az emberek kezébe, tekintet nélkül vallásukra, 
nemükre vagy származásukra.”
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szik: a béke szinte elérhetetlen távolságban van. A militarizmus csil-
laga közben felemelkedőben, a kormányzat háborús gépezete tovább 
folytatja az ártatlan életek elpusztítását.    Számunkra, akik Lennonnal 
együtt a béke világát álmodtuk meg, egyre nehezebb az élet az USA 
rendőrállamának mindennapi realitásában. Már a Battlefield America: 
The War on the American People című könyvemben is rámutattam, 
hogy mindazokat, akik fel merik emelni a hangjukat, még ma is sza-
kadárnak, bajkeverőnek, terroristának, tébolyodottnak, mentálisan 
sérültnek bélyegzik, s megfigyelés alatt tartják, cenzúrázzák, vagy 
ami még rosszabb: akár le is tartóztathatják. És a helyzetünk egyre 
csak rosszabbodik. 

Lennon egy 1968-as interjúban így nyilatkozott: „Azt hiszem, hogy 
a társadalmunkat őrült emberek működtetik őrült céljaik elérése ér-
dekében: tébolyodottak vezetnek minket, tébolyodott rögeszméikért. 
Ha valaki elmagyarázná, hogy a kormányunk, az amerikai kormány, 
az orosz kormány, a kínai kormány stb. mit is akarnak csinálni, s ők 
mit is gondolnak, hogy mit csinálnak, annak nagyon örülnék. De 
hajlamos vagyok azt gondolni, hogy mind őrültek”. Mi tehát a válasz? 
Lennonnak számos javaslata volt: „Ha mindenki inkább békét szeretne, 
mint egy új televíziót, akkor béke lenne.” / „Valósítsd meg az álmaidat! 
Ha meg akarod menteni Perut, menj, és mentsd meg! Nagyon is lehetsé-
ges, hogy megtegyél bármit, de soha ne hagyd azt a politikusokra […]. 
Magadnak kell megtenned.” / „A béke nem valami olyasmi, amit kívánni 
kell. A békét meg kell alkotni, csinálni kell; a béke te magad vagy, olyas-
valami amit ajándékba adhatsz.” / „Ha békét akarsz, nem szerezheted 
meg erőszakkal”. 

Valóban, semmilyen forradalmi változás nem érhető el erőszakkal. 
A rend őrzői – állig felfegyverkezve – pontosan erre a lehetőségre 
várnak. A romlott amerikai rendőrállam elleni harc csakis a tudatos 
gondolkodás gyakorlati átültetésével valósítható meg. Lennon Happy 
Xmas című számának találó szövege szerint: „A háborúnak vége. Ha 
akarod.” Akarod, hogy végelegyen a háborúnak? Akkor ne támogasd 
többé a kormány militarista propagandáját. Akarod, hogy a kormány 
fejezze be az állampolgárokkal szembeni erőszakot? Akkor követeled 
a fegyveres rendvédelmi szervek leszerelését. Szeretnéd helyreállítani 
a szabadságjogaidat? Akkor tudatosítanod kell a hatalommal, hogy 
„mi, a nép” uralkodunk, s a kormány valójában csak a szolgálónk.  
A választás lehetősége a miénk. A hatalom (ha akarjuk), ahogy Len-
non is felismerte, a mi kezünkben van. „A hatalom a nép kezében van, 
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Az emberek nincsenek ennek tudatában, hiszen sosem oktatták őket 
arra, hogy hatalmuk van. A rendszer elhiteti velünk, hogy a kormány 
dolga mindent megoldani. De nem. Mi vagyunk a kormány.”

A választás jelen pillanatban is a mi kezünkben van. Szolgaság vagy 
szabadság, háború vagy béke, halál vagy élet. Ha már nem lesz válasz-
tásunk, az azt jelenti, hogy a tébolyodott hatalmasok és a szörnyállam 
(„Deep State”) győztek.

Lennon azonban mindig figyelmeztet bennünket: „Vagy kifáradsz 
a békéért küzdve, vagy elpusztulsz”.

(Fordította: György László)

Eredeti megjelenés: Defend Democracy Press, 2017. 12. 31. 
http://www.defenddemocracy.press/power-to-the-people/
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A kapitalizmus kínai útja és a  
neoliberális diskurzus hegemóniája 

Kínában*1

Három kérdés a Mao utáni reformokkal kapcsolatban

A Kínai Kommunista Párt legfőbb vezetői többségükben nacio-
nalisták, és legfontosabb törekvésük az volt, hogy Kínát erőssé és 
gazdaggá tegyék. A politikai radikalizmus – a volt gyarmati, fejlődő 
országok számos forradalmárához hasonlóan – a kínai forradalmárok 
egy része, így például Teng Hsziao-ping szemében is, Kína nemzeti 
egységét és jólétét veszélyeztette. Az egység fenntartása érdekében 
olyan kegyetlen intézkedésekre került sor, mint amilyen 1989-ben 
a brutális, Tienanmen téri fellépés volt. Ha a cél elérésének záloga a 
piaci kapitalizmus, akkor azt minden eszközzel támogatni kell.

Mao is kínai nacionalista volt. Ugyanakkor Mao számára a nemzeti 
egység és a nemzet jóléte nem volt öncél. Mao olyan Lenin utáni 
marxista volt, aki újfajta politikának kívánt teret engedni (Badiou 
2005). A kulturális forradalom idején született kísérleti elképzelések 
hátterében Maónak az a törekvése állt, hogy egy új politikai szubjek-

*1 Jelen tanulmány a Pluto könyvkiadónál 2008-ban megjelent Battle for China’s 
Past: Mao and the Cultural Revolution című könyvem 10. fejezetének átdolgozott 
változata. Kína azóta jelentős változásokon ment keresztül, és részben a 2008-as 
pénzügyi világválság következtében mind gazdaságilag, mind pedig katonailag 
erősebb pozícióra tett szert. A fejezet átdolgozásakor ezeket a változásokat is 
figyelembe vettem. Ugyanakkor a következőkben rá fogok mutatni arra, hogy 
a Mao-korszak utáni reformokkal kapcsolatos kritikai észrevételeim továbbra 
is érvényesek. Szeretnék köszönetet mondani a sinológus Eszterhai Viktornak, 
Marco Gabbasnak –  aki az Eszmélet szerkesztőbizottságának tagja –, valamint 
munkatársaiknak fontos észrevételeikért, amelyek alapján a fejezetet átdolgoztam. 
Természetesen az esetleges tévedésekért csak engem terhel felelősség. 
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számos elgondolást magába építő maoizmus egy kapitalizmus 
nélküli modernitás tervét kívánta elősegíteni (Amin 2006). A kul-
turális forradalom alapgondolata értelmében, a kulturális átalakulás 
elengedhetetlen a társadalmi és politikai változás konszolidálásához 
(Dirlik 2006).

Jelen tanulmány a Mao utáni reformokkal kapcsolatban három 
kérdést vizsgál. Az első, hogy a Mao utáni reformévekben tapasztal-
ható anyagi gyarapodás mennyiben köszönhető a Mao-korszaknak? 
A második: hogyan lehet a Mao utáni reformokat jellemezni? Végül 
a harmadik, hogy a Mao utáni reformokat milyen fogalmi keretbe 
lehet beágyazni?

Nevezhető-e csodának a Mao utáni gazdasági fejlődés?

Kétségtelen, hogy a kínai társadalom alján élő vidéki népesség, 
például azok, akikről a Gao Village (Gao 1999) című könyvemben 
is írtam, jobban táplálkoztak és jobb ruhákban jártak, mint az 
1980-as években. Ugyancsak kétségtelen tény, hogy Mao alatt a 
napi szükségleti cikkeket, például a szappant is, csak jegyre lehetett 
kapni. De vajon az anyagi körülmények javulása tényleg a Mao utáni 
időszak reformcsodájának tekinthető, ahogyan a kínai és a nyugati 
liberálisok egybehangzón állítják? Mint azt korábban már részlete-
sen kifejtettem (Gao 2008), valójában Mao időszaka alapozta meg 
azt a gazdasági fellendülést, amely a XX. század végén Kínában 
tapasztalható volt: ez a megalapozás a széleskörű ipari alapok lefek-
tetését és a szilárd agrárinfrastruktúra kiépítését, valamint a kínai 
nép egészségének és iskolázottságának látványos javulását is magába 
foglalta. Amikor a Kínai Kommunista Párt hatalomra került, Kína 
ipari teljesítménye mindössze Belgiuméval volt azonos; az 1970-
es évek végére viszont Kína már a világ hatodik ipari nagyhatalma 
volt. Azt, hogy Mao idején Kína milyen sikereket ért el, legjobban 
az mutatja, ha az országot összevetjük a nagyságrendileg azonos 
népességű Indiával, amely a második világháborút követőn szinte 
minden tekintetben jobb állapotban volt, mint Kína. A kínai társa-
dalmi-gazdasági mutatók, mint a várható élettartam, az írástudás 
és az emberek egészsége, a Mao-korszak végére sokkal kedvezőbb 
képet mutatott, mint Indiában.
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A Kínával foglakozókat zavarba hozza a címkék sokasága, amelyek 
Kínát egyrészt a valóban piacbarát intézkedések, másrészt a Mao 
utáni kínai nemzetgazdaság leninista intézményeinek országaként 
ragadják meg. Kínára többek között „nomenklatúra-kapitalizmus-
ként”, „bürokratikus kapitalizmusként”, „kínai vonásokat mutató 
kapitalizmusként”, „kom-kapitalizmusként, „piaci leninizmusként”, 
„államkapitalizmusként” és „merkantilista kapitalizmusként” is 
szoktak utalni, hogy csak néhányat említsünk a sok címke közül 
(Baum & Shevchenko, 1999, 333). Több mint három évtizeden át 
Kína az exportvezérelt tőkefelhalmozásra összpontosított (Hart-
Landsberg és Burkett 2007), és a világ „összeszerelő üzemévé”, 
olyan „izzasztóműhellyé” vált, amely olcsó termékeket állít elő más 
államok, mindenekelőtt a gazdagabb nyugati országok számára. E 
„made in China” termékek legtöbbje Kínán kívüli piacokra készült, 
és így Kínában nem is volt kapható.

Az elmúlt években azonban jól érzékelhetővé vált, hogy Kína a 
nemzetközi színtéren is felemelkedőben van, és az ország vásárlóere-
jének, valamint azon törekvésének hatására, hogy az országon kívül az 
„Egy övezet, egy út”-hoz hasonló projektekbe fektessen be, Kína ereje 
félelmet keltett a többi országban. Azonban ez a félelmetes Kína se 
nem kommunista, se nem szocialista, hanem mindenekelőtt egy olyan 
globális rendszer foglya, amely a szegények rovására a gazdagokat 
támogatja. Az elmúlt évtizedekben kínai vándormunkások milliói, 
szó szerint vérrel és verejtékkel küzdöttek azért, hogy az Egyesült 
Államok és a többi gazdag nyugati ország polgárainak pazarló fo-
gyasztását kiszolgálják.

A Mao által 1966-ban meghirdetett kulturális forradalom legfőbb 
ideológiai célja annak megakadályozása volt, hogy a „kapitalista el-
hajlók”, vagyis a Kínai Kommunista Párt kapitalista elképzelésekkel 
és hajlamokkal bíró vezetői nehogy „visszaállítsák a kapitalizmust”. 
Teng Hsziao-pinget sokszor bírálták, majd „második számú kapita-
lista elhajlóként” le is váltották (az első számú elhajló Liu Sao-csi, a 
Kínai Népköztársaság egykori elnöke volt). Teng többször is önkriti-
kát gyakorolt, s egyik ilyen írásában esküben fogadta, hogy sohasem 
fog szembemenni a kulturális forradalom döntésével (Teng 1972). 
Bár Mao elképzeléseivel, intézkedéseivel és a hozzájuk kapcsolódó 
gyakorlattal valószínűleg sokan nem értenek egyet, nemigen lehet 
más következtetésre jutni, mint hogy Teng Hsziao-ping megíté-
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követőn valamennyire szocialistának volt is tekinthető, mára már 
a felismerhetetlenségig megváltozott, és ez a változás Teng és a 
többi kapitalista elhajló számlájára írható (Hinton 1990). Másképp 
fogalmazva, még ha lehet is amellett érvelni, hogy Kína a maoista 
időszakban „kétirányú utca” volt – vagyis lehetősége volt elmozdulni 
akár a létező szocializmus irányába, ami a kulturális forradalom célja 
is volt, akár pedig a totális kapitalizmus felé (Sweezy és Bettelheim 
1972) –, mára már úgy tűnik, hogy az 1980-as évektől kezdve a Mao 
utáni reformoknak köszönhetőn visszafordíthatatlanul ez utóbbi 
irányba indult el.

Egyenlőtlenség és a munkásosztály helyzete

Három különböző irányból szokás amellett érvelni, hogy Kína mára 
kapitalista országgá vált, vagy legalábbis jó úton halad afelé, hogy a 
kapitalista világ jelentős szereplőjévé váljon. Az első megközelítés 
szerint, a munkásosztály folyamatos hanyatlásának hátterében a 
piaci erők és a profit hajhászása áll, ami növekvő egyenlőtlenségeket 
eredményez (Chan 2001, Wang Shaoguang 2003). Blescher (2006) 
megállapítása szerint, Marx a világ munkásainak egyesülését szor-
galmazta. „A proletárok […] csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy 
egész világot nyerhetnek.” A kínai munkások viszont elveszítették 
saját világukat. A maoista időszakban magasztos, kiváltságos, mégis 
– paradox módon – rendkívül radikális osztályt alkottak. A Mao utáni 
strukturális reformok hatására azonban gyors és könyörtelen volt a 
bukásuk. A munkavállalói biztonság nem létező fogalom, a munkanél-
küliség pedig elszabadult. Az állam által biztosított lakások, az orvosi 
ellátás és az oktatás minősége és hozzáférhetősége is romlott, és ezek 
egyre nagyobb kiadásokat rónak a munkásokra.

Még azok számára is, akik olyan szerencsések, hogy van munkájuk, 
egyértelművé vált, hogy a munkásokkal „underclassként” bánnak. 
Lee (2007) például arról számol be, hogy a munkásokat – legyen 
szó biztosítási ügynökökről vagy bárok hostesseiről – oly módon 
manipulálják, hogy a Mao korszak utáni Kínában a profithajhászó 
kapitalista gazdaságot szolgálják.

A második megközelítés szerint, amelyből kiindulva amellett 
érvelhetünk, hogy Kína kapitalista ország, érdemes ráirányítani a 
figyelmet arra, hogy Kína egyre nagyobb mértékben jut magánke-
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tulajdonába. […] A vállalattulajdonosok közül sokan valójában me-
nedzseri vagy szakértői pozíciókban dolgozó állami alkalmazottak. 
Ez a hatalmas vagyon-átcsoportosítás az államtól a magánszektorba, 
amely az emberiség történetében alighanem előzmények nélküli, és 
csendben, majdhogynem észrevétlenül ment végbe, nagyrészt a po-
litikai hatalom birtokosainak, valamint azoknak kedvezett, akiknek 
voltak az establishmenttel kapcsolataik. Ugyanakkor igaz, hogy fontos 
stratégiai iparágak, mint például a bankok, a távközlés, a közlekedés 
és a hadiipar továbbra is állami kézben vannak, és formálisan nem 
privatizálták őket. Ezen iparágak közül azonban sok döntően olyan 
részvényesek tulajdonában van, akik közül néhányan nemzetközi 
tőkés csoportokhoz tartoznak. A vidéki mezőgazdasági területek 
ugyancsak átalakuláson mentek keresztül: a szövetkezeti forma 
helyett ma már a háztartások rendelkeznek földhasználati joggal.  
A földtulajdon nagyléptékű magánkézbe kerülésének vagyunk tanúi. 
Gao faluban például a földhasználati jog mintegy 30%-ából lett ma-
gántulajdon (Gao 2018).

A harmadik megközelítés, amelyből kiindulva amellett érvelhetünk, 
hogy Kína már most kapitalista országgá vált, azt emeli ki, hogy Kínát 
egyre nagyobb mértékben transznacionális kapitalista nagyvállalatok 
irányítják (Hart-Landsberg és Burkett 2007). Vegyük például az 
autóipart. Napjainkban Kínában minden jelentős autógyártó üzem 
külföldi cégek vagy joint venture vállalatok tulajdonában van. Hu 
Xingdou professzor (2005) szerint, azáltal, hogy Kína a világ izzasz-
tóműhelyévé válik, a fejlett Nyugat nemcsak az olcsó kínai munka-
erőt zsákmányolja ki, hanem a kínai szellemi és tudásforrásokat is 
kiaknázza. Arra kéri hallgatóságát, hogy gondoljanak Kuantung és 
a Gyöngy-folyó deltájának példájára, ahol a Kantontól Sencsenig, 
Csuhajtól Foshanig megtett több ezer kilométeres autóút során az 
ember mást sem lát, csak egymás után sorakozó gyárak végtelen so-
kaságát. Azonban Hu szerint, még az ilyen hatalmas feldolgozóiparral 
rendelkező Kuantung GDP-je sem haladja meg az olyan multinacio-
nális vállalatok profitjának mértékét, mint a McDonald’s.

Az egyik szerző a fejlődés e típusát Dongguan-modellnek* nevezi, 
és – szerinte – nemcsak Szucsou, hanem Vencsou is ezt az irányt kö-

* Dongguan (Tungkuan): 8,3 milliós ipari központ Dél-Kínában, Kuantung-
tartományban, a Gyöngy-folyó deltájában. (A szerk.)
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mékei voltak, mint például a Xiangxuehai hűtőszekrények, a Kongque 
tévékészülékek, a Chuahua porszívó vagy a Changcheng ventillátorok. 
Ezek a helyi márkák azonban mára eltűntek. A Xiangxuehai hűtő-
szekrény azután tűnt el, hogy gyártója vegyesvállalatot hozott létre 
egy dél-koreai vállalattal, a Samsunggal; Kongque tévékészülékekkel 
pedig azóta nem találkozunk, amióta gyártói egy holland céggel, a 
Phillips-szel alapítottak vegyesvállalatot (Han Yanming 2004).

A külföldi cégek azt a stratégiát követik, hogy első lépésben vegyes-
vállalatot hoznak létre egy működő kínai vállalattal, és eszközöket 
[assets], infrastrukturális koncessziókat és adókedvezményeket 
szereznek, miközben a kínai munkaerőt és szakértelmet a maguk 
javára hasznosítják. Ezután technológiai és pénzügyi előnyeiket arra 
használják fel, hogy kínai partnereiket a vállalatból kiszorítsák. Ezt 
tette a német FAG a Xibei Bearing Co Ltd-vel, egy japán cég a Ningxia 
Machine Co Ltd-vel, egy amerikai cég egy kőolaj-kitermeléshez hasz-
nált eszközöket gyártó céggel, valamint egy másik japán cég a Lanzou 
Camera Planttel.

A kínai vándormunkások csak tengődnek a „tápláléklánc” alján, 
miközben folyamatosan Kínát szennyezik. Egy Barbie baba kiske-
reskedelmi ára az Egyesült Államokban nagyjából 10 dollár, azonban 
kínai FOB-ára (az áru összköltsége, amíg hajóra kerül) mindössze 2 
dollár, amelyből 1 dollár az üzletviteli és a szállítási költségeket fede-
zi. A Kínában elköltött maradék 1 dollárból 65 centet fordítanak a 
nyersanyagokra, vagyis a kínai munkásokhoz már csak 35 cent jut el. 
Hasonlóképpen, Han Yanming (2004) megjegyzi, hogy egy szucsoui 
gyár évi 20 millió számítógépes egeret állít elő a Logitech International 
SA-számára, amelyeket az amerikai piacon 40 dollárért adnak el. 
Ebből a Logitech kap 8 dollárt, a forgalmazók és a viszonteladók 15 
dollárt, és további 14 dollár fedezi a nyersanyag- és alkatrészköltsége-
ket. Mindösszesen 3 dollár marad Kínában, amiből a munkabéreket, 
az áramot, a szállítást és egyéb költségeket kell fedezni.

A Puma cipőgyár, amelynek egy tajvani üzletember a tulajdonosa, 
30  000 munkásnak ad munkát Kuantungban. Az előállított cipők 
kiskereskedelmi ára az Egyesült Államokban 65 és 110 dollár között 
mozog. A kínai munkás ebből átlagosan 1,09 dollárt kap egy pár 
előállított cipőért, míg a Puma hirdetési költsége, ugyancsak egy pár 
cipőre vetítve, 6,78 dollár. A munkás által egy hét alatt előállított 
cipők kiskereskedelmi értéke megegyezik egész évi munkabérével. 
Egy kínai munkás átlagos órabére 31 cent, míg egy óra alatt 12,24 
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resen reggel fél nyolctól este kilencig kénytelenek dolgozni, de olykor 
éjfélig is, anélkül, hogy órabérüket a túlóra miatt növelnék. Sőt, néha 
egyáltalán nem is kapnak túlórapénzt. Egy óra ebédszünetet és másfél 
óra vacsoraszünetet kapnak. A gyár területén alszanak tizenketten egy 
szobában, és száz emberre egyetlen közös fürdőszoba jut. Munkaidő-
ben nem beszélhetnek egymással, és a gyár területét engedély nélkül 
nem hagyhatják el. Öt perc késésért három órai munkabér levonása a 
büntetés. A gyárban nincsenek munkaegészségügyi és munkavédelmi 
szabályok (China Labor Watch 2004). 

De a vegyes vállalatok nemcsak profitra tesznek szert Kínában, de 
a termelési viszonyokat is átalakítják. Chin (2003), aki a vegyesvál-
lalatok két uralkodó modelljét vizsgálta részletesen, azt találta, hogy 
a joint venture szektorban a termelés társadalmi viszonyai jelentős 
mértékben a tőkés modell irányába tolódtak el. A tanulmány meg-
állapítja, hogy Kínában azok az ágazatok, ahol külföldi befektetések 
vannak jelen, a tőkés felhalmozás – vagy ahogyan David Harvey ne-
vezi, a „kisemmizés általi felhalmozás” –  logikája szerint működnek, 
és ezekben a vegyesvállalatokban kialakult a bérmunka feletti tőkés 
hegemónia rezsimje. 

Jóllehet a kínai munkatörvénykönyv szerint a munkahét legfeljebb 
44 órás lehet, egy esettanulmány rámutatott arra, hogy egy, a Clarks 
és a Sketchers számára cipőket gyártó üzemben dolgozó munkások 
akár heti 81 órát is dolgoznak (Zhong Dajun 2005). És ez termé-
szetesen nem elszigetelt jelenség. Már számos vizsgálat rámutatott a 
vándormunkások rettenetes munkakörülményeire (Solinger 1999, 
Chan 2001, 2003 és Weil 2006). Amikor a tőkés és a munkás között 
nézeteltérés alakul ki, akkor a kínai hatóságok gyakran inkább a tőke 
mellé állnak (Zhai 2006).

Kétségtelenül igaz az, hogy a kismértékű munkaerőhiány, vala-
mint Kína megváltozott gazdasági stratégiájának (az exportvezé-
relt fejlődési modellről a fenntarthatóbb, fogyasztóközpontú és 
környezetbarátabb fejlődési modellre történő áttérés) hatására a 
vándormunkások bére az elmúlt években emelkedett. Ugyanakkor 
a Mao-korszak utáni gazdasági fejlődés továbbra is kapitalista jelle-
gűnek tekinthető.

Az, hogy a külföldi cégek munkavállalói és környezetvédelmi sza-
bályozás nélkül működhetnek, az 1949 előtti gyarmati egyezményi 
rendszerre emlékeztet, amelynek következtében a külföldi cégek és a 
kínai komprádorok meggazdagodhattak. A „komprádor” terminussal 
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bekapcsolódott. A kínai fejlődés jellegének efféle magyarázatából 
két dolog következik. Az egyik, hogy Kelet-Ázsiában (Hongkongot 
és Tajvant is ide értve) a kínai komprádorok visszatelepülnek a kon-
tinentális Kínába (Heartfield, 2004). A másik, hogy Kína politikai, 
üzleti és szellemi elitjei transznacionális érdekeket képviselnek, és 
ebből húznak hasznot.

Az 1940 előtti kínai komprádorokkal kapcsolatos legátfogóbb 
tanulmányban Yen-p’ing Hao a komprádort a következőképpen 
határozta meg: „egy külföldi vállalat kínai menedzsere Kínában, aki 
a cég és a kínaiak közötti ügyekben közvetít” (Hao 1970, 1). Egy 
komprádor osztály felemelkedése, mondja, annak az egyezményi 
rendszernek volt a következménye, „amely teret és lehetőséget biz-
tosított a kínai és külföldi kereskedőknek, hogy hivatásukat gyako-
rolják” (Hao 1970, 9). A Mao-korszakot követőn a transznacionális 
vállalatoknak biztosított engedmények számos tekintetben az 1949 
előtti szabadkikötőkhöz hasonlítanak, ezekben a külföldi cégek 
ugyanis különleges kiváltságokat élveztek.

A Kínai Kommunista Párt 1949-es győzelme után Hongkongba 
és Tajvanra menekült komprádorok vagy ezek utódai visszatértek 
Kínába. Hongkongi vagy tajvani üzletemberek, akik kulturális és 
nyelvi előnyeiknek köszönhetőn tudják, hogyan kell a bürokratákat 
megvesztegetni és az olcsó munkaerőt kizsákmányolni, tehetsége-
sen alakítják a komprádor szerepét. Általában úgy alakul a helyzet, 
hogy a nem kínai vállalat biztosítja a szoft technológiát, például a 
terméktervezést vagy a marketinget, míg a kínai komprádor tartja 
kézben a termelést és látja el termékekkel a vállalatot. A Nike-hoz 
hasonló cégek például nagy energiát fektetnek a tervezésbe és az ér-
tékesítésbe, de kevéssé foglalkoznak azzal, hogy a termékek hogyan 
jönnek létre. A komprádorok, akik Kínában rabszolgahajcsárokként 
viselkednek, a Nike utasításai szerint dolgoznak, és olcsó cipőkkel 
látják el a Nike-t.

Az 1949 előtti komprádorok visszatérésével párhuzamosan új 
kínai komprádorok is felemelkedtek, akik árukereskedelemmel 
foglalkoznak vagy külföldi cégeknek dolgoznak. Ezek az emberek 
vagy közvetlenül irányítják a kereskedelmet, vagy csak olajozottá 
teszik a külföldi vállalatok számára a zavaros ügyleteket, és ebből 
húznak hasznot. A komprádorok által űzött egyik bevett gyakorlat a 
„transzferárazás”, vagyis az importáruk árának felsrófolása és a főleg 
exportra összeszerelt áruk árának letörése. A kínai komprádorok 
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3markát akkor is jutalom üti, ha segítenek a transznacionális válla-

latoknak az adóügyi kiskapukat megtalálni. A Kínai Kommunista 
Párt tisztségviselőinek gyerekei, a „kis hercegek” közül sokan váltak 
a felemelkedő komprádorosztály tagjaivá (Gilley 1998, 2001, Kahn 
2007).

Egy beszámoló szerint, amely állítólag az Államtanács Kutatási Hi-
vatala, a Központi Pártiskola Kutatási Hivatala és a Kínai Társadalom-
tudományi Akadémia közös kutatásán alapul, a több mint 3000 kínai 
milliárdos 90%-a a „kis hercegek”, vagyis a magas rangú párthivatal-
nokok gyerekei közé tartozik (Boxun 2006). Elődeikhez hasonlóan 
a mai komprádorok is nyugati iskolákba szeretik járatni  gyerekeiket, 
ezért az Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Ausztráliába 
és más nyugati országokba küldik őket tanulni.

A kínai vonásokat mutató kapitalizmus

Wang Hui (2005), aki a jelenkori kínai politika és társadalom egyik 
legélesebb szemű elemzője Kínában, úgy véli, hogy Kína megrekedt 
a „kisiklott szocializmus és a haveri kapitalizmus között, és mindkét 
rendszer legrosszabb vonásaitól szenved”. Jóllehet a kínai hatóságok 
előszeretettel hangsúlyozzák, hogy az ország által követett út „kínai 
vonásokat mutató szocializmusnak” tekintendő, néhány elemző úgy 
véli, hogy ezt inkább „kínai vonásokat mutató kapitalizmusnak” 
kellene nevezni (Chin 2003). Kína 1980-as évek óta zajló fejlődését 
némely szerzők haveri vagy gengszterkapitalizmusként értelmezik 
(Holmstrom és Smith 2000). Egy tapasztalt Kína-szakértő pedig a 
helyzetet „kínai vonásokat mutató high-tech feudalizmusként” írja 
le (Kwong 2006).

A kínai hatóságok állítása szerint, a Kínai Népköztársaság továbbra 
is szocialistának tekinthető, mivel a fontos termelőeszközök többsé-
ge ma is az állam tulajdonában van. Azonban az állami tulajdonlás 
önmagában még nem jelent szocializmust. A fontosabb termelőesz-
közök számos kapitalista országban, így például Franciaországban 
vagy – Margaret Thatcher előtt – az Egyesült Királyságban is állami 
tulajdonban voltak. Mindenesetre az államkapitalizmus terminust 
gyakran alkalmazták a volt Szovjetunióra, és ez a fogalom Kínával 
összefüggésben is használható.
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4 A neoliberális diszkurzív hegemónia

Teng Hsziao-ping  az 1970-es évek végétől egészen haláláig követke-
zetesen akadályozott minden vitát, amely arra irányult volna, hogy 
Kína szocialista vagy kapitalista országnak tekinthető-e, mivel meg-
győződése szerint az efféle viták csak a fejlődést akadályozták volna. 
Teng szándékosan ambivalens stratégiát követett, amely lehetővé 
tette kapitalista elemek beszivárgását a rendszerbe. Kína döntéshozói 
helyzetben lévő politikai és szellemi elitje számára világossá vált, hogy 
a nyugati életstílus és az anyagi jólét kívánatos cél, és ha ez megvaló-
sítható, akkor közömbös, hogy mindez milyen „izmus” formáját ölti. 
Mindegy, hogy a macska fekete-e vagy fehér, ha megfogja az egeret. 
Ez a fejlesztési stratégia látszólag fölöslegessé tette a vitát a „macska” 
színével kapcsolatban. Ettől fogva Kína értelmiségi diskurzusában a 
gazdasági racionalitásra való hivatkozás vált meghatározóvá, amely 
előnyben kívánja részesíteni a hatékonyságot a méltányossággal 
szemben. Ennek hátterében az az elképzelés húzódik meg, hogy 
amennyiben a hatékonyság az ország nagyobb jólétét eredményezi, 
akkor azzal mindenki jobban jár. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek felszámolásától a „bármi 
áron való fejlődésig” (fazhan shi ying daoli) Kína habozás nélkül 
magáévá tette a neoliberalizmust. Amint azt Wang Hui (2006) éles 
szemmel veszi észre, 1989 tragikus eseményei kulcsszerepet ját-
szottak a neoliberalizmus érvényre juttatásában Kínában. 1989-et 
követőn életbe lépett a neoliberális rend és a piacgazdaságnak egy 
olyan formája, amelyet a demokrácia és a szabadság felszámolásaként 
értékelhetünk. Amióta a neoliberális gurunak számító Milton Fried-
man 1980-ban először tett látogatást Kínában, egy egész neoliberális 
dinasztia alakult ki (Kwong 2006), amely azóta, Wang Hui (2004, 
9) szavaival élve, „diszkurzív hegemóniát” gyakorol az értelmiségi 
beszédmód fölött. Az ennek hátterében meghúzódó elgondolás 
szerint, kínaiak egy egész generációját fel kell áldozni, mégpedig azt 
az ötven millió munkást, aki munkanélkülivé vált, valamint nyolcszáz 
millió parasztot (Li Yang 2006). Li Yining közgazdász, aki korábban 
a Pekingi Egyetem jó hírű Menedzsment Intézetének volt dékánja, 
amellett érvel, hogy minden jóléti juttatást meg kell szűntetni, mert 
a munkavégzés iránti lelkesedés csak így tartható fenn. Egy másik 
közgazdász szerint, a kínai társadalom fejlődése csakis akkor bizto-
sítható, ha a gazdagok és szegények közötti szakadék növekszik (Li 
Yang 2006).



A
ss

zo
ci

á
ci

ó
k

15
5Válaszul a nehéz kérdésre, hogy vajon a 2008 utáni gazdasági re-

cesszióban a globális gazdaságirányítás miért vizsgázott jobban, mint 
várható volt, Drezner a következőképpen foglal állást: „Hipotézisként 
megállapíthatjuk, hogy mind az Egyesült Államok erejét, mint pedig 
a neoliberális gazdasági felfogásban rejlő rezilienciát alulbecsülték 
a világválságban” (Drezner 2013, 124). Drezner azonban pont a 
lényeget nem érti. Ahogyan Johan Lagerkvist megállapítja, éppen 
Kínának köszönhető, hogy a (globális) rendszer működőképes 
maradt. Ezért alapvető fontosságú, hogy Kína nemzetgazdaságát 
neoliberalizálódóként fogjuk fel, jóllehet ez államkapitalista keretek 
között megy végbe (Lagerkvist 2015).

Vajon hogyan történhetett meg, hogy egy olyan ország, amelyet 
állítólag a világ legnagyobb és legerősebb kommunista pártja irányítja, 
olyan neoliberális piacgazdasággá változzon, amely megmentette a 
globális kapitalizmust? Legelőször is, felülről kezdődött minden. Az 
1990-es évek óta a Kínai Kommunista Párt forradalmi és „népbarát” 
politikája, vagyis létezésének értelme kiüresedett. Egyre több kínait 
bátorítottak, hogy lépjen be a Pártba, de azok, akik ezt megtették, 
leginkább a karrierért és a hatalomért tették egy olyan rendszerben, 
amely rendelkezik a meggazdagodáshoz szükséges társadalmi erő-
forrásokkal.

Wang Changjiang professzortól, a vezető párttisztviselőket tovább-
képző Központi Pártiskola tanszékvezetőjeként azt várnánk, hogy a 
Kínai Kommunista Párt eredeti céljait és ideológiai alapvetéseit hang-
súlyozza, ehelyett azonban – állítólag – amellett érvelt, hogy a Kínai 
Kommunista Párt mint forradalmi párt nem legitim a jelenlegi kínai 
államban – hiszen az elvileg néphatalmat jelent –, s hogy a forrada-
lom gondolatát el kell vetni és a hatalmon lévő pártnak a marxizmus 
helyett a piaci kapitalizmust kellene követnie, mivel csak a piacgaz-
daság felel meg az ember „természetes” önérdekkövető törekvéseinek 
(Chou Niu 2016). Wang professzor egyértelműen azt szorgalmazza, 
hogy a Kínai Kommunista Pártot oly módon kell átalakítani, hogy az 
a neoliberális államot szolgálja.

A kínai neoliberálisok komoly erőfeszítéseket tettek egy olyan 
modern kínai történelem megkonstruálására, amelyben Teng a 
kínai társadalom átalakítójaként dicsőül meg, miközben Mao a tör-
ténelem szemétdombjára kerül. Eközben pedig mélyen hallgatnak 
mindarról, amit Teng a Mao-korszakban véghezvitt, viszont neki 
tulajdonítanak olyan állítólag pozitív intézkedéseket, amelyek nem 
is hozzá köthetők.
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6 Kína neoliberális országgá változtatásával párhuzamosan a kínai 

szellemi elit a korrupciót határozottan a termelőeszközök állami tu-
lajdonlásának számlájára írja (Zjank Weiying 1997, Fan Gang 2005). 
Annak érdekében, hogy ez a megállapítás logikailag koherens legyen, 
Zhang (1997) hozzáteszi, hogy korrupció Mao alatt is létezett, ami-
kor minden termelőeszköz állami kézben volt. A valóságban ekkori-
ban nyilvánvalóan alig volt korrupció; a Transparency International 
szerint ugyanakkor 1999-ben a tíz legkorruptabb társadalom mind-
egyike piacgazdaság volt. A kínai neoliberálisok szerint, a korrupció 
elleni harc kulcsa a teljes körű privatizáció, hiszen a piacgazdaság 
csak ekkor tudja megfelelő szerepét betölteni (Zhang Shuguang 
1994 és Zhang Wuchang 1997). Sőt mi több, Zhang Weiying azt 
hangsúlyozza, hogy privatizáció nélkül a vállalatvezetői korrupció 
valójában Pareto-javításnak, azaz egyfajta szuboptimumnak vagy 
tökéletlen megoldásnak [subpriority] számít (Zhang Weiying 1997). 
Természetesen a Mao-korszak utáni Kína burjánzó hivatalos kor-
rupciójáért a neoliberális közgazdászok személyükben nem tehetők 
felelőssé, azonban a mondás elterjedése, miszerint „a korrupció a 
reformot olajozza”, jól mutatja, hogy a neoliberalizmus ideológiája 
hogyan igazolja a korrupciót.

Záró megjegyzések

Jelen tanulmányban kifejtettem, hogy a Mao-korszak utáni Kína Teng 
Hsziao-ping vezetésével indult meg a kapitalizmus felé vezető úton, 
ahogyan azt Mao a kulturális forradalom idején megjövendölte. Mivel 
az úgynevezett gaige kaifang (reform és nyitás) az 1970-es évek végén, 
Mao halála után kezdődött, a Mao utáni reformok már neoliberális 
fogalmi keretbe ágyazódtak bele, amely a hatékonyságot előnyben 
részesíti a méltányossággal szemben, és bármi áron a gazdasági fejlő-
dést támogatja, és egészen a közelmúltig, Hszi Csin-ping hatalomra 
kerüléséig, szemet hunytak a környezetrombolás és a korrupció 
fölött, ha ugyan nem bátorították azokat. Kína ismét útelágazáshoz 
érkezett. Az ítészek árgus szemekkel figyelik, hogy Hszi Csin-ping 
milyen irányt fog szabni Kínának.
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A munka világának kutatása  
a földrajzban – nemzetközi trendek, 

magyarországi tanulságok

Az Eszmélet folyóiratban a lapalapítástól kezdve megjelennek a mun-
kásság társadalmi viszonyait elemző írások, amelyek a kritikai társa-
dalomtudományok széles köréből merítenek. E diszciplínák között 
a társadalomföldrajz legfeljebb utalásszerűen jelent meg, ami jórészt 
magyarázható azzal, hogy a munka világának társadalomföldrajzi 
vizsgálata Magyarországon a főáramban szinte alig van jelen. E beve-
zetővel és az ezt követő két cikkfordítással kettős célom van. Egyrészt 
az Eszmélet olvasóközönsége számára a kritikai társadalomföldrajz 
sajátos közelítésére és más kritikai társadalomtudományokkal való 
lehetséges párbeszédére szeretnék utalni, kifejezetten a munka té-
máján keresztül. Másrészt a földrajzos olvasóközönség számára két, 
a munka világának földrajzi kutatásában meghatározó szerző egy-egy 
tanulmányának magyar nyelven való hozzáférhetővé tételével szeret-
ném ösztönözni a munkaföldrajzi kutatásokat.

A blokkba válogatott két tanulmány a marxista társadalomföldrajz 
(„mester–tanítvány”-viszonyként értelmezett) harmadik „generá-
ciójának” képviselőitől származik. Andrew Herod és Don Mitchell 
egyaránt Neil Smith tanítványa volt a Rutgers Egyetem PhD-prog-
ramjában az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején; azé a Neil 
Smithé, aki doktori disszertációját a marxista földrajz doyenje, David 
Harvey témavezetésével készítette egy évtizeddel korábban. Az elmúlt 
évtizedekben az említett négy kutató közül háromnak a kritikai föld-
rajzi munkásságából magyar nyelven is több szöveg megjelent. Har-
vey kapitalizmuskritikájából többek között a Fordulat (Harvey 2009a) 
és az Eszmélet (Harvey 2010), városkutatáshoz kapcsolódó írásaiból 
a Tér és Társadalom (Harvey 1990), a Fordulat (Harvey 2009b) és a 
Kritikai városkutatás című kötet ( Jelinek – Bodnár – Czirfusz – Gyi-
mesi 2013) közölt szövegeket. Neil Smith kritikai földrajzi megkö-
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2003) és a vele készített interjúból (Timár – Smith 1993) ismerhető 
meg, városkutatási szövegei a Fordulat dzsentrifikációs válogatásá-
ban (Smith 2011) és a Kritikai városkutatás kötetben jelentek meg. 
Don Mitchelltől a Replika hajléktalanságról szóló tematikus száma 
válogatott szöveget (Mitchell 2010), a Tér és Társadalom pedig rövid 
konferencia-beszámolóját közölte (Mitchell 2003). A munka, a mun-
kásság, a munkásosztály témáját viszont ezek a magyarul megjelent 
írások legfeljebb áttételesen érintették.

A munka világának marxista földrajzi kutatása az 1990-es évek 
második felében önállósult, és sok szempontból Andrew Herod 
programadó munkaföldrajzi írásához köthető (ezt közöljük magyar 
fordításban), amely 1997-ben jelent meg a kritikai földrajz vezető 
folyóiratában, az Antipode-ban. Herod tanulmányának központi 
állítása, hogy a marxista földrajzi megközelítések a cikk megírásának 
időpontjáig tőkeközpontúak voltak, amelyek az egyenlőtlen fejlődést 
a tőke nézőpontjából szemlélték és a munka helyett a tőkének tulajdo-
nítottak cselekvő szerepet a kapitalizmus újratermelésében. Ehelyett, 
véleménye szerint, a munkásosztály cselekvéseit szükséges az elem-
zések fókuszába helyezni. Elméleti álláspontját a cikkben két példán 
keresztül mutatja be, amelyek a munkásság és intézményeinek fon-
tosságát bizonyítják adott földrajzi helyeken és adott korszakokban.

Bár Herod elméleti állítását (miszerint a munka alulreprezentált 
az egyenlőtlen fejlődés marxista földrajzi elméleteiben) többen a 
marxista földrajzi irodalmon belül is túlzónak tartották (vö. Brogan 
– Tufts 2017; Mitchell 2015), a cikk fontos hivatkozási ponttá vált, 
és segítette a munkaföldrajz tudományterületének kikristályosodását. 
Az 1990-es években a neoliberalizmus és a washingtoni konszenzus 
által fémjelzett időszakban, később pedig a 2008-as válság nyomán 
a földrajz a centrumországokban a megváltozó társadalmi viszonyok 
miatt újult érdeklődéssel fordult a munka világának földrajzi kérdései 
felé. Természetesen e kutatások súlypontjai az elmúlt két évtizedben 
folyamatosan változtak, egy közelmúltbeli összefoglaló például a 
munkásság cselekvéseinek, a földrajzi léptéknek, az osztálynak és az 
állam szerepének témáját emelte ki (Brogan – Tufts 2017). Bár ezek 
általánosságban is ismerősek lehetnek a kritikai társadalomtudomá-
nyok munka világával foglalkozó írásaiból, a földrajztudomány sajátos 
módon és sajátos fogalomkészlettel fordul ezekhez a kérdésekhez.

A (marxista) földrajzi közelítés a tér és a társadalom (a munka-
földrajzi kutatásokban ezen belül a munkásság) között dialektikus 
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leginkább az egyenlőtlen fejlődéssel írható le (részletesen lásd 
Czirfusz – Jelinek – Berki 2018). Ennek megfelelően a tér társadalmi 
termeléséről beszélhetünk általánosságban és a munka terei esetében 
is. Vagyis ebben a felfogásban a társadalom tagjai (ezen belül pedig a 
munkásság) cselekvéseik révén nem pusztán egyenlőtlen társadalmi 
viszonyokat, hanem ezzel dialektikus kapcsolatban álló egyenlőtlen 
térbeli viszonyokat is létrehoznak, „tereket termelnek”. Az egyenlőt-
len fejlődés és a tértermelés marxista megközelítését a földrajzban az 
elmúlt években Magyarországon is számos témára alkalmazták első-
sorban a városokon belüli társadalmi egyenlőtlenségek megértésében 
(Berki 2017; Molnár 2012; Timár – Nagy 2007), amely írásokban 
a munkásság tereket és térbeli egyenlőtlenségeket termelő szerepe 
viszont mindezidáig lényegében nem jelenik meg.

A munka földrajzi kutatása Magyarországon néhány kivételtől el-
tekintve nem használta az előbb említett marxista megközelítést. Az 
1945 és 1990 közötti magyar földrajztudományban a munka fogalma 
leginkább mint termelő erő szerepelt, amely a termelés lehetséges 
földrajzi elhelyez(ked)ését befolyásolja (részletesen lásd Czirfusz 
2012), így ismeretelméletileg az Andrew Herod írásában is kritizált 
telephely-elméleti (a termelés térbeli elhelyezkedését leíró) megkö-
zelítés alá sorolható be. Emellett viszonylag jelentősek voltak a fog-
lalkozási átrétegződés (a mezőgazdaságiból iparivá váló munkaerő) 
és országon belüli különbségeinek empirikus vizsgálatai a hatvanas-
hetvenes években (Lettrich 1965; Sárfalvi 1965), amelyek egyfajta 
modernizációs szemléletben ok-okozati kapcsolatokat feltételeztek 
a foglalkozási átrétegződés, a városi népesség arányának növekedése 
és Magyarország egészének modernizációja között. Szintén többen 
vizsgálták a munkahelyek és a lakóhelyek térbeli szétválását, vagyis 
az ingázás alakulását (Dövényi 1985). Mindezek a kutatások rész-
letes leírásait adták a munkavégzéshez köthető jelenségek területi 
mintázatainak, viszont a tágabb, strukturális magyarázatok sokszor 
hiányoztak belőlük.

A rendszerváltás utáni időszakban Magyarországon továbbra sem 
a kritikai megközelítések uralkodtak, ha a munka világának területi 
egyenlőtlenségeivel foglalkoztak. Az 1990-es évek első felét a mun-
kanélküliség területi mintázatainak egyszerű leírása fémjelezte, a 
területfejlesztési politikához hasonlóan azzal a reménnyel, hogy a 
piac, a külföldi beruházások a munka(nélküliség) területi problé-
máira is válaszokat fognak adni. Eközben a magyarországi földrajzi 
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és a társadalmi-területi különbségek mérséklésében roppant szerény 
eredményeket elérő területfejlesztési politikák kiszolgálóivá váltak 
(vö. Timár 2004), és keveset foglalkoztak a bérmunkások, a dolgozó 
szegények, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, a közszféra 
foglalkoztatottai vagy más kiszolgáltatott csoportok térszemlélete-
inek, térbeli cselekvéseinek feltárásával vagy kihangosításával (vö. 
G. Fekete 2003). Szemléletes látleletet ad az ipari parkok 1990-es 
években élénk kutatása: ekkor az „elmaradott” térségekben egyfajta 
rakománykultuszként próbálkoztak azzal, hogy közművesített és fel-
parcellázott telkek létrehozásával az önkormányzatok a külföldi tőkét 
területükre csábítsák és ezáltal megoldják a helyi munkanélküliségi 
problémákat. Kevés sikerrel.

A magyarországi kutatások az előbbi témák mellett a Herod által 
is kritizált szemléletben foglalkoztak a rendszerváltás és a 2008-as 
gazdasági válság során a munkanélküliség térbeli „terjedésével” (Dö-
vényi 1993; Lőcsei 2010; Schwertner 1994) vagy a magyarországi 
munkahelyi vonzáskörzetek népszámlálási ingázási adatokkal történő 
lehatárolásával (Pénzes – Molnár – Pálóczi 2015). Ezek a megköze-
lítések a térbeliség önálló magyarázó erejét feltételezték a társadalmi 
folyamatokban, amit a marxista felfogás azért bírál, mert nem a tér-
beliségnek van magyarázó ereje, hanem a társadalmi folyamatok és 
a társadalmi viszonyok térbeli formájának (Massey – Allen 1989).  
A munka magyarországi földrajzi vizsgálatából hiányzik az egyenlőt-
len fejlődés komolyan vétele is: a kutatások a globális összefüggéseket 
alig, vagy csak néhány résztéma esetében említik (Nagy 2010).

A munka világának kutatása az 1990-es évektől Magyarországon 
szórványosan, de megjelent a feminista földrajzi kutatásokban. Így 
Timár Judit (1993) feminista földrajzi programadó írása foglalkozott 
a női foglalkoztatás markáns területi egyenlőtlenségeinek társadalmi 
magyarázataival, és huszonöt évvel későbbi cikke több tanulmányt 
szemléz, amelyek például a háztartás léptékének középpontba he-
lyezésével elemezték az otthoni munkavégzést, vagy az egyenlőtlen 
fejlődés elméleti keretében vizsgálták az észak-alföldi munkaképes 
korú lakosság körében tapasztalható nőhiány strukturális okait (Ti-
már 2018).

Az 1990-es években a magyarországi földrajzi irodalom – a Nyu-
gaton kibontakozó munkaföldrajzi kutatásokkal szemben – nem fog-
lalkozott azzal, hogy a szakszervezetek működését (visszaszorulását) 
együtt értelmezze a szerveződés léptékeinek az adott térségek-városok 
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tot miként érdemes és lehetséges elvégezni, Andrew Herod itt közölt 
tanulmánya a földrajzi lépték fogalmán keresztül mutatja be. 

A marxista földrajz újragondolta a lépték fogalmát a kapitalizmus 
földrajzi folyamatainak megértéséhez. Ebben a felfogásban a (helyi, 
térségi, nemzetállami, globális stb.) léptékeket a kapitalizmus mint 
termelési mód hozza létre, de a léptékek termelése vissza is hat a 
kapitalizmus működésmódjára. Herod cikkének empirikus része arra 
hoz példát, hogy a szakszervezetek miként támogatják bizonyos ese-
tekben a kapitalizmus globális terjedését országos vagy munkahelyi 
léptékű stratégiáikkal, illetve hogy a szakszervezeti mozgalom miként 
válthat léptéket a tevékenységében, ha a gazdaság szerveződésének 
léptékei megváltoznak. Bár a kritikák egy része joggal veti fel, hogy 
a szakszervezeti mozgalom földrajzi kutatásai a kisszámú sikertörté-
netet dolgozta fel, így a munkásmozgalom cselekvési lehetőségeiről 
pozitívabb képet festenek le a ténylegesnél (Coe – Jordhus-Lier 
2011), mindazonáltal a hasonló szemléletű, az esetleges részsikere-
ket és kudarcokat feldolgozó földrajzi elemzésekre a magyarországi 
közegben is szükség volna.

Az ebbe a blokkba válogatott másik tanulmány Don Mitchell 
néhány évvel ezelőtti írása a munka (ezen belül pedig leginkább a 
mexikói vendégmunkások) szerepéről a kaliforniai agrártáj kialaku-
lásában. Mitchell történeti földrajzi kutatásai fontos elméleti hozzájá-
rulást jelentenek a tájfogalom politikai gazdaságtani értelmezéséhez. 
A táj – a léptékhez hasonlóan – a földrajz egyik központi fogalma, 
amely tudománytörténetileg számos átalakuláson ment keresztül 
az elemzett társadalmi és földrajzi valóságoknak megfelelően. Egy 
történeti kitérőt említve, a XIX. század végi francia földrajztudomány 
tájfogalma (amely az ember-környezet viszonyt és az ember tájátala-
kító tevékenységét elemezte) nagy hatással volt a két világháború 
között magyar földrajztudományra, amely többek között a „magyar 
faj” tájátalakító munkájából vezette le a revizionista területi igényt 
(Prinz – Teleki 1936). 

A tájfogalom számunkra fontos politikai gazdaságtani értelmezé-
se az 1990-es években jelent meg – leginkább Don Mitchell nevét 
köthetjük hozzá –, és nagyban épített a tájfogalom kulturális föld-
rajzi kritikájára (amely a hetvenes évek kulturális marxizmusából 
táplálkozott – vö. Cosgrove 1983) és David Harvey már említett 
történelmi-földrajzi materializmusára. Don Mitchell felfogásában a táj 
a kapitalizmus terméke, a kapitalizmus a táj áruvá válását is magával 
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városi építési telek vagy ingatlan; ezáltal a tájnak is van használati és 
csereértéke. A marxi értéktöbblet-elmélet alapján a táj – ahhoz hason-
lóan, ahogy az áruk viselkednek a kapitalizmusban – holt munka: a 
tájat korábbi emberi munka történetileg és földrajzilag meghatározott 
módja alakította át azzá, ahogyan adott helyen és adott időpillanatban 
kinéz. Az árukhoz hasonlóan a táj anyagi mivolta emellett elfedi az 
azt létrehozó társadalmi viszonyokat, a tájban megtestesülő emberi 
munkát. Mitchell itt magyarul olvasható tanulmánya előbbieken 
túl hangsúlyozza a táj (és társadalmi viszonyainak) rögzítettségét, 
állandóságát és változékonyságát – valamint azt, hogy ezek hogyan 
függenek össze a munkásság elnyomásával, a munkássággal szembeni 
erőszakkal, illetve a tájak és társadalmi viszonyainak tájak megváltoz-
tatási lehetőségeivel.

Mitchell empíriái (lásd pl. Mitchell 1996; 2012, és az itt közölt 
tanulmányt) elsősorban a kaliforniai agrártájról szólnak. E történeti 
elemzések bemutatják, hogy a XX. század során miként volt fontos 
a munkaerőtöbblet fenntartása, bizonyos terekben (az országban, 
Kaliforniában, termőterületeken vagy egyes mezőgazdasági üzemek-
ben) való rögzítése, a térbeli mobilitás támogatása vagy korlátozása a 
hatékonyan megszervezett kapitalista mezőgazdasági termelés szem-
pontjából, és mindez a táj milyen megjelenési formáit hozta létre (pl. 
ültetvények, monokultúra, a munkakínálattól függő terményválasztás, 
víztározók és egyéb anyagi infrastruktúra). Bár a Mitchell által vizsgált 
centrumországbeli, tőkeintenzív mezőgazdaságon alapuló földrajzi 
táj látszólag távol áll tőlünk, ugyanakkor a tanulmány módszertana 
és fogalomkészlete a XX–XXI. századi magyarországi folyamatok 
értelmezésére is átültethető. Az itt magyarul közölt tanulmány utal 
is e földrajzi helyeken és történelmi korokon átívelő tanulságokra.

Végül még egy közös szempontot emelek ki a két írásból: mind 
Andrew Herod, mind Don Mitchell cikkének fontos állítása, hogy a 
munka és a munkásság marxista földrajzi elemzésének politikai tétje 
is van: a marxista földrajznak és földrajzosoknak – hasonlóan más 
kritikai társadalomtudományokhoz – a munkásság szövetségeseként 
szükséges fellépniük. Mindkét tanulmány fontos belátásokat mutat 
meg arról, hogy politikailag nem feltétlenül egyértelmű, hogy a 
munkásság mely földrajzi helyen lévő melyik csoportjának érdekeit 
szolgáljuk, amikor a kapitalizmus történeti földrajzait és a tőke–mun-
ka-viszony adott megvalósulási formáit elemezzük, vagy politikai 
cselekedeteinkkel támogatjuk (vö. pl. Roth – van der Linden 2016). 
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munkásság (lásd pl. Szalai 2004) esetében is igaz, hogy más lehet a 
politikai érdeke az aprófalu közmunkásának, a kisvárosi kényszervál-
lalkozónak vagy a globális értékláncokba beágyazott transznacionális 
vállalat magyarországi dolgozójának. Emiatt mind nagyobb szükség 
volna annak részletes, de egyben a meglevő esettanulmányokat álta-
lánosabb elméleti keretbe helyező feldolgozására is – brit és görög 
hasonló elemzésekről egy korábbi válságciklus idején lásd Massey 
(1983), Hadjimichalis – Vaiou (1987) –, hogy a mai Magyarországon 
az egyenlőtlen fejlődésen alapuló térbeli munkamegosztás a tőke, 
a munka, az osztály és az állam milyen különböző, de történetileg 
és földrajzilag konkrét együttállásait rajzolja ki. A két cikkfordítás, 
szándékaim szerint, ösztönözheti az ebbe az irányba tett lépéseket.
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A munka földrajzától  
a munkaföldrajzig

A munka térbeli kiigazításai és a kapitalizmus földrajza1

„Egyszer valaki azt írta: »Színház az egész világ.«
De az igazság némileg más az én lapjaimon.
Tudom, hogy a szerepek előre le vannak osztva,
mert az átlagos férfiak és nők csak mellékszere-
peket kapnak.”

Chris Dean 

A „térbeli cselekvés” vizsgálata a társadalomföldrajzi gondolkodás 
középpontjában áll. A gazdasági és társadalmi táj bizonyos módo-
kon történő létrehozása alapvető fontosságú a politikai hatalom 
gyakorlásában (vö. Harvey 1982; Soja, 1989; Lefebvre 1991).  
A gazdaságföldrajzosok és a kapitalista gazdaság térbeliségéről szóló 
elméletek kidolgozói – a főáramhoz tartozók mellett sok marxista is 
–, bár elismerik, hogy a tájakat a társadalom hozza létre, a munkások 
szerepét a kapitalista gazdaság földrajzának alakításában teljesen fi-
gyelmen kívül hagyják, vagy csupán passzív szereplőkként gondolják 
el őket. Az 1970-es évek közepétől a gazdaságföldrajzosok tekintélyes 
mennyiségű irodalomban keresték a választ arra, hogy a tőke miként 
alakítja a kapitalizmus földrajzát a tőkefelhalmozás és a kapitalista 
társadalmi viszonyok újratermelése érdekében. Sokkal kevesebben 
próbálták kifejezetten azt megmagyarázni, hogy a munkások hogyan 
alakítják aktívan a gazdasági tájakat és az egyenlőtlen fejlődést. A ka-
pitalista gazdaság térbeli folyamatairól szóló magyarázatokban mind 
a neoklasszikus, mind a marxista megközelítések elsősorban abból 
a szempontból tekintettek a munkásokra, hogy a tőke (például a 
transznacionális vállalatok) és kisebb mértékben az állam hogyan hoz 
befektetési döntéseket, figyelembe véve a különböző helyek munkásai 
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0 közötti különbségeket. A főáramú kutatóknál a termelési tényezők és 

a fogyasztás relatív fontossága, esetleg a vállalati szerkezet határozza 
meg a gazdasági tevékenység helyét; a marxisták szerint a tőke cselek-
szik, a tőke termeli a tájakat, folyamatosan profitot keresve. Mindkét 
nézet azt feltételezi a tőkésekről, hogy befektetési döntéseikkel aktí-
van termelik a gazdaság földrajzi viszonyait, miközben a munkásokra 
mint passzív telepítő tényezőkre tekint; Harvey nyomán, a munkások 
alig jelentenek többet, mint „változó tőke, amely a tőkének egy fajtája” 
(Harvey 1982, 380–381, kiemelés az eredetiben).

Nem nehéz megmagyarázni, hogy a telephelyelméletek2 a gazda-
ságföldrajzban miért is fejlődtek ebbe az irányba: a neoklasszikus 
közgazdaságtan betekintést nyújt a vállalat természetébe, a marxisták 
pedig a tőke terjeszkedését vizsgálják a felhalmozási folyamat során. 
Ebben a cikkben a munkások aktívabb felfogása mellett érvelek, mely 
szerint a munkások a kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének alakítói. 
A cikk egyik célja megkérdőjelezni a vállalat és a tőke elsődlegességét 
a gazdaságföldrajzi magyarázatokban (főképpen a telephelyelméletek-
ben). Ebben az értelemben írásomat a gazdaságföldrajz természetét 
megkérdőjelező (vö. Thrift – Olds 1996), bővülő szakirodalomban 
helyezem el. Bár a munkások tevékenységére néha „módosító” 
tényezőként tekintenek, amely a telephelyi döntést leíró egyenlet 
egyik változója (szándékosan használom ezt a terminológiát), ez a 
megközelítés a tőkét helyezi empirikusan és elméletileg a kutatás 
középpontjába, miközben a munkásokat a tudományterület perifé-
riájára űzi. A kapitalizmus földrajzának történetét lényegében a tőke 
(vagy a tőkések) szemszögéből meséli el. Bár nem vetem el, hogy a 
kapitalizmus földrajzának termelését megérthetjük a tőke működé-
sén keresztül, érvelésem szerint, fontos elismerni a munkások aktív 
társadalmi és térbeli cselekvéseit, akik a tőkétől lényegesen különböző 
módokon formálhatják a gazdasági tájakat, így a kapitalizmus földrajzi 
viszonyait.

Másik célom a cikkel (amely az elsőből következik), hogy vissza-
helyezzem a munkások cselekvéseit a gazdaság földrajzairól szóló 
irodalomba. Ez nem pusztán a munka telepítő „tényezőként” vagy 
az „absztrakt munka” csereértékeként való megfogalmazását jelenti, 
hanem a munkásosztály tagjainak érzésekkel bíró társadalmi lényként 
való kezelését, akik cselekedeteikkel szándékosan és önkéntelenül 
termelik a gazdaság földrajzi viszonyait – elismerve (a tőkéhez hason-
lóan) e cselekvések korlátait is. Azzal, hogy „a tőke nem minden”, nem 
állítom, hogy „a munka minden”, hisz ez az állítás szintén problemati-
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1kus volna. Inkább amellett érvelek, hogy a munkásoknak érdekükben 

áll a teret bizonyos módokon alakítani, a munkások e képessége pedig 
a társadalmi hatalom hathatós formája. Ez a felismerés fontos kérdé-
seket vet fel arról, hogy mi az elméleti szerepe a térbeli viszonyoknak 
a munkások újratermelésében és „térbeli cselekvéseiben”. Miközben 
a tőke újratermelése és túlélése szerepel a terek termeléséről szóló 
elméletekben, ebben az írásban amellett érvelek, hogy a munkások 
is tereket termelnek saját újratermelésük és túlélésük érdekében – és 
ez az újratermelés és túlélés a kapitalista társadalom munkásaként tör-
ténik. A kapitalizmus gazdaságföldrajza nem egyszerűen a munkások 
körül forog, akik e folyamattól el vannak választva. A munkások aktív 
résztvevői a folyamatnak. 

A cikk két fő részből áll. Az első rész a neoklasszikus és a marxista 
gazdaságföldrajzosok munkafelfogásának kritikája. Amellett érvelek, 
hogy a munka földrajza (geography of labor) megközelítésében a mun-
kások térbeli eloszlásának hatását vizsgálták a tőkések döntéshozata-
lára, vagyis a kapitalista gazdaság földrajzi viszonyainak alakítására. 
A második rész a munkások aktívabb gazdaságföldrajzi felfogását 
körvonalazza, amely szerint a munkások részesei a tér létrehozásá-
nak, alakításának és használatának. A különbségtétel érdekében ezt 
a megközelítést munkaföldrajznak (labor geography) neveztem el. 
Ez a megközelítés a munka szemszögéből mutatja be a kapitalizmus 
gazdaságföldrajzának létrehozását.

A munka földrajzai

„A kapitalizmus története” – írja Stanley Aronowitz (1990, 171) – 
„olyan narratívák sorozata, amelyekben a közös pont a felhalmozás 
témája.” Ezek a leírások szerinte a következőkre összpontosítanak:

az új befektetéseket kereső merkantilista és imperialista érdekek-
re; a növekedést előmozdító tudományos és technikai forradal-
makra; a területekért és a munkaerő-kínálatért folytatott nem-
zetközi versengésre; a tőkefrakciók közötti, politikai formákat 
öltő sokrétű konfliktusra – mint például a hatalomért folytatott 
küzdelem a tőke érdekében vagy a háborúk. […] Ezekben a 
megközelítésekben a munkások absztrakt munkaként, termelési 
tényezőként, a válság és a megújulás nagy elbeszéléseinek3 függő 
változóiként lépnek a történelem színpadára.
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2 Nagyjából ugyanezt lehet elmondani a kapitalizmus földrajzáról 

szóló írásokról is. 
A földrajzosok munkához való viszonya a diszciplína modernkori 

történetében gyökerezik. A XIX. századi, birodalmi hódításokhoz 
köthető kereskedelmi földrajz a földrajztudományban először írta le 
szisztematikusan a munka fogalmát. Elsősorban, de nem kizárólag brit 
kutatók írták össze a birodalom javait: ipari nyersanyagokat, a terme-
lést befolyásoló éghajlati viszonyokat, a folyók hajózható időszakait, 
a járható hegyi ösvények elhelyezkedését. Mindazt dokumentálták, 
amely hasznukra válhatott a birodalom gazdasági és politikai erejének 
gyarapításában.4 A földrajz e felfogásában a munka a termelés rögzí-
tett tényezője, amelyet a talajtípusokhoz vagy az éghajlati viszonyok-
hoz hasonlóan vettek számba a Föld különböző térségeiben. A mun-
kásokat mint érző emberi lényeket elhanyagolták. Ez távolról sem 
jelenti, hogy a kereskedelmi földrajzosok lényegtelennek ítélték volna 
a munkát: sokat foglalkoztak a relatív termelékenységgel, a készségek-
kel, valamint a gyarmatosított népek „fenntartási költségeivel”. Nagy-
Britannia mint gyarmatosító hatalom számára életbevágó volt tudni, 
hogy mely alattvalója tudná leghatékonyabban betakarítani a teát. Az 
imperializmus szószólója, a kereskedelmi földrajzos L. Dudley Stamp 
(1937, 55–66) a nyirkos Északnyugat-Anglia textilmunkásainak ter-
melékenységét hasonlította össze a napos Észak-India dolgozóival: 
a XX. század elején Cawnpore-ban (ma Kánpur) „kilenc ember volt 
szükséges 800 orsó működtetéséhez, egy lanchashire-i üzemben 
csupán három.” A Brit Birodalom bukásával, és miután a XX. század 
elején a földrajz elfordult a környezeti determinizmustól (Peet 1985), 
a kereskedelmi földrajz elveszítette központi helyét a diszciplínában. 
Azonban a munka leíró felfogása tovább élt.

A neoklasszikus telephelyelméletek és a munka 

Az 1970-es évekig a gazdaságföldrajz elméleteire leginkább a neo-
klasszikus telephelyelmélet hatott, valamint annak behaviorista5 
változata Massey (1973) korai kritikájában a neoklasszikus telephely-
elméletek négy irányzatát különböztette meg. Először is, a gazdaság-
földrajz sokat merített Weber (1929) elemzéséből, amely a szállítási 
költségek, a munkaerőköltségek és az „agglomerációs erők” szerepét 
vizsgálta az egy telephelyű vállalatok telephely-választási döntéseiben. 
Másodszor, Hotellingre (1929) alapozva, a vállalatok térbeli visel-
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3kedését versenytársaik elhelyezkedésével összefüggésben vizsgálta. 

Harmadszor, a 60-as években és a 70-es évek elején nagy érdeklődés 
övezte a többek között Cyerttől és Marchtól (1963) származó beha-
viorista megközelítést, amely a vállalat belső működéséből próbálta 
megérteni annak döntéshozatali folyamatait és gazdaságföldrajzát. 
Negyedszer, a gazdaságföldrajzosok Lösch (1954) nyomán vizsgál-
ták, hogy a vállalatok viselkedése miként alakítja a gazdasági tájakat. 
Bár a kortárs, főáramú telephelyelmélet sokat finomodott, számos 
feltevés a négy megközelítés elvein nyugszik. Természetesen ezek 
nem fedik le a teljes szakirodalmat, viszont a főáramú telephelyelmé-
let hagyományait és felfogásait a munkáról jól leképezik (lásd: Isard 
1956; McNee 1960; Smith 1966; 1970; Krumme 1969; Dicken 1971; 
Rees 1974; Walker 1975; Latham 1978; Greenhut – Hwang 1979).

E megközelítéseket több okból is részletesen kritizálták: a tőke és 
az állam gazdasági és politikai ambícióinak gyakori kiszolgálásáért, 
a térbeliséget figyelmen kívül hagyó alapfeltevésekért, a pozitivista 
módszertani és filozófiai alapokért (főként az „értéksemlegességre” 
törekvésért), valamint mert egyenlő társadalmi szereplők közötti 
gazdasági cserét feltételeztek. (A kritikákról részletesen lásd: Harvey 
1972; Massey 1973; 1995; Gregory 1978; Smith 1979.) A főso-
dorbeli gazdaságföldrajz alapvetően a vállalatok hellyel kapcsolatos 
döntéseiről szól – a vállalatok viselkedését és befektetési döntéseit kívánja 
megmagyarázni, amelyek meghatározzák a gazdaság földrajzi viszonyait. 
A munkásra a magyarázatokban leszűkítően áruk és szolgáltatások fo-
gyasztóiként tekint (például hogy a fogyasztó választásai hogyan hat-
nak a területhasználat mintázatára, többek között a telekármodellben6), 
amely e döntéseiken keresztül képes befolyásolni gazdasági tájak 
fejlődését. Vagyis a munkásokat nem érzékeny földrajzi cselekvők(k)
ént fogja fel, a gazdasági tájak saját társadalmi és gazdasági céljai(k) 
szerinti létrehozatala pedig integráns része napi és generációs újra-
termelési képességeiknek. 

A neoklasszikus megközelítés a munkásosztály súlyát a földrajzi 
viszonyok alakításában fogalmilag két szempontból is jelentékte-
lennek gondolja. Egyrészt, ez a megközelítés a tőke nézőpontja; „a 
hagyományos telephelyelmélet számára a profit a lényeges, a bérek 
csak munkaköltségek” (Massey 1973, 34). Másrészt e gazdaság-
földrajz számára a munkások nem egyének és nem tagjai társadalmi 
csoportnak. Mivel a cselekvők a vállalatok, a neoklasszikus telephely-
elméletben a munkások nem termelnek gazdasági tájakat. A munka 
nyers absztrakció: bér, szaktudás, elhelyezkedés, társadalmi nem 
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mérlegelik a vállalatok a telephelyi döntésekben. A munkásosztályt 
megfosztják analitikusan fontos tulajdonságaitól. A munkásmentes táj 
talán legtisztább kifejezése Webernél (1929, 95) olvasható: „a munka 
költségei csak akkor telepítő tényezők, ha helyről helyre változnak.” 
Vagyis Weber szerint elméletileg lehetséges (ha a munkaerőköltségek 
térben nem különböznek), hogy a munka semmilyen szerepet sem 
játszik egy iparág gazdaságföldrajzában.

Az 1960-as évek gazdaságföldrajzának behaviorista megközelíté-
se – amely válaszul született a telephelyi döntésekben gazdaságilag 
„racionális” vállalatot feltételező korábbi elméletre – számos fenti, 
problémás állítást megismételt. A behaviorista telephelyelméletben 
két antagonisztikus hagyomány azonosítható. Az egyik szerint, Weber 
előfeltevései (módosításokkal) érvényes kiindulópontot nyújthat-
nak bizonyos iparföldrajzi kutatásokhoz. A másik szerint, a kisebb, 
egytelephelyes vállalatok weberi fókusza helyett a nagy, oligopol 
vállalatok viselkedésével kell foglalkozni (Carr 1983; Hayter – Watts 
1983). Első látásra úgy tűnik, hogy a munkások politikai és kulturális 
cselekvései a „viselkedés” hangsúlyozásával aktívabb elméleti szerepet 
kaphatnak. Azonban nem ez a helyzet. Bár sok weberi elképzelést 
elvetettek a nagyméretű vállalatok vizsgálata érdekében, a behavi-
orista megközelítés megismétli elődei hibáit a munka felfogásában. 
Mivel a behaviorizmus gyökerei a menedzsment- és a közigazgatási 
tudományokban rejlenek, ez nem is meglepő.

A neoweberi telephelyelmélethez hasonlóan, a behaviorista meg-
közelítés is két olyan vonással rendelkezik, amelyek miatt a munka 
földrajza (geography of labor) alá sorolható be. Először is, az alapvető 
hangsúly a vállalatok befektetési és hellyel kapcsolatos döntésein 
van; Hayter és Watts szerint (1983, 164), „vállalatvezetőknek kíván-
tak gyakorlati útmutatót adni új telephelyek kereséséhez.” A tőke 
szükségletein alapuló megközelítés olyan eltúlzott feltételezésekhez 
vezetett, miszerint „e vezetői döntések […] a gazdasági változás okai” 
(Carr 1983, 396, kiemelés az eredetiben). Másodszor, a munkások 
nem vesznek részt aktívan a döntéshozatalban. Ha egyáltalán számba 
veszik a munkát, a neoweberi vállalati vizsgálatokhoz hasonlóan, 
csupán a vállalati befektetési és telephely-választási stratégiára ható 
passzív tényezőként tekintenek a munkaerő-képességek, -költségek 
stb. szerint vizsgált térbeli eloszlására. Például a termékéletciklus-
modell nagyjából azon alapszik, hogy a termelés szabványosításával 
a vállalatok alacsonyabb munkaerő-költségű és/vagy magasabb 
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kedő leányvállalatok szakirodalma is az alacsony munkaerőköltségek 
fontosságát emeli ki, összehasonlítva a magterületekével (lásd pl. 
Greenhut 1956; Keeble 1968; Krumme – Hayter 1975; Lever 1975; 
Townroe 1975; Stafford 1991). A munka fontos befolyásoló tényező 
a vállalatok térszerkezetében, de azon az alapon, hogy a tőke miként 
tudja legjobban kizsákmányolni a különböző munkaerőpiacokat.

A neoklasszikus telephelyelmélet tehát olyan irányzat, amelyet két 
okból a munka földrajzának neveztem el: a munkát leíró módon ke-
zeli, a gazdasági tevékenységek földrajzát pedig a tőke szemszögéből 
vizsgálja. A munkások az elemzésekben nem aktívak (és pláne nem 
proaktívak), a munka csak egy rögzített változó a vállalatok telephely-
ről szóló döntéshozatali számításaiban.

A marxista gazdaságföldrajz és a munka 

A marxista gondolkodás az 1970-es években átalakította a ha-
gyományos gazdaságföldrajzot. Elméletek sokasága jelent meg az 
egyenlőtlen térbeli fejlődés és a kapitalista tőkefelhalmozás erőinek 
kapcsolatáról. A korai szakaszban számos vita zajlott arról, hogy a 
földrajzilag egyenlőtlen fejlődés mintázataira való összpontosítás 
a tér fetisizálása-e, eltereli-e a figyelmet a kapitalizmus társadalmi 
viszonyairól (lásd Massey 1978; Walker 1978; Anderson 1980; 
Peet 1981; Smith 1979; 1981). Az 1980-as évekre viszont „a tér 
társadalmi termelése” a marxista gazdaságföldrajz bevett fogalmává 
vált. A neoklasszikus megközelítések a teret ontológiailag eleve adott 
színpadként kezelték, amelyen a gazdasági tevékenységek történnek 
– vagyis a tér a társadalmi élet „tartálya” –, a marxista megközelítések 
a tér termelését a felhalmozási folyamat integráns (és nem járulékos) 
részének tekintették. A tér nem egyszerűen a társadalom tükröző-
dése, hanem alapvető fontosságú a társadalom létrehozásában és 
működésében. Harvey (1982, 417) szerint például, „a kapitalizmus 
földrajzi szerveződése magába foglalja az értékforma ellentmon-
dásait,” így a kapitalizmus felhalmozási válságai is sajátos térbeli 
formákat öltenek.

Henri Lefebvre gondolata a tőke különféle módokon való, aktív 
tértermeléséről számos követőre talált a kritikai társadalomföldrajz 
elméleteiben (Soja 1989; Smith 1990; Merrifield 1993).7 Lefebvre 
(1970; 1976; 1991) érvelésében a tértermelés központi szerepet 
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Gondolatmenete érintette a marxista irodalom történelmi vitáját az 
európai imperializmus földrajzi természetéről és viszonyáról a kapita-
lista fejlődéshez (a vitáról részletesen lásd Smith 1990, 93–96). Marx 
utalt arra, Rosa Luxemburg (1979) pedig nyíltan érvelt amellett, 
hogy a kapitalizmus földrajzi terjeszkedése a birodalmi határterületek 
bekebelezésével lezárult: a kapitalizmus saját hanyatlását készítette 
elő, hisz nem voltak többé olyan nem tőkés társadalmak, ahová az 
európai centrumországok gazdasági válságait exportálni lehetett vol-
na, földrajzi megoldásként a tőke belső ellentmondásaira. Lefebvre 
(1976, 21, kiemelés az eredetiben) szerint viszont az európai impe-
rializmus végével nem járt együtt a kapitalizmus vége:

A kapitalizmus egy évszázadon keresztül képes volt mérsékelni 
(ha meg nem is oldani) belső ellentmondásait, következéskép-
pen A tőke megírása óta eltelt száz év alatt még »növekedést« is 
el tudott érni. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen áron, de azt 
tudjuk, hogy milyen eszközökkel: térfoglalással és tértermeléssel.”

Lefebvre (1991) számára a tőke sikerének titka, hogy materiális 
földrajzi viszonyokon keresztül vonja ki és realizálja az értéktöbbletet 
a felhalmozási folyamatban. Bár a tőke által termelt földrajzi viszo-
nyok a profithajhászás közben a tőke számára használati értékkel 
bírnak, ez nincs feltétlenül így a munka vonatkozásában. Ez az ellent-
mondás küzdelemhez vezethet: a munkásoknak a tőkésektől eltérő 
földrajzi elképzelései lehetnek arról, hogyan nézzen ki és hogyan 
működjön a gazdasági táj.8 Lefebvre látszólag a munkásokra (pro)
aktív szereplőként tekint a kapitalizmus földrajzának alakításában, 
paradox módon viszont mégsem ez a helyzet.

Lefebvre tértermelési koncepciója furcsán keveri a szellemi és 
az anyagi világot: az „absztrakt tér” mintha tartalmazna mindent, 
Haussmann és Le Corbusier város-átalakításaitól a térig mint csereér-
tékig, a divatig, a sportig és a szexualitásig mint ideológiáig (Lefebvre 
1991, 309). Sokkal problematikusabb a felfogásban, hogy bár szerinte 
a tértermelésben fontos a küzdelem, nem a küzdelmet állítja a közép-
pontba, így a munka nem válik aktív, a kapitalizmus földrajzát formáló 
cselekvővé. Hadd fejtsem ki ezt részletesebben!

A tőkés felhalmozás dinamikus természetéből adódik, hogy a tér fo-
lyamatos áramlásban van, állandóan keletkezik és újratermelődik. Ez 
a megújulás küzdelem tárgya: „nincs egyszerűen ismétlődő folyamat” 
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küzdelem alakítja a tértermelést. Továbbá (1997, 55, kiemelés tőlem):

Az osztályharc tértermelésben betöltött szerepe életbevágó, mert 
a termelést osztályok, osztályfrakciók, illetve osztályokat képvi-
selő csoportok végzik. Ma – jobban, mint valaha – az osztályharc 
bele van íródva a térbe. Egyedül az osztályharc akadályozza meg, 
hogy az absztrakt tér bekebelezze az egész bolygót és elfedje a 
különbségeket. Csak az osztályharc képes megkülönböztetni 
és olyan különbségeket létrehozni, amelyek nem a gazdasági 
növekedés stratégiájából, „logikájából” vagy „rendszeréből” 
származnak – vagyis nem a növekedés által létrehozott vagy a 
növekedéssel összeegyeztethető különbségek.

Bár úgy tűnik, a tértermelést az osztályharc dinamikáiból ere-
dezteti, Lefebvre a munkások küzdelmét másodlagosnak tartja a 
kapitalizmus tértermelési folyamataiban, a tőke mint elsődleges 
szereplő hozza létre az absztrakt teret (ezt „a burzsoázia terének” 
nevezi – Lefebvre 1991, 57). Az osztályharc a munka részéről csak 
módosítja ezeket a tereket és megakadályozza, hogy az absztrakt tér 
bekebelezze az egész bolygót.9 Az osztályharc csak az absztrakt tér 
létrejötte után játszik szerepet.

A tőke – mint a kapitalizmus földrajzának alapvető létrehozója – 
elméleti előnyben részesítése miatt Lefebvre (1991, 52) érvelésében 
az absztrakt tér bukása annak belső ellentmondásaiból fakad. A „kü-
lönbség tereinek” hívott ellentmondások egyszerű „létrejöttében” az 
aktív küzdelem csak a legabsztraktabb értelemben játszik szerepet. 
Korábbi állítása ellenére, miszerint az osztályharc akadályozza meg 
az absztrakt tér egész bolygóra való kiterjedését, Lefebvre szerint, az 
absztrakt tér „önmagát falszifikálja” (1991, 393). Nézetében tehát a 
munkások a kapitalizmus földrajzának termelésében nem lehetnek 
aktív szereplők, nem képesek a tőke térbeli cselevéseinek és a tőke 
által létrehozott tájaknak a kétségbe vonására.

Az 1960-as évek közepétől az angolajkú országokban a marxista 
földrajztudósok számos elméletet dolgoztak ki a kapitalista térterme-
lésről. David Harvey (1982) The Limits to Capital című művében a 
tértermelést integrálta a felhalmozás folyamatába; megmutatta, hogy 
a tőke adott időszakokban miként hoz létre térbeli kiigazításokat a 
tájban a felhalmozás folytatására. A térbeli kiigazítások nemcsak 
szerves részei a tőkekörforgásnak, hanem Harvey szerint ezeken ala-
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(1982, 417, kiemelés tőlem, A. H.) számára az egyenlőtlen fejlődés 
„egyensúlyozó erők szembenállása formájában is kifejezésre jut, a 
tőkekörforgásban földrajzi koncentrációt vagy szétterjedést okozva.” 
Az egyenlőtlen fejlődés „koherens terméke a körforgási folyamat 
átfogó egységében működő, egymást keresztező erőknek” (419). Az 
egyenlőtlen fejlődés földrajza sosem állandó, hanem folyton átalakul 
„a térbeli elrendeződések folytonos, értékforradalmak révén történő 
átstrukturálódása során” (426).

Neil Smith (1990) hasonlóan erős értelmezését adta a kapitaliz-
mus földrajzi dinamikájának és az egyenlőtlen fejlődésnek. Smith 
számára az egyenlőtlen fejlődés nem történelmi „véletlen”, hanem a 
felhalmozási folyamat integráns része és „a kapitalizmus földrajzának 
ismérve” (Smith 1990, xiii). Smith tisztázza a kapcsolatot a kapitaliz-
mus egyenlőtlen földrajzi fejlődése és a felhalmozási folyamat között. 
Az egyenlőtlen fejlődés földrajza „szembenálló, a tőkében inherensen 
meglevő tendenciákból fakad, a termelés szintjeinek és feltételeinek 
egyidejű differenciálódásából és kiegyenlítődéséből” (xv, kiemelés 
tőlem, A. H.). A felhalmozási folyamat szerves része az a tény, hogy 
a tőke „a saját képére formálja a teret. [… Továbbá,] a tőke nemcsak 
általában termeli a teret, [hanem] az egyenlőtlen fejlődést összetartó 
valós térbeli léptékeket termel” (xv, kiemelés tőlem, A. H.).

Doreen Massey (1995) műve a térbeli munkamegosztásról a válla-
latok telephelyi dinamikáit helyezi el a kapitalista politikai gazdaság-
tan tágabb társadalmi erőiben. Massey elméleti kapcsolatot teremt a 
termelés, a társadalmi struktúrák és a felhalmozás földrajza között, 
amit eszközként használ a brit térgazdaság egyenlőtlen fejlődésének 
megértéséhez. Célja a provokatív Spatial Divisions of Labour (első 
kiadás: 1984) című művében, hogy „az ipar és foglakoztatás változó 
földrajzát a kapitalista társadalom fejlődésének szélesebb kontextusá-
ba helyezze [… és] az ipar és munkahelyek földrajzát a tőkés termelés 
társadalmi viszonyainak térbeli szerveződésén keresztül értelmezze”. 
Massey szerint az egyenlőtlen fejlődés alapvető oka „a termelés kapi-
talista szerveződési módja” (Massey 1995, 5).

Előbbi művek úttörőek, mert a marxista geográfusokat arra ösztö-
nözték, hogy elgondolkodjanak az egyenlőtlen fejlődés kapitalista di-
namikáiról, valamint a tér és a felhalmozás kapcsolatáról. Mindhárom 
szerző az osztályharc fontossága mellett érvel a tőkés társadalomban, 
azonban a gazdaság földrajzairól szóló elemzéseikben gyér figyelmet 
szentelnek a munkások cselekedeteinek, amelyek közvetlenül és je-
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vetően a tőke földrajzi szerkezetével foglalkoznak, és azzal, ahogyan 
a tőke a tájat saját tevékenységével (pl. profithajhászás) strukturálja.

Például a The Limits to Capital című művében Harvey (1982, 
380) korlátozott szerepet tulajdonít a munkásoknak a gazdasági táj 
alakításában: azt, ahogyan a munkaerő-vándorlás a felhalmozási 
folyamatot befolyásolja. Az osztályharcot „a munkásosztály ellenállá-
saként értelmezi, amelyet a kapitalista felhalmozás elkerülhetetlenül 
ráerőszakol.” Harvey-nál (2013, 80, kiemelés tőlem, A. H.) a munka 
ellenállhat a tőkének, de nem kezdeményezője az osztályharcnak.  
A kapitalizmus földrajzát a tőke termékének tekinti: „A tőke olyan fi-
zikai táj formájában jelenik meg, melyet a saját képére formált”; illetve 
„A kapitalizmusban létező állandó küzdelemben a tőke mindenkori 
állapotának megfelelő fizikai tájat épít.” Az ilyen kijelentések nem 
ismerik el a munkások (sokszor sikeres) küzdelmét a kapitalizmus 
földrajzának olyan alakításában, amely újratermelésük érdekében 
számukra előnyös.10

Smith egyenlőtlen fejlődésről szóló elméleti munkája – bár 
érzékeny az osztályharc kérdéseire – a tőke termékeként tekint a 
kapitalizmus gazdaságföldrajzára. Smith (1990, xiii, kiemelés tőlem, 
A. H.) számára „az egyenlőtlen fejlődés azon ellentmondások szisz-
tematikus földrajzi kifejeződése, amelyek eleve benne rejlenek a tőke 
létrejöttében és szerkezetében.” Kevéssé vizsgálja elméletileg, hogy 
a munkások miként alakíthatják aktívan a tér egyenlőtlen termelését, 
miközben társadalmi és térbeli cselekvéseikkel elősegítik saját újrater-
melésüket (pl. felértékeléssel vagy protekcionista politikával, amelyek 
helyeknek és munkások csoportjainak kitüntetett helyzetet biztosíta-
nak a helyi, regionális, országos vagy globális gazdaságokban).

Előbbihez hasonlóan Massey-nek (1995, 7) igaza van abban, hogy 
„a világ nem egyszerűen a tőke szükségleteinek terméke” és hogy a 
térszerkezet „politikai küzdelem tárgya” (Massey 1995, 82), de a 
térbeli munkamegosztásról szóló munkája túlnyomórészt arra össz-
pontosít, hogy a brit térgazdaságban értelmezze a tőke szerkezetét és 
azt, ahogyan az egymást követő tőkebefektetések kialakították a gaz-
dasági fejlődés jelenlegi mintázatát. Az egyenlőtlen fejlődés elméleti 
vizsgálata (Spatial Divisions of Labour, harmadik fejezet) a vállalatok 
társadalmi és térbeli szerveződésén alapszik. Azzal foglalkozik, hogy 
a cégek hogyan szervezik újjá a termelést a termelési folyamat inten-
zitásának növelésével és ésszerűsítésével, a technológiába való befek-
tetéssel és hogy ennek milyen hatásai vannak a kapitalista fejlődés 
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talán akkori érdeklődési köre miatt kisebb figyelmet szentel a munka 
földrajzi cselekvéseinek, mint a tőkéének. (Újabban írt a brit szak-
szervezeti mozgalom változó földrajzáról és arról, ahogyan a tőke a 
termelés térbeli megváltoztatását felhasználja a munka ellenében – pl. 
Massey – Painter 1989. Viszont e földrajzokat, a munka felhasználását 
és a tértermelést kevésbé helyezi elméleti összefüggésbe a munka saját 
képére teremtett térbeli kiigazításaival és a munka által is létrehozott 
egyenlőtlen kapitalista fejlődéssel.)

A marxista ihletésű tudósok a tőkét fogják fel elsődleges cselekvő-
ként, ami Marx munkásságának öröksége. Stanley Aronowitz (1990) 
szerint, Marx a kapitalista felhalmozás folyamatait vizsgálta és kidol-
gozta a burzsoá politikai gazdaságtan bírálatát. „A tőke három kötete 
a kapitalista felhalmozás szemszögéből íródott” (1990, 171). Ez a 
magyarázat nem kisebbíti azt az elméleti hiányosságot, hogy ebben a 
nézetben a munkások nem vesznek részt a kapitalista gazdaságföldrajz 
alakításában, hanem a gazdaság és a társadalom tőke által és a tőke 
számára teremtett földrajzi viszonyainak keretein belül küzdenek és 
élnek. Miközben a tőke saját szükségleteinek megfelelően alakítja a 
kapitalizmus földrajzát, addig a munkások nem tesznek ugyanígy.

Természetesen nem állítom, hogy a marxista gazdaságföldrajz a 
munkát teljesen mellőzte volna. Richard Walker és Michael Storper 
(Walker – Storper 1981; Storper – Walker 1983; 1984; 1989) például 
a neoklasszikus gazdaságföldrajzot és a marxista gazdaságföldrajz 
néhány változatát többek között amiatt bírálta, mert a munkát – a 
termelési folyamat emberi elemének tagadásával – ugyanolyan élet-
telen dologként fogta fel, mint például az autót, az inget vagy a szőlőt. 
Bár, állítják, a munkaerő áruformát ölt, mégis különbözik az igazi 
áruktól, így például a munka tárgyaitól vagy a termelésben használt 
gépektől – és a munkások viselkedése gyökeresen befolyásolhatja a 
munkafolyamatot. A neoklasszikus közgazdaságtannal szemben – 
amely a munkát csak munkaintenzív ágazatokban tekintette telepítő 
tényezőnek –, Walker és Storper azt állítja, hogy a munka fontos 
telepítő tényező a tőkeintenzív ágazatokban is, és „az elhelyezkedést 
a munka jobban befolyásolja bármely más piaci tényezőnél” (Walker 
– Storper 1981, 497). Ugyanakkor Walker és Storper nem kapcsolja 
össze a munkások gazdasági és társadalmi cselekvéseit az általuk 
létrehozott térbeli kiigazításokkal és a gazdasági táj termelésével. 
Valójában továbbra is abból a szempontból vizsgálják a gazdasági táj 
fejlődését, hogy a tőke hogyan hoz telephelyi befektetési döntéseket. 
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gyakorolt hatásait megemlítik (lásd pl. Storper – Walker 1989, 157), 
keveset foglalkoznak azzal, ahogyan a munkások aktívan alakítják a 
kapitalizmus gazdaságföldrajzát és ahogyan nem a tőke által megha-
tározott tereket hoznak létre.

Gordon Clark vizsgálata a munkajog és az állami intézmények 
(elsősorban az Egyesült Államokban az érdekegyeztetésben fontos 
National Labor Relations Board) hatásáról az ipari átalakulásra (Clark 
1985; 1988; 1989) fontos hozzájárulás a gazdasági tevékenységek 
elhelyezkedésének irodalmához, mivel a hagyományos és a kritikai 
gazdaságföldrajz lényegében figyelmen kívül hagyta a jog térbeli 
következményeit és azt, ahogyan a törvénykezés jogi értelmezése a 
munkaügyi kapcsolatok földrajzát és a gazdasági fejlődést befolyásol-
ja. Clark elsődlegesen az állam szerveződésének és tevékenységeinek 
következményét elemzi a gazdasági táj szerkezetére; nem vizsgálja, 
hogy a munkásosztály maga is tájakat hoz létre, azaz napi és generá-
ciós újratermelését szolgáló térbeli cselekvéseivel hat az egyenlőtlen 
fejlődésre.

Richard Peet (1983) kutatása „az osztályharc földrajzairól az Egye-
sült Államokban” szintén a munka szerepét kívánta hangsúlyozni a 
gazdasági tevékenységek elhelyezkedésében. A sztrájkokra, a szak-
szervezeti tagsági arányra, a bérszintre és az üzleti klímára vonatkozó 
tagállami szintű adatok elemzésével az osztályharc földrajza és a 
feldolgozóipar elhelyezkedése között kívánt kapcsolatot kimutatni.  
A sok sztrájkkal, magas bérekkel, magas szakszervezeti szervezett-
séggel és (a munkaadók szempontjából) rossz üzleti klímával jelle-
mezhető tagállamokat „erős” osztályharcú térségeknek nevezte, és be 
kívánta mutatni, hogy a feldolgozóipari tőke a II. világháború után az 
ellentétes tulajdonságokkal leírható „gyenge” osztályharcú államokba 
helyeződött át. Összegzése szerint, „az adatok az osztályharc szintje és 
a foglalkoztatás változó földrajza között határozott kapcsolatot mutat-
nak” (Peet 1983, 130). A vizsgálat fontos a gazdasági szerkezetváltás 
és a gazdasági tevékenységek elhelyezkedése politikai és osztály-
természetének megértésében, viszont Peet a munkára leíró módon 
tekint. Az általa bemutatott történet szerint, a tőke az előbb említett 
négy tényező Egyesült Államokon belüli egyenlőtlen térbeli eloszlását 
használta ki a gazdaság II. világháború  utáni átszervezésében.11 Kevés 
szó esik arról, hogy a munkások miként formálták aktívan a kapita-
lizmus gazdaságföldrajzát a munka térbeli kiigazításának részeként. 
Telephelyi döntéseivel a tőke hozza létre a gazdasági tájakat. 
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nagy-britanniai hanyatlásának földrajzi jellemzőiről (Martin – Sunley 
–Wills 1993; 1994; Massey 1994; Painter 1994). A vita leginkább az-
zal foglalkozott, hogy miként kutathatjuk a munkásosztály szervező-
déseit és mivel magyarázhatjuk bizonyos ágazatokban a szakszervezeti 
tagság csökkenésének földrajzi mintázatait. Ezek a kutatások – mivel 
betekintést nyújtottak a brit kapitalista térgazdaság és a munka föld-
rajzának természetébe – jól ellensúlyozzák a gazdaságföldrajz tőke-
központú megközelítését, viszont egyelőre kevés elméleti fogódzót 
adnak arról, hogy a munkások és intézményeik miként formálják 
a gazdaság tájait saját újratermelésük érdekében; figyelmen kívül 
hagyják, hogy a gazdaság tájainak munkások általi termelése alapvető 
része napi és generációs újratermelésüket szolgáló társadalmi cselek-
véseiknek. Ehelyett a tértermelést leginkább a szakszervezeti tagság 
tájakon átívelő bemutatásával hozzák összefüggésbe.

A tértermelésről szóló marxista földrajzi irodalom rövid – néhány 
meghatározó műre korlátozódó – áttekintése természetesen nem 
hangsúlyozhatta eléggé e munkák érdemeit a kapitalizmus törté-
neti földrajzának megértésében. A főáramú megközelítéssel szem-
ben – amely a térre olyan színpadként tekint, amelyen a gazdasági 
szereplők kapcsolatba lépnek egymással – a marxista munkák arra 
összpontosítottak, ahogyan a földrajzi viszonyok mint társadalmi 
konstrukciók termelése szerves része a kapitalista társadalmi viszo-
nyok újratermelésének és a felhalmozási folyamat folytatódásának. És 
bár a munkásoknak ebben kitüntetett szerepük van – hiszen az érték 
a munkából származik –, az elemzések hajlamosak voltak eltekinteni 
a munka aktív szerepétől a kapitalizmus földrajzainak, illetve a tár-
sadalmi újratermelést és a túlélést szolgáló térbeli kiigazításoknak a 
létrehozásában. Ehelyett a tőke – néhol együttesen az állammal – a 
gazdasági tájakat befolyásoló, elméletileg és empirikusan is legtöbbet 
tárgyalt aktív szereplő. A következő részben az érvelést kibővítve, a 
munkát is úgy értelmezem, mint amely térbeli kiigazításokat hoz létre 
és ezzel alakítja a kapitalizmus földrajzait. 

A munkaföldrajz felé

A terek bizonyos módokon való termelése (szemben Lefebvre és 
Harvey álláspontjával) nem csak a tőke túlélése számára fontos, 
lehetővé téve a felhalmozást és a tőke újratermelését. Mivel a mun-



A
n

A
lí

zi
s

18
3ka újratermelési folyamata adott földrajzi helyeken megy végbe, a 

munkások is olyan módon igyekeznek a gazdasági tájakat formálni, 
hogy az segítse újratermelésüket. A munkavégzés helye, az új vagy 
folytatólagos köz- vagy magánberuházások, a lakhatás hozzáférhető-
sége vagy a közlekedési elérhetőség feletti küzdelem jelentős szerepet 
játszik a munkásosztály tagjainak napi és generációs értelemben vett 
újratermelésében. Ha felismerjük, hogy a munkások saját újraterme-
lésüket szoros kapcsolatban látják a gazdasági tájak létrehozatalának 
adott módjával (például a foglalkoztatás tájai a munkanélküliség tájai 
helyett), a hagyományos értelmezésekhez képest aktívabb módon 
jeleníthetjük meg őket a gazdasági tevékenységek elhelyezkedésének 
elméleteiben.

Például a munkások részvételét a helyi léptékű, a helyi tőkét támo-
gató gazdaságfejlesztési kampányokban sokszor egyszerűen a hamis 
tudat megjelenésének állítják be, holott a beruházások vonzását vagy 
megtartását a legtöbb munkás valószínűleg nélkülözhetetlennek 
tartja megélhetésének biztosításában. Ezekben a kampányokban nem 
megvezetett, hanem aktív gazdasági és földrajzi szereplőkként lépnek 
fel. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a korábbi felhalmozási időszakok tá-
jainak szerkezete a tőkét korlátozza (vö. Harvey 1982), előfordulhat, 
hogy a munkások korábbi társadalmi és biológiai újratermelésének 
megfelelő tájak már nem töltik be ezt a szerepüket. Például a család-
szerkezet változásával vagy az ingázási távolságok növekedésével a 
munkások a városok újfajta kialakításáért küzdhetnek: önkormány-
zati fenntartású gyermekgondozásért, az új életformáknak (pl. egye-
dülálló szülők) megfelelő otthonokért, új autópályákért – ahogyan 
számos feminista kutatásból ismerjük, amelyek a nők tevékenységé-
nek gazdasági szerkezetváltásra és épített környezetre való közvetlen 
hatásával foglalkoztak (vö. Stamp 1980; Wekerle – Peterson – Morley 
1980; Holcomb 1981; MacKenzie 1986; England 1991).12 Ezek a 
cselekvések azért fontosak, mert az egyenlőtlen fejlődést a kapitaliz-
musban olyan módokon formálják, amelyeket nem a tőke ellenőriz.

A munkások a kapitalizmus földrajzának bizonyos módon való 
létrehozásában érdekeltek, amiből négy dolog következik. Először 
is, bár a munkások küzdelmei kevésbé forradalmiak és sokszor a ka-
pitalista gazdasági rendszer keretein belül történnek, a kapitalizmus 
földrajzának termelése nem a tőke előjoga. A tőke szerveződésének 
és működésének megértése nem elegendő ahhoz, hogy megértsük a 
kapitalizmus földrajzának létrejöttét. Természetesen a munka nem 
hozhat létre bármilyen tájakat, hiszen cselekvéseit, a tőkéhez hason-
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ellenfeleinek cselekvései korlátozzák. Viszont a munka és a munkások 
földrajzi tevékenységének aktívabb felfogása szükséges a gazdasági 
tájak létrejöttéről szóló magyarázatokban. A tőke nem az egyedüli, 
bizonyos helyeken és korszakokban nem is feltétlenül a legerősebb szereplő 
a kapitalizmus földrajzainak alakításában, a munka pedig nem puszta 
telepítő „tényező”.

Másodszor, ez a megközelítés segíthet megérteni a munkások tár-
sadalmi cselekvéseinek viszonyát ahhoz, ahogyan saját túlélésük és 
újratermelésük érdekében a kapitalizmus földrajzainak sajátos térbeli 
elképzeléseit megvalósítják a fizikai tájban. Harvey (1982) érvelése 
nyomán – miszerint a tőke az egyes helyeken mindenkori állapotának 
megfelelő térbeli kiigazításokra törekszik –, a munkások is az egyes 
helyeken mindenkori állapotuknak megfelelő térbeli kiigazításokra 
törekszenek. Ez a vizsgálat nem tekintheti a „munkát” egyneműnek. 
A munkások különböző és egymással versengő csoportjainak kü-
lönböző térbeli kiigazítások állhatnak érdekükben: az egyik csoport 
például a munkahelyek megtartását szeretné az egyik országban vagy 
közösségben, a másik csoport eközben a tőke másik közösségbe vagy 
országba való áthelyezését szorgalmazhatja.

Harmadszor, a munka – tőkétől sokszor eltérő – térbeli kiigazítása-
inak vizsgálata adott időszakokban a kapitalista tértermelés vitatott 
természetének kevésbé mechanisztikus és jóval politikaibb felfogását 
jelenti. Az osztályformálódás, az osztályokon belüli és azok közötti vi-
szonyok megértése olyan kutatás, amely földrajzi szemléletet igényel. 
A munkások gyakran sikerrel hoznak létre tájakat saját társadalmi 
erejük növelésére és a tőke erejének visszaszorítására. Bár a neoklasz-
szikus és számos marxista irányzat a tőkét jeleníti meg a gazdasági 
tájak létrehozóiként, amelybe a munkások a semmiből érkeznek, 
valójában a munkások a tértermeléshez bensőségesen kapcsolódnak 
azzal, ahogy a tájban saját térbeli kiigazításaikat valósítják meg és így 
önmaguk újratermelését földrajzi megoldásokkal biztosítják. Ha ku-
darcot is vallanak, társadalmi és földrajzi létezésük és küzdelmeik azt 
jelentik, hogy a tértermelésben a tőke által nem teljesen ellenőrzött 
módon vesznek részt.

Negyedszer, ha elismerjük a munkásosztály tagjainak aktív szerepét 
a kapitalizmus földrajzának létrehozásában, az „egyenlőtlen fejlődést 
összetartó” (Smith 1990, xv) földrajzi léptékek termelésében is így kell 
tennünk. Smith (1990, kiemelés tőlem, A. H.) Uneven Development 
című könyvében a földrajzi lépték termelését „a termelés szintjeinek 
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ból” eredezteti, amely „a tőkében inherensen meglevő” tulajdonság.  
A munkásosztály tagjai közreműködnek a léptékek, így a kapitalizmus 
egyenlőtlen földrajzainak termelésében;13 a munkások küzdelmei is 
gyakran a kapitalizmus működési léptékeivel kapcsolatosak. Például 
a városi léptéket, bár sokszor a munkaerő-piaci vonzáskörzetekkel 
azonosítják, a munkások lakóhelyi választásai, béreket növelő és mun-
kaidőt csökkentő erőfeszítései (így a lehetséges ingázási távolságok 
növekedése) aktívan befolyásolják a munkaerő-piaci vonzáskörzetek 
méretét, funkcionális egységét és így a városi léptéket. Ehhez hasonló-
an, a szervezett munkások regionális vagy nemzeti léptéken egyenlő 
munkafeltételeket tudnak létrehozni, ami nemcsak az érdekegyeztetés 
valós földrajzi léptékének létrehozását jelenti, hanem drámaian hat a 
gazdasági fejlődés mintázataira és a munkavégzés elhelyezkedésére, 
mivel megakadályozza a munkaadókat abban, hogy kijátsszák egymás 
ellen a különböző helyeken levő, különböző bérezésű vagy eltérő 
munkaügyi szabályozású üzemeket. Ebben az értelemben a mun-
kások aktív szerepet játszanak egész ágazatok gazdaságföldrajzának 
létrejöttében.

Az eddigiekben fogalmilag érveltem amellett, hogy a kapitalizmus 
földrajzának megértéséhez nagyobb elméleti figyelmet szükséges 
szentelnünk a munkások erőfeszítéseinek, hogy újratermelésük érde-
kében saját térbeli kiigazításaikat megalkossák. Ezen a ponton empi-
rikusan is alá szeretném támasztani állításomat, egyúttal bemutatva, 
hogy a munkások földrajzi cselekvései a gazdasági tájakat a helyitől a 
globális léptékig jelentős mértékben alakíthatják.

A munkások a kapitalizmus tereinek és léptékeinek termelésében 

Ebben a részben olyan példákat mutatok be, ahol a munkások a 
kapitalizmus földrajzainak alakításában – a tőkével együttműködve 
vagy annak csoportjaival szemben – jelentős szerepet játszottak. (A 
példákról részletesen lásd: Herod 1994; 1997a; 1997b.) Nemcsak 
elméleti állításaimat szeretném alátámasztani, hanem amellett is ér-
velek, hogy a munkások – esetenként bizonyos tőkés csoportoknak is 
kedvező – térbeli kiigazításaik során aktív földrajzi cselekvőként valós 
politikai és gazdasági céljaik érdekében tereket termelnek.

A két példa közül az első az Egyesült Államok munkásainak szere-
pét vizsgálja az egyesült államokbeli tőke globalizációjának és Latin-
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munkásmozgalom ebben az esetben nemzetközi léptéken befolyá-
solta a kapitalizmus földrajzait. A második példa az egyesült álla-
mokbeli kikötői munkások technológiai változásokra adott, az ágazat 
gazdaságföldrajzát átalakító válaszait elemzi. A munkások küzdelme 
saját földrajzi vízióikért és térbeli kiigazításaikért a munkaadók heves 
ellenállása közepette jelentős szerepet töltött be a szállítmányozási 
ágazat gazdaságföldrajzának fejlődésében, amelyet nem érthetünk 
meg pusztán a tőke tértermelő erőfeszítéseinek elemzésével.

a) Munkások és globalizáció

A gazdasági és politikai viszonyok globalizációja a földrajzi irodalom-
ban a tőke történeteként van elmesélve. Eszerint, a globális gazdaság 
annak a szükségletnek az eredményeképp jött létre, ahogyan a tőke 
egyre több élőmunkát, nyersanyagot és fogyasztót/piacot vont be a 
körforgási folyamatba. A tőke számára a globálissá válás legalább any-
nyira földrajzi feladat, mint amennyire társadalmi: az egyes vállalatok 
számára nagyobb rugalmasságot biztosít – szemben azzal, ha „helyi-
ek” maradnak –, miközben lehetővé teszi a tőke térbeli áthelyeződé-
sét a világszintű felhalmozási válságok során (vö. Harvey 1985). A 
nemzetközi munkaerő-vándorlás és a munka nemzetköziesedésének 
története (és földrajza) viszont azt sugallja, hogy ez csak a történet 
egyik része, mivel a munkásosztály tagjai is aktív szerepet játszottak 
a folyamatban (lásd pl. van Holthoon – van der Linden 1988). Az 
Egyesült Államok munkásmozgalmának beavatkozása a latin-ameri-
kai folyamatokba jól illusztrálja ezen aktív szerepet.

Az egyesült államokbeli munkásmozgalomban a nemzetközi 
működés hosszú múltra tekint vissza. Különösen így volt ez, amikor 
a „munkások Monroe-elvét” kívánták megvalósítani Latin-Ameri-
kában, részeként az Egyesült Államok általános „civilizációs” kül-
detésének a világ e részében (amely az egyesült államokbeli civil és 
politikai intézmények és hagyományok felsőbbrendűségébe vetett 
hiten alapult), valamint eszközeként annak, hogy a térséget az Egye-
sült Államok gazdasági befolyása alá helyezzék (Herod 1997a). Mivel 
az egyesült államokbeli feldolgozóipar a közelmúltig az országhatá-
rokon belül helyezkedett el, számos egyesült államokbeli dolgozó a 
viszonylag magas életszínvonalat történetileg ahhoz kötötte, hogy a 
vállalatoknak sikerül-e új piacokat biztosítania külföldön. A munká-
sok szerint, e sikerek ösztönzik a belföldi termelést és a foglalkozta-
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(United Mine Workers of America) elnökének álláspontját, aki 1939-
ben a munka ünnepén tartott beszédében azt mondta: „Közép- és 
Dél-Amerika fel tudja szívni valamennyi felesleges és többletárunkat” 
(idézi Scott 1978, 201). Lewis számára a latin-amerikai terjeszkedés 
térbeli kiigazítás volt, amely az egyesült államokbeli megélhetést az 
alulfogyasztási válság exportálásával biztosítja.

A latin-amerikai piacokhoz való hozzáféréssel megvalósuló nem-
zetközi térbeli kiigazítást az Egyesült Államok munkásmozgalma a  
XX. század egészében támogatta. Számos szakszervezet aktívan részt 
vett Latin-Amerika USA-ellenes és antikapitalista szakszervezeteinek 
és politikai szervezeteinek visszaszorításában, illetve az Egyesült Ál-
lamok számára baráti szervezetek támogatásában, annak érdekében, 
hogy a térséget megnyissa az egyesült államokbeli tőke előtt. Az 
AFL-CIO szakszervezeti szövetség számos esetben együttműködött a 
külügyminisztériummal, a CIA-val és nemzetközi vállalatokkal (lásd 
Morris 1967; Scott 1978; Simms 1992). 1960-ban az AFL-CIO létre-
hozta saját testületét – American Institute for Free Labor Development 
(AIFLD) – az egyesült államokbeli tőke támogatására Latin-Ame-
rikában, hogy „a befektetési klímát vonzóbbá és barátibbá tegye [az 
USA-beli vállalatok számára]” (idézi Spalding 1988, 264; az AIFLD-
ről lásd még Barry – Preusch 1990). A nemzetközi térbeli kiigazítás 
mint az egyesült államokbeli alulfogyasztás megoldása jól mutatja a 
munka képességét saját újratermelésének biztosítására, még akkor 
is, ha ez más munkások hasonló szükségleteinek kárára történt. Az 
Egyesült Államok munkásmozgalma a térbeli kiigazítással nemcsak 
a gazdasági és politikai viszonyok globalizációjának szereplőjeként 
lépett fel, hanem a térség folytatódó alulfejlődésében is közreműkö-
dött (például segített megszüntetni vagy ellehetetleníteni az Egyesült 
Államok versenyképességét és piaci részesedését veszélyeztető helyi 
ipart), így a nyugati félteke egyenlőtlen kapitalista földrajzait hozta 
létre.14 És bár a latin-amerikai munkásokkal való jelenlegi kapcsolat-
építés a nemzetközi szolidaritás jegyében látszólag őszinte eszköze 
annak, hogy ellenszegüljenek a nemzetközi tőkének, segítsék a 
jobb bérekért és munkafeltételekért való küzdelmet, ösztönözzék a 
térségbeli fejlődést, a kezdeményezés olvasható úgy is, mint amely 
egyszerűen fenn kívánja tartani a történeti térbeli kiigazításokat és 
gazdasági fejlettségi szinteket, amelyeket az egyesült államokbeli 
gyárak alacsony bérek miatti, Mexikóba és más országokba való 
áttelepülése veszélyeztet.15
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munkáscsoportok erőfeszítése térbeli kiigazítások létrehozására, va-
lamint olyan társadalmi viszonyok kialakítására különböző országok 
munkásai között, amelyek a globális térgazdaság létrejöttének körül-
ményeit formálják. A szolidaritási hálózatok kiépítése a munkások 
közötti együttműködés földrajzi és társadalmi korlátainak átlépése, 
ami befolyásolja a kapitalizmus gazdaságföldrajzának fejlődését.  
A XIX. század óta a nemzetközi munkásmozgalom a munkások nem-
zetközi kapcsolatainak kialakításáért dolgozott. Nem vitás, hogy ez a 
folyamat nem volt mindig egyszerű és nem is volt mindenben sikeres: 
a nemzetköziség gyakran foglyává vált nacionalista és/vagy ideológiai 
versengésnek (a nemzetközi munkásság hidegháborús szembenál-
lásáról lásd: Radosh 1969; Windmuller 1980). Ugyanakkor ezek a 
tevékenységek valós hatást gyakoroltak a globális gazdaság földrajzi 
viszonyaira, mivel csökkentették a vállalatok képességét arra, hogy kü-
lönböző helyek munkásait kijátsszák egymás ellen, illetve korlátozták 
a vállalatok befektetési lehetőségeit (Herod 1995 például áttekinti, 
hogy az egyesült államokbeli acélipari munkások csoportjának glo-
bális kampánya hogyan állta útját egy többmilliárd dolláros vállalat 
földrajzi terjeszkedésének Kelet-Európában és Latin-Amerikában).

b) A munkások és egy ágazat gazdaságföldrajzának alakítása

Az 1950-es évek előtt az Egyesült Államok keleti partjának tengeri 
kikötőiben a dokkmunkások és munkaadók kollektív alkuja kikö-
tőnként történt. A konténeres szállítás bevezetése olyan földrajzi 
erőket engedett szabadjára, amelyek az ágazat politikai és gazdaság-
földrajzának átalakulásához vezettek. A gyorsabb kikötői kiszolgálás 
és a szárazföldi szállítmányozás az egyes kikötők hátországainak 
erodálódásához vezetett, vagyis növelte annak a lehetőségét, hogy 
a távolabbi kikötőkből való ellátással letörhessék a dokkmunkások 
béreit és a sztrájkjait. A munkahelyek megszűnése különösen a legma-
gasabb bérekkel rendelkező New York-iakat fenyegette. A New York 
és Puerto Rico közötti kereskedelem volt az első, amelynél átálltak a 
konténeres szállításra. A problémára a dokkmunkások szakszervezete 
(International Longshoremen’s Association) földrajzi stratégiával, az 
ágazat új térbeli kiigazításával válaszolt, amellyel drámaian megvál-
toztatta az ágazat gazdaságföldrajzát.

A szakszervezet és tagjai által szorgalmazott kiigazítás első eleme 
olyan munkahely-megőrzési szabályok bevezetése volt, amelyek 
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nyosan valamennyi szállítmányt a kikötőben kezeltek, a konténeres 
szállítással viszont a konténerek (vagyis az árucikkek) munkainten-
zívebb ki- és berakodása a szárazföld belsejének olcsóbb helyszínein 
is történhetett. 1960-ra a dokkmunkások és vezetőik egyre nagyobb 
aggodalommal figyelték, hogy a hagyományos árucikk-kezelési 
feladatok a belső területek raktáraiba helyeződtek át. Hosszan tartó 
sztrájkjaikkal a dokkmunkások a keleti part egészében kikényszerí-
tették, hogy megtiltsanak bizonyos konténerekkel végzett munkákat 
a szárazföldi raktárakban, hogy bezárják ezeknek a raktáraknak egy 
részét és hogy visszahelyezzék a munkát a kikötőkbe (a részleteket 
lásd: Herod 1994). A teherhajó-üzemeltetőkkel, a szállítmányozó 
vállalatokkal és a fuvarozók szakszervezetével szemben (amely a 
kereskedelmi raktárakban dolgozókat tömörítette), a dokkmunkások 
a munka földrajzainak tudatos alakításával, térbeli kiigazítással fenn 
tudták tartani a kikötői munkahelyeket és megélhetésüket. Ebben az 
időszakban a tértermelés – amely a dokkmunkások javát szolgálta a 
munkaadókkal vagy például a szállítmányozó dolgozókkal szemben 
– fontos tényező volt az ágazat gazdaságföldrajzának fejlődésében.

A térbeli kiigazítás másik eleme az érdekegyeztetés új földrajzi 
léptékének meghonosítása volt. A konténeres szállítás bevezetése-
kor a New York-i dokkmunkások meg szerettek volna állapodni a 
munkahely-csökkenés mérsékléséről. A dolgozók és vezetőik hamar 
belátták, hogy a New York-ra korlátozódó megállapodás nem vezet-
het eredményre, mert a teherhajó-üzemeltetők megkerülhetik ezt, 
ha más kikötőket – Philadelphiát, Bostont vagy délebbi kikötőket 
– vesznek igénybe, és az árukat teherautóval vagy vasúton szállítják 
New Yorkba. A stratégia sikeréhez az kellett, hogy Maine-től Texasig 
az összes kikötőben a szakszervezet képviselje a dokkmunkásokat. 
Számos déli kikötőben támogatták a keleti part egészére kiterjedő, 
a New York-i feltételeken alapuló megállapodást, mert ez magasabb 
béreket és jobb munkakörülményeket jelentett volna. A munkaadók 
viszont rugalmasságuk csökkenésétől, illetve a bérek New York-i 
szintre való emelésének kényszerétől tartottak. A szakszervezet a 
keleti part egészére kiterjedő, a béreket és a munkafeltételek jó részét 
egyenlősítő kollektív szerződésért, az érdekegyeztetés új földrajzaiért 
küzdött az 1950-es évek közepétől húsz éven keresztül. Bár a dokk-
munkások sztrájkjait számos alkalommal leverték, küzdelmeikkel 
az ágazat új térbeli és léptékbeli kiigazítását valósították meg, több 
(földrajzi) lépésben.
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Virginia kikötőiig az észak-atlanti munkaadókkal regionális léptékű 
kollektív szerződést kötöttek. A történelemben először e kikötők 
dokkmunkásai ugyanazon jogi megállapodás alapján azonos bé-
rekhez és sok szempontból azonos munkafeltételekhez jutottak.  
A déli-atlanti és a Mexikói-öböl menti kikötők üzemeltetőire is 
nyomást gyakoroltak dolgozóik, a szakszervezet számára mintaként 
szolgált a megkötött megállapodás. A szakszervezet térbeli kiigazítá-
sának második lépéseként megváltozott a munkaadók szerveződése: 
az észak-atlanti kikötők 1970-ben béralkuszövetséget hoztak létre. Az 
1950-es évektől a szakszervezet „szorgalmazta […], hogy egy asztal-
hoz üljünk le valamennyi vállalattal, amelyre ráhatásunk van, […] 
és az Egyesült Államok egészére kiterjedő megállapodást kössünk” 
(Gleason 1955, 878). Az észak-atlanti munkaadók béralkuszövetsége 
a dokkmunkások számára siker volt, csakúgy, mint a déli-atlanti 
és a Mexikói-öböl menti kikötők hasonló munkaadó-szövetségei. 
A szakszervezet a munkaadók szerveződésének szerkezetváltását 
kényszerítette ki, amely lekövette a szakszervezet erőfeszítéseit az 
érdekegyeztetés földrajzainak megújítására.

Bár a regionális kollektív szerződés és a mintaalku rendszerének 
kialakítása a szakszervezet sikerét mutatta, a dokkmunkások foly-
tatták a küzdelmet a keleti part egészére kiterjedő megállapodásért. 
1977-ben ez sikerült is, párhuzamosan azzal, hogy Maine-től Texasig 
34 kikötővel Munkahely-biztonsági programot (Job Security Program) 
fogadtattak el. A program valójában a munkaadók által feltöltött pénz-
alap volt, amely az egyes kikötők jóléti és juttatási szintjeinek az ágazat 
egésze által finanszírozott kiegyenlítését szolgálta. A szakszervezet 
a munkahelyek konténeres szállítás miatti elvesztésére a keleti part 
egészének léptékén válaszolt: az elbocsátások esetén járó juttatásokat 
egy ágazati alap garantált módon finanszírozta. A program megkoro-
názta a szakszervezet erőfeszítéseit, hogy az érdekegyeztetés földrajzai 
a helyi szinten megtárgyalt és megvalósított szerződésekről a teljes 
partvidék léptékére helyeződjenek át.16

Természetesen lehetséges, hogy az előbbi példák empirikusan a 
kivételek közé tartoznak (bár a munkások számos más esetben is 
sikeresek a nemzeti szintű megállapodásokért való küzdelemben; 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szolidaritást fejeznek ki; támo-
gatják a nemzeti tőkét új piacok meghódításában és a kapitalizmus 
egyenlőtlen földrajzainak alakításában stb.). De ha empirikusan kivé-
telesek is, segítségükkel elméletileg elgondolkodhatunk arról, hogy 
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térbeli kiigazításokat a gazdasági tájban, illetve ezek a küzdelmek 
miként formálják a kapitalizmus földrajzait.

Az egyesült államokbeli tőke történetileg érdekelt volt a latin-ame-
rikai terjeszkedésben, viszont fontos arra is emlékeztetni és elméleti-
leg azt megragadni, ahogyan a munkásmozgalom saját tervének része-
ként aktívan támogatta a politikai és gazdasági kapcsolatok bővítését 
a térségben. Az egyesült államokbeli vállalatok befektetéseit részben 
a munkások és a szakszervezeti vezetők cselekvései tették lehetővé. 
A munkások cselekvései hatottak a tőke választási lehetőségeire, így 
ezeket is figyelembe kell venni, amikor a térség alulfejlődésének föld-
rajzait és a globalizált gazdaság létrejöttét elemezzük.

Hasonló módon, a partvidék egészére kiterjedő megállapodás lét-
rejötte a keleti parti tengeri szállításban a magas költségszintű kikötők 
(pl. New York) számára előnyös volt, hiszen az egyenlő bérezéssel 
az alacsonyabb bérszintű kikötők versenyelőnyét megszüntették, vi-
szont nem szabad elfelejtenünk, hogy az ágazati megállapodás kezdő 
lökését a munkaadók dokkmunkásokkal szembeni heves ellenállása 
adta. Az ágazat gazdaságföldrajzának részeként szükségünk van annak 
megértésére, hogy a dokkmunkások miként tudták saját földrajzi 
elképzeléseiket a munkaadókra kényszeríteni. Az ágazat gazdaságföld-
rajza nem érthető meg, ha – a munkát a gazdasági táj létrehozásának 
folyamatában másodlagosnak tételezve – a tőke túlélési stratégiaként 
történő térbeli kiigazításait elemezzük.

Összegzés

A tanulmány a tőke empirikus elsődlegességének megkérdőjelezésére 
tett kísérletet a kapitalizmus gazdaságföldrajzának magyarázatában.  
A földrajzi kutatásokban el kell mozdulnunk a munkásosztály tagja-
inak leíró, tőkeközpontú – például a bérszínvonal alapján történő – 
csoportosításaitól (ezt a megközelítést hívom a munka földrajzának) 
annak megértése felé, hogy saját érdekükben, térbeli kiigazításaik 
részeként aktívan gazdasági tereket és léptékeket termelnek (közvetve és 
közvetlenül, tudatosan és nem tudatosan); és hogy térbeli cselekvé-
seik miként befolyásolják a gazdasági tevékenységek elhelyezkedését 
és a kapitalizmus gazdaságföldrajzát (ezt a megközelítést hívom mun-
kaföldrajznak). Hasonlóan ahhoz, hogy a sajátos térbeli kiigazítások 
a tőke újratermelési képességének integráns részei, a munkásosztály 
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léptékeken, a történelem adott pontjain való termelésére integráns 
része napi és generációs szintű újratermelésüknek.

A földrajzban néhány kiváló munka készült ebben a felfogásban. 
Cooke (1985) bemutatta, hogy a walesi bányászok és acélipari mun-
kások kulturális és munkatevékenységei kulcsfontosságúak voltak a 
dél-walesi szénmezők regionális munkamegosztásának formálódá-
sában. Mitchell (1998) a bevándorló mezőgazdasági dolgozók aktív 
szerepét elemezte a kaliforniai mezőgazdasági táj alakításában az 
1920-as és 1930-as években, kitérve a vándorló szervezőkre, akik az 
államon belül földrajzilag összekapcsolták a munkások küzdelmeit, 
így aláásva a termelők képességét a munkásokkal való viták helyi 
szintű korlátozására és ellenőrzésére. Holmes és Rusonik (1991) 
bemutatták, hogy az autóipar változó gazdasági környezete az 
1980-as években a kanadai és egyesült államokbeli dolgozók eltérő 
földrajzi stratégiájához vezetett: a kanadaiak szakítottak a United 
Auto Workers szakszervezettel, ami gyökeresen megváltoztatta az 
ágazat földrajzi szerkezetét. E néhány és pontszerű példa ellenére, 
a gazdaságföldrajz elsősorban a tőkefolyamatokat vizsgálja adott 
ágazat vagy térség gazdaságföldrajzának átalakulásában. A földrajzo-
sok összességében keveset írtak a munkásokról mint aktív földrajzi 
szereplőkről.

A munkásosztály tagjainak proaktív földrajzi cselekvéseit vizs-
gálva, két korlátra is figyelmeztetni szeretnék. Egyrészt az eddigiek 
leginkább a termeléssel és főleg a bérmunkások ipari termelésével 
foglalkoztak. Ennek nem az az oka, hogy a termelést fontosabbnak 
tartanám a fogyasztásnál, hanem hogy rá szerettem volna mutatni 
arra a hiányosságra, miszerint az ipari termelésnek aránytalanul nagy 
figyelmet szentelő, hagyományos gazdaságföldrajz és a marxista 
kutatások a munkát nem proaktív módon veszik figyelembe. Nem 
állítom tehát, hogy a munkaföldrajz a munkások szerepét csak az ipari 
termelés földrajzának alakítására korlátozza. A munkások cselekvéseit 
a fogyasztás földrajzának alakításában is figyelembe szükséges venni 
(vö. Frank 1994). A munkaföldrajzot nem ágazati alapon kell meg-
határoznunk, hanem azon érdeklődése alapján, hogy megmutassa, 
a munkásosztály tagjainak és intézményeinek cselekvései miként 
formálják a kapitalizmus földrajzi folyamatait.

Másrészt, bár a szakszervezetek a munkásosztály szerveződésének 
jelentős képviselői, a munkaföldrajz nem korlátozódhat az ő cselek-
véseikre, hiszen a munkásosztály tagjainak érdekeit nem egyedül ők 
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– munkásosztálybeliek egymással átfedő politikai, társadalmi, faji, 
nemi és kulturális törésvonalak mentén szerveződnek. Az, hogy 
munkásosztálybeliként és nem tőkésként szerveződnek, sajátosan 
alakítja térbeli cselevéseiket és a földrajzi tájak termelését.

A munkásosztály tagjainak érző, térbeli szereplőkként való felfogása 
egyfelől elméleti érvelés. Annak vizsgálata, hogy a munkások cso-
portjai miként hozzák létre térbeli kiigazításaikat – együttműködve 
a tőkével és más munkáscsoportokkal, vagy azok ellenében – fontos 
belátásokkal szolgál a kapitalizmus egyenlőtlen földrajzainak ter-
meléséről. Másfelől viszont az érvelés politikai állásfoglalás is (már 
amennyiben az elméleti és a politikai egymástól elválasztható) arról, 
hogy a gazdaságföldrajz kiknek az érdekeit kívánja megérteni és 
képviselni. A tudás társadalmi termelése politikai folyamat. A mun-
kások termelési tényezőként vagy „változó tőkeként” való kezelése a 
tőke szemszögéből mutatja be a gazdaság földrajzának létrehozását. 
A „munka térbeli kiigazításának” fogalma és a munkások aktív és 
központi szerepe a gazdasági tájak létrejöttéről szóló elméletalkotás-
ban és empirikus vizsgálatokban a munkások szemszögéből meséli 
el a gazdaság földrajzainak létrehozását. Bár a földrajzosok – főleg 
a telephely-elméleti hagyományban – számos esetben támogatták 
a vállalatokat üzemek el- és áthelyezésében, a munkások – napi és 
generációs újratermelésük részeként történő – tértermelésének 
megértése lehetőséget nyújthat arra, hogy a földrajzosok tudásukkal 
a kisemmizettek és az elnyomottak mellé álljanak.

Jegyzetek

1  Köszönöm Robert Hanhamnek, Don Mitchellnek és Dick Walkernek a tanulmány 
korábbi változatához fűzött észrevételeit. 

2 A telephelyelméletek a vállalatok térbeli működéséről szóló, a neoklasszikus köz-
gazdaságtan feltételezésein alapuló elméletek, amelyek többek között az adott 
helyeken a termeléshez szükséges nyersanyagok, munkaerő stb. (ezeket az elmélet 
„telepítő tényezőknek” nevezi) megléte, ára, szállítási költsége alapján magyaráz-
zák, hogy a vállalatok a földrajzi térben hova helyezik termelő tevékenységüket. 
(A ford.)

3 A „nagy elbeszélés” egyetemes jellegű magyarázat valamely társadalmi, történelmi 
stb. jelenségről, amely a felvilágosodás filozófiájában gyökerezik. A „nagy elbeszé-
léseket” a posztmodern elméletek erős kritikával illették. (A ford.)

4 A földrajztudomány és az imperializmus kapcsolatáról lásd: Hudson (1977); 
Harvey (1984), valamint Smith és Godlewska (1994) kötetének írásait.
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4 5 A behaviorista megközelítés a földrajzban nagyjából azt a kérdést vizsgálja, hogy 

az egyének racionális döntéshozatalát feltételezve, milyenek az emberi viselkedés 
térbeli mintázatai, és azok miért térnek el az optimálisnak tekinthetőtől. (A ford.)

6 A telekármodell a városokban a telekárak változását írja le a városközponttól való 
távolság függvényében. A városközpontokban a telekárak a külvárosokkal ösz-
szehasonlítva magasabbak, ez pedig a városon belül a gazdasági tevékenységek 
térbeli elhelyezkedésére is hatással van (pl. a bankközpontok a városközpontokban 
helyezkednek el; a nagy helyigényű, de egységnyi területre vetítve alacsonyabb 
értéket termelő iparterületek a külvárosokban vannak). (A ford.)

7 Harvey (1973) viszont kritikusan viszonyult Lefebvre gondolataihoz a Social 
Justice and the City (Társadalmi igazságosság és a város) című könyvében.

8 Lefebvre felismeri ezt az ellentmondást, de a tér használati értékének kifejeződését 
az állam politikai cselekvéseivel teszi egyenlővé: az állam a teret az urbanizáció 
ellenőrzésével és hasonlókkal hatalma alá vonja.

9 Erről a gondolatról lásd Herod (1994).
10 Ez a bekezdés Herod (1994) cikkén alapul.
11 Az alacsony bérek, az alacsony szervezettség és a kisszámú sztrájk nem feltétlenül 

az alacsony szintű osztályharcra utalnak, hanem következhetnek a tőke és az állam 
munkások bizonyos cselekvési formáit (pl. a szerveződést) elnyomó hatalmából. 
Emellett a feltételezés, hogy „[a] termelésleállás a munkások tőkével szembeni 
ellenállását közvetlenül tükrözi” (Peet 1983, 124) figyelmen kívül hagyja, hogy 
a sztrájk csak az ellenállás egyik formája. James Scott (1985) bemutatta, hogy a 
kapitalista társadalmi viszonyokkal szembeni ellenállás kevésbé drámai módokon 
is megvalósulhat: munkakerüléssel, lassítással, rossz színű gomb felvarrásával 
az ingre és így tovább. Kétséges az is, hogy egyszerűen a szakszervezeti tagság az 
osztályharc magas szintjét mutatná: néhány szakszervezet roppant harcias, míg 
mások inkább bürokratikusak és politikailag konzervatívak.

12 Bár ez az irodalom a nők aktív részvételét hangsúlyozta a tér átalakításában, legin-
kább a városrészi és a városi léptékre összpontosított. Tudomásom szerint kevesen 
próbálták meg elméletileg összekapcsolni az aktív részvételt a kapitalista fejlődés 
szükségszerű egyenlőtlenségével és a munkások társadalmi túlélésében alapvető 
tértermeléssel.

13 Smith később eltávolodott a léptéktermelés tőkeközpontú olvasatától. Az Uneven 
Development első kiadásával (1984) szemben a második kiadás (1990) utósza-
vában bemutatja a New York-i hajléktalanok küzdelmét a tér ellenőrzésének 
Tompkins Square Parkról a teljes Lower East Side-ra való földrajzi kiterjesztéséről, 
amelyet a dzsentrifikációval szembeni ellenállás léptékeinek termelésével azonosít.

14 Az AFL-CIO a világ más részén is aktív volt az Afrikában, Ázsiában és Európában 
működő testületei – mint az African-American Labor Center, az Asian-American 
Free Labor Institute és a Free Trade Union Institute – révén.

15 Johns (1994) elemzése az egyesült államokbeli dolgozók törekvéséről a nemzet-
közi szolidaritás kialakítására megkülönbözteti egymástól az „alkalmazkodó szoli-
daritást”, amely a nemzetköziség retorikájával a külföldi szerveződést segíti (ezzel 
eltántorítva az Egyesült Államok vállalatait a termelésáthelyezéstől), valamint az 
„átalakító szolidaritást”, amely a munkásokat a termelés társadalmi viszonyainak 
átalakítására tereken átívelően egyesíti. Az első esetben Johns szerint a térbeli 
érdekek a meghatározóak, a második esetben az osztályérdekek.
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516 Az 1980-as években a nemzeti szintű szakszervezeti vezetők – egy évtizednyi siker 

után – egyre kevésbé tudták fenntartani a rendszert, 1986-ban pedig a Mexikói-öböl 
néhány helyi szakszervezete kilépett a partvidék egészére kiterjedő megállapodás-
ból, mivel véleményük szerint a kollektív szerződés garantálta magasabb bérek 
miatt a nem megszervezett, alacsonyabb bérszintű helyekkel szemben elveszítik 
a munkájukat (a részletekről lásd Herod 1996b). Ez a lépés újabb csavar abban a 
történetben, hogy a munkások adott időszakban adott helyen a számukra legkedve-
zőbbnek hitt térbeli kiigazításokért küzdenek. 1953 és 1986 között a Mexikói-öböl 
dokkmunkásainak érdekeit a partvidék egészére kiterjedő megállapodás szolgálta: 
úgy gondolták, a munkahelyek megőrzését a helyi feltételekre érzékenyebb új 
térbeli és léptékbeli kiigazítás adhatja. A (Mexikói-öböl és az észak-atlanti térség) 
munkásai közötti különbségek később különböző térbeli kiigazítások irányába 
hatottak. Az észak-atlanti dokkmunkások (akik számára a megállapodás garantálta, 
hogy a szállítás ne helyeződhessen át a déli, olcsóbb kikötőkbe) aggodalommal 
figyelték a Mexikói-öböl dokkmunkásainak bércsökkentést elfogadó lépését (amely 
helyreállította versenyelőnyüket más déli partvidéki kikötőkkel szemben), hiszen 
a teherhajó-üzemeltetők számára lehetővé vált az olcsóbb déli kikötők használata 
és az áruk teherautón vagy vasúton való északra szállítása.

Irodalomjegyzék

Anderson, J. 1980: Towards a materialist conception of geography. Geoforum 11, 
172–178.

Aronowitz, S. 1990: Writing labor’s history. Social Text 8–9, 171–195.
Barry, T. – D. Preusch, D. 1990: AIFLD in Central America: Agents as Organizers. 

Albuquerque, Inter-Hemispheric Education Resource Center.
Carr, M. 1983: A contribution to the review and critique of behavioural industrial 

location theory. Progress in Human Geography 7, 386–401.
Clark, G. L. 1985: Restructuring the U.S. economy: The National Labor Relations 

Board, the Saturn Project, and economic justice. Economic Geography 61, 289–306.
Clark, G. L. 1988: A question of integrity: The National Labor Relations Board, 

collective bargaining, and the relocation of work. Political Geography Quarterly 
7, 209–227.

Clark, G. L. 1989: Unions and Communities Under Siege: American Communities and 
the Crisis of Organised Labour. Cambridge, Cambridge University Press.

Cooke, P. 1985: Class practices as regional markers: A contribution to labour 
geography. In: Gregory, D. – Urry, J. (eds.): Social Relations and Spatial Structures. 
New York, St. Martin’s Press, 213–241.

Cyert, R. M. – March, J. G. 1963: A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, 
Prentice-Hall.

Dicken, P. 1971: Some aspects of decision-making behavior of business orga-
nizations. Economic Geography 47, 426–437.

England, K. 1991: Gender relations and the spatial structure of the city. Geoforum 
22, 135–147.

Frank, D. 1994: Purchasing Power: Consumer Organizing, Gender, and the Seattle Labor 
Movement, 1919–1929. New York, Cambridge University Press.



A
n

A
lí

zi
s

19
6 Gleason, T. 1955: Testimony by Thomas Gleason, General Organizer for the Interna-

tional Longshoremen’s Association, before the U. S. House Committee on Merchant 
Marine and Fisheries, hearings on HR 5734, a bill to amend Section 301(a) of the 
1936 Merchant Marine Act, 84th Cong., 1st Sess.

Greenhut, M. 1956: Plant Location in Theory and Practice. Chapel Hill, University 
of North Carolina Press.

Greenhut, M. – Hwang, M-J. 1979: Estimates of fixed costs and the sizes of market 
areas in the United States. Environment and Planning A 11, 993–1009.

Gregory, D. 1978: Ideology, Science and Human Geography. London, Hutchinson.
Harvey, D. 1972: Revolutionary and counter revolutionary theory in geography and 

the problem of ghetto formation. Antipode 4, 1–13.
Harvey, D. 1973: Social Justice and the City. London, Edward Arnold.
Harvey, D. 1982: The Limits to Capital. Oxford, Basil Blackwell.
Harvey, D. 1984: On the history and present condition of geography: An historical 

materialist manifesto. Professional Geographer 36, 1–11.
Harvey, D. 1985: The geopolitics of capitalism. In: Gregory, D. – Urry, J. (eds.): Social 

Relations and Spatial Structures. New York, St. Martin’s Press, 128–163.
Harvey, D. 2013 [1978]: Az urbanizációs folyamat a kapitalizmusban: Egy elemzési 

keret. In: Jelinek Cs. – Bodnár J. – Czirfusz M. – Gyimesi Z. (szerk.): Kritikai 
városkutatás. Budapest, L’Harmattan, 55–88.

Hayter, R. – Watts, H. D. 1983: The geography of enterprise: A reappraisal. Progress 
in Human Geography 7, 157–181.

Herod, A. 1994: On workers’ theoretical (in)visibility in the writing of critical urban 
geography: A comradely critique. Urban Geography 15, 681–693.

Herod, A. 1995: The practice of international labor solidarity and the geography of 
the global economy. Economic Geography 71, 341–363.

Herod, A. 1997a: Labor as an agent of globalization and as a global agent. In: Cox, 
K. (ed.): Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local. New York, 
Guilford Press, 167–200.

Herod, A. 1997b: Labor’s spatial praxis and the geography of contract bargaining in 
the US east coast longshore industry, 1953–1989. Political Geography 16, 145–169.

Holcomb, B. 1981: Women’s roles in distressing and revitalizing cities. Transition 
11, 1–6.

Holmes, J. – Rusonik, A. 1991: The break-up of an international labour union: 
Uneven development in the North American auto industry and the schism in the 
UAW. Environment and Planning A 23, 9–35.

van Holthoon, F. – M. van der Linden (eds.) 1988: Internationalism in the Labour 
Movement 1830–1940 (2 volumes) London, E. J. Brill.

Hotelling, H. 1929: Stability in competition. Economic Journal 39, 41–57.
Hudson, B. 1977: The new geography and the new imperialism: 1870–1918. 

Antipode 9, 12–19.
Isard, W. 1956: Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial 

Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure. Cambridge, MIT 
Press.

Johns, R. 1994: International Solidarity: Space and Class in the U.S. Labor Movement. 
(PhD-disszertáció) Department of Geography, Rutgers University, New 
Brunswick



A
n

A
lí

zi
s

19
7Keeble, D. 1968: Industrial decentralization and the metropolis: The north-west 

London case. Transactions of the Institute of British Geographers 44, 1–54.
Krumme, G. 1969: Towards a geography of enterprise. Economic Geography 45, 

30–40.
Krumme, G. – Hayter, R. 1975: Implications of corporate strategies and product cycle 

adjustments for regional employment changes. In: Collins, L. – Walker, D. F. (eds.): 
Locational Dynamics of Manufacturing Activity. New York, John Wiley, 325–356.

Latham, W. R. III. 1978: Measures of locational orientation for 199 manufacturing 
industries. Economic Geography 54, 53–65.

Lefebvre, H. 1970: La Revolution Urbaine. Paris, Gallimard.
Lefebvre, H. 1976: The Survival of Capitalism. London, Allison and Bushby.
Lefebvre, H. 1991: The Production of Space. Oxford, Basil Blackwell.
Lever, W. F. 1975: Manufacturing decentralization and shifts in factor costs and 

external economies. In: Collins, L. – Walker, D. F. (eds.): Locational Dynamics of 
Manufacturing Activity. New York, John Wiley, 295–324.

Losch, A. 1954: The Economics of Location. New Haven, Yale University Press.
Luxemburg, R. 1979: A tőkefelhalmozás. Adalékok az imperializmus gazdasági ma-

gyarázatához. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.
McNee, R. B. 1960: Towards a more humanistic economic geography: The 

geography of enterprise. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 51, 
201–206.

MacKenzie, S. 1986: Women’s responses to economic restructuring: Changing 
gender, changing space. In: Hamilton, R. – Barrett, M. (eds.): The Politics of 
Diversity: Feminism, Marxism and Nationalism. London, Verso.

Martin, R. – Sunley, P. – Wills, J. 1993: The geography of trade union decline: Spatial 
dispersal or regional resilience? Transactions of the Institute of British Geographers 
18, 36–62.

Martin, R. – Sunley, P. – Wills, J. 1994: Labouring differences: Method, measurement 
and purpose in geographical research on trade unions. Transactions of the Institute 
of British Geographers 19, 102–110.

Massey, D. 1973: Towards a critique of industrial location theory. Antipode 5, 33–39.
Massey, D. 1978: Regionalism: Some current issues. Capital and Class 6, 106–25.
Massey, D. 1994: The geography of trade unions: Some issues. Transactions of the 

Institute of British Geographers 19, 95–98.
Massey, D. 1995: Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of 

Production (2nd edition). London, Macmillan.
Massey, D. – Painter, J. 1989: The changing geography of trade unions. In: Mohan, 

J. (ed.): The Political Geography of Contemporary Britain. London, MacMillan, 
130–150.

Merrifield, A. 1993: Place and space: A Lefebvrian reconciliation. Transactions of the 
Institute of British Geographers 18, 516–531.

Mitchell, D. 1998: The scales of justice: Anti-picketing legislation, localism and 
agricultural labor’s geography of resistance in 1930s California. In: Herod, A. 
(ed.): Organizing the Landscape: Labor Unionism in Geographical Perspective. 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 159–194.

Morris, G. 1967: CIA and American Labor: The Subversion of the AFL–CIO’s Foreign 
Policy. New York, International Publishers.



A
n

A
lí

zi
s

19
8 Painter, J. 1994: Trade union geography – Alternative frameworks for analysis. 

Transactions of the Institute of British Geographers 19, 99–101.
Peet, R. 1981: Spatial dialectics and Marxist geography. Progress in Human Geography 

5, 105–110.
Peet, R. 1983: Relations of production and the relocation of United States 

manufacturing industry since 1960. Economic Geography 59, 112–143.
Peet, R. 1985: The social origins of environmental determinism. Annals of the 

Association of American Geographers 75, 309–333.
Radosh, R. 1969: American Labor and United States Foreign Policy. New York, Ran-

dom House.
Rees, J. 1974: Decision-making, the growth of the firm and the business 

environment. In: Hamilton, F. E. I. (ed.): Spatial Perspectives on Industrial Orga-
nization and Decision-Making. London, John Wiley, 189–211.

Scott, J. 1978: Yankee Unions, Go Home! How the AFL Helped the U. S. Build an Empire 
in Latin America. Vancouver, New Star Books.

Scott, J. C. 1985: Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New 
Haven, Yale University Press.

Simms, B. 1992: Workers of the World Undermined: American Labor’s Role in U. S. 
Foreign Policy. Boston, South End Press.

Smith, D. M. 1966: A theoretical framework for geographical studies of industrial 
location. Economic Geography 42, 95–113.

Smith, D. M. 1970: On throwing out Weber with the bathwater: A note on industrial 
location and linkage. Area 2, 15–18.

Smith, N. 1979: Geography, science and post-positivist modes of explanation. 
Progress in Human Geography 3, 356–383.

Smith, N. 1981: Degeneracy in theory and practice: Spatial interactionism and 
radical eclecticism. Progress in Human Geography 5, 111–118.

Smith, N. 1990: Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space 
(2nd edition) Oxford, Basil Blackwell.

Smith, N. – Godlewska, A. 1994: Geography and Empire: Critical Studies in the History 
of Geography. Cambridge, Basil Blackwell.

Soja, E. 1989: Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social 
Theory. New York, Verso.

Spalding Jr., H. A. 1988: US labour intervention in Latin America: The case of the 
American Institute for Free Labor Development. In: Southall, R. (ed.): Trade 
Unions and the New Industrialization of the Third World. London, Zed Books, 
259–286.

Stafford, H. 1991: Manufacturing plant closure selections within firms. Annals of the 
Association of American Geographers 81, 51–65.

Stamp, L. D. 1937: Chisholm’s Handbook of Commercial Geography (15th edition). 
London, Longman’s, Green and Co.

Stamp, J. 1980: Toward supportive neighborhoods: Women’s role in changing the 
segregated city. In: Wekerle, G. – Peterson, R. – Morley, D. (eds.): New Space for 
Women. Boulder, Westview Press, 189–198.

Storper, M. – Walker, R. 1983: The theory of labour and the theory of location. 
International Journal of Urban and Regional Research 7, 1–43.



A
n

A
lí

zi
s

19
9Storper, M. – Walker, R. 1984: The spatial division of labor: Labor and the location of 

industries. In: Tabb, W. – Sawers, L. (eds.): Sunbelt/Snowbelt: Urban Development 
and Regional Restructuring. Oxford, Oxford University Press, 19–47.

Storper, M. – Walker, R. 1989: The Capitalist Imperative: Territory, Technology, and 
Industrial Growth. New York, Basil Blackwell.

Thrift, N. – Olds, K. 1996: Refiguring the economic in economic geography. Progress 
in Human Geography 20, 311–337.

Townroe, P. M. 1975: Branch plants and regional development. Town Planning 
Review 46, 47–62.

Walker, D. F. 1975: A behavioralist approach to industrial location. In: Collins, L. 
– Walker, D. F. (eds.): Locational Dynamics of Manufacturing Activity. New York, 
John Wiley, 153–158.

Walker, R. 1978: Two sources of uneven development under advanced capitalism: 
Spatial differentiation and capital mobility. Review of Radical Political Economics 
10, 28–37.

Walker, R. – Storper, M. 1981: Capital and industrial location. Progress in Human 
Geography 5, 473–509.

Weber, A. 1929: Theory of the Location of Industries. Chicago, University of Chicago 
Press.

Wekerle, G. – Peterson, R. – Morley, D. (eds.) 1980: New Space for Women. Boulder, 
Westview Press.

Windmuller, J. 1980: The International Trade Union Movement. Deventer, Kluwer.

(Fordította: Csolák Dániel és Czirfusz Márton)

Eredeti megjelenés: From a Geography of Labor to a Labor Geo-
graphy: Labor’s Spatial Fix and the Geography of Capitalism. Anti-
pode, 29. 1–31. © 1997 Editorial Board of Antipode.



A
n

A
lí

zi
s

20
0 Don MiTchELL

forradalmi vagy  
forradalomellenes-e a táj?

A munka földrajza:  
küzdelem az életfeltételek átalakításáért Kaliforniában1

A „forradalom” és a „táj” szavak ritkán állnak egymás mellett.  
A forradalom, más jelentései mellett, „valamely kormányzat vagy egy 
társadalmi rend teljes fölforgatását”, „jelentős változások időszakát, 
illetve a dolgok menetének radikális megváltozását jelöli” (Shorter 
Oxford English Dictionary [SOED] 2002). A „forradalmasítani” 
kifejezés jelentheti „egy dolog nagymértékű vagy teljes megváltozta-
tását, [illetve] új vagy radikális elvek mentén történő újjászervezését, 
újjáépítését” (SOED 2002). A másik fogalom, a táj (landscape) ki-
fejezhet stabilitást, állandóságot, de jelenthet menedéket is rohanó 
világunk kavargása elől. Egyes földrajzi értelmezések szerint, a táj 
épített környezet: a föld és a rajta lévő infrastruktúra együttese. Így 
a táj gyakran a változások akadálya (Schein 1997; Mitchell 2005), 
és mint épített környezet őrzi a gazdasági és kulturális értékeket. 
Ami a gazdasági értékeket illeti, David Harvey hosszú ideje érvel 
amellett, hogy a kapitalizmus egy adott korszakban szükségleteinek 
és működésének megfelelő földrajzi környezetet hoz létre, amely 
korlátozza a fejlődést (Harvey 1982; 2001; 2003). A kulturális 
értékek szempontjából az ember által lakott táj alakítja életünk 
jelentéseit. A táj konzervatív természetű, mégpedig a szó eredeti 
értelmében: „megőrzéshez, érintetlenséghez vagy változatlansághoz 
ragaszkodó” – ahogy a SOED fogalmaz. Tehát pontosan ellentéte a 
forradalmiságnak.

„Forradalmi tájakról” beszélni ezért némileg ellentmondásos dolog. 
Mindazonáltal a két fogalom meghatározása történhet másként is.  
A „forradalom” jelenthet fokozatos helyett gyors változást – amilyen 
például az ipari forradalom volt –, illetve egy pályán való körforgást 
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around the sun]). A táj – ahogy mindannyian tudjuk – lehet politikai 
hely is; így a két fogalom közötti ellentmondás értelmezése bonyo-
lultabb, mint első pillantásra tűnik. A tájak állandóan változnak, a 
forradalmak pedig alapvetően keletkeznek. 

Ahogy Marx és Engels (2004) határozottan érvelt mellette, a 
burzsoázia forradalmi osztály – sőt, Debord (2006) szerint az 
egyetlen forradalmi osztály. Bizonyos értelemben a kapitalizmus 
állandó forradalom – a kapitalizmusban „minden, ami […] állandó, 
elpárolog” (Marx és Engels 2004) –, ami szükségszerűen magában 
hordozza a folytonos felbomlást és újraszerveződést, miközben 
következetesen feloldja a forradalom radikalizmusa és a táj konzer-
vativizmusa közötti ellentmondást.2 Schumpeter (1942) ezt „kreatív 
rombolásnak” nevezte, amit a jelenlegi tőkés rendszer szószólói 
kifogástalanul helyesnek gondoltak. Számunkra, akik a kapitaliz-
mus által folyamatosan újraalkotott tájakban élünk, a kapitalizmus 
aligha „kifogástalan”. A folyamatok megértése elengedhetetlen a 
tőkés gazdasági rendszer jelenlegi (ám állandó) válságában. A táj 
és a forradalom közötti összefüggések feltárása alapvető fontosságú 
az „arab tavasz”, a „trojka” fosztogatásával szembeni görög, spanyol, 
portugál, izlandi vagy ír ellenállás, az Occupy Wall Street leverése és a 
mindannyiunk tájait érintő forradalmi éghajlatváltozás fenyegetése 
közepette. Ezen összefüggések megértése azért is lényeges, mert a 
tőkések a Wall Street, a londoni City, Frankfurt felhőkarcolói vagy 
Sanghaj gombamód szaporodó irodaházai fedezékéből habozás 
nélkül arra használták fel a gazdasági válságot, hogy forradalmi 
hatalmukat a tájban és az azt támogató politikai-gazdasági viszo-
nyokban megszilárdítsák.

*

Ebben a tanulmányban amellett érvelek, hogy bár a burzsoázia – leg-
alábbis annak egy része – szükségszerűen forradalmi osztály, egyben 
konzervatív osztály is, amely a táj értékeinek megőrzésére törekszik, 
még akkor is, ha ez számára nem minden esetben előnyös. Úgy vélem, 
e folyamatok vizsgálatára az egyik legalkalmasabb helyszín Kalifornia 
állam és annak agrártájai.3 Ennek megértéséhez vissza kell lépnünk 
az 1930-as évekbe.

Cletus Daniel munkatörténész – akinek Bitter Harvest című köny-
ve (1981) mindmáig a legjobb elemzés a XX. század eleji kaliforniai 
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fölfordulásnak” (Great Upheaval) nevezte. Ebben az évben minden 
korábbit meghaladó számú sztrájkok voltak, ami a kaliforniai földbir-
tokosok és szövetségeseik meglepően erőszakos ellenállását váltotta 
ki. Mindazonáltal, a nagy fölfordulás címkéje ráhúzható a teljes forra-
dalmi évtizedre, mivel a munkásokat harciasságra kényszerítették. A 
fizetéseket, a lakhatási és munkakörülményeket érintő eredmények 
után – amelyek az 1913-as wheatland-i komlólázadás, illetve az I. 
világháború időszakában az agrárszektort érintő munkaerőhiány 
nyomán születtek – a korai 1920-as évek általános deflációja a mező-
gazdaságban és a bevándorlási törvény 1924-es módosítása, amellyel 
nagyszámú mexikói paraszt érkezett Kaliforniába, kialakítva az új 
mezőgazdasági munkásosztályt – erodálta ezeket az eredményeket. 
Az 1920-as évek végére pedig kivételesen durva kizsákmányolás 
és a bővülő mezőgazdasági vállalati tőkésosztály soha nem látott 
meggazdagodása volt látható (McWilliams 1939; Mitchell 1996). 
A családi gazdaságokkal szemben, a vállalatok szerepe korábban is 
jelentős volt az államban, amit az 1920-as évek folyamatai tetéztek: 
az óriásfarmok a kisgazdálkodók rovására nőttek, a kisbirtoko-
sok a pénzügyi innovációk révén lényegében a bankok által uralt 
„részesaratókká” váltak (Henderson 1998). A következmények 
egyértelműen megnyilvánultak a tájban. Ahogy Kalifornia híres 
kritikusa, Carey Williams (1939) megfogalmazta: „a mintázat” – a 
farmok gyárakká alakulása – állandósult; az agrárszektor kapitalista 
formája helyben rögzült. Jó indikátora ennek, hogy míg az 1930-as 
években az átlagos kaliforniai birtokméret kismértékben elmaradt 
az országos átlagtól – nagyrészt a szarvasmarha-telepek nagyszámú 
jelenléte miatt a Sziklás-hegység államaiban, mint Nevadában vagy 
Wyomingban –, addig a földek értéke az országos átlag háromszo-
rosa, az egy hektárra vetített értéktermelés pedig az országos átlagos 
kétszerese volt (Mitchell 2011). Az extenzív marhatartás és rétgaz-
dálkodás Kaliforniában is elterjedt volt, de alapvetően egy intenzíven 
megművelt tájról beszélhetünk. Bár az 1930-as évek válságidőszaka 
és a nagy fölfordulás éreztette a hatását, a profitabilitás azonban így is 
kiválóan alakult: 1940-ben az egy birtokra jutó jövedelem kétszerese 
volt az országos átlagnak.

A nagy fölfordulás valójában 1928-ban kezdődött, amikor a mexikói 
munkások gyakran kommunisták által vezetett, harcias szakszerve-
zetekbe szerveződtek a folyamatosan csökkenő bérek és az egyre 
romló életkörülmények miatt – amely körülmények a kaliforniai 
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tették (Bardacke 2011; Daniel 1981). A szövetségi állam egészében a 
sztrájkhullámokra japán, filippínó, valamint a prériterületekről érkező, 
fehér munkaerő beáramlásával válaszoltak, akik 1933-ra elárasztották 
Kaliforniát. Ez az év emlékezetes lett mind a munkásság harciassága, 
mind a tőkések erőszakos cselekedetei miatt. A leghíresebb sztrájk 
ősszel a gyapotföldeken, Corcoran városában kezdődött, több száz 
négyzetmérföldre terjedt ki, és mintegy 75 ezer ember csatlakozott 
hozzá. Az események során létesült sátortáborok a szerveződés köz-
pontjaivá váltak (1. ábra), a földtulajdonosok által toborzott zsoldo-
sok sztrájkolókat gyilkoltak; mindezt többen nyílt hadviselésnek írták 
le (2. ábra) (Mitchell 1996). Ahogy Cletus Daniel (1981) fogalmaz, 
ez az időszak nyílt osztályharc volt, ahol a termelők minden eszköz-
zel harcoltak az általuk kialakított táj nyereségességének megőrzése 
érdekében.

Az erőszakhullámra a progresszív New Deal-t folytató szövetségi 
állam a termelők hatalmának és a mezőgazdasági termelés szerkezeté-
nek kivizsgálásával reagált, ami a tájba való közvetlen beavatkozáshoz 
vezetett. A szövetségi munkástáborok kialakításával javítani kívánták 
a munkások életkörülményeit (ezzel részben megszüntetve a sztrájkot 
kiváltó tényezőket), a munkások erősebb jogvédelemhez jutottak, 
támogatást nyújtottak a munkaerő újratermelési költségeihez (a ter-
melők pedig alacsonyan tarthatták a béreket), részben pedig raciona-

1. ábra: Corcorani gyapotsztrájkolók tábora, 1933. Amikor a sztrájkolókat 
elűzték a termelők földjein lévő táborokból, ehhez hasonlókat hoztak létre, 
amelyek a szerveződés központjaivá váltak. (A fényképet a Bancroft Library, 
University of California, Berkeley engedélyével közöljük.)
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lizálták az irracionálisnak elgondolt munkaerőpiacot (Mitchell 1996; 
2012b). A munkások életkörülményeire és jogvédelmére a táborok 
pozitív hatást gyakoroltak – így a termelők hosszú időn át küzdöttek 
azért, hogy a munkástáborok megszűnjenek vagy teljes mértékben 
irányításuk alá kerüljenek –, viszont ironikus módon a táborok egyik 
fő funkciója az lett, hogy a nagybirtokosok megőrizzék a felügyeletet a 
tájban és a fölött, azaz meglétük támogatta és állandósította a fennálló 
agrártermelési rendszert (Mitchell 2012b).

1939-re számos termelő, valamint olyan vezető kritikusok, mint 
Carey McWilliams – aki akkoriban a Culbert Olson vezette „kis New 
Deal”-politikát folytató kaliforniai kormány munkástábor-szabályo-
zásért és a mezőgazdasági munkaerő kérdéseiért felelős tagja volt 
– meg voltak arról győződve arról, hogy a kaliforniai mezőgazdasági 
tájban radikális, ha nem forradalmi változások történnek. Több mint 
egy évtizedes, folyamatos, erőszakos szembenállás, részben sikeres 
szakszervezeti tevékenység (főleg a kommunistákhoz tartozó szer-

2. ábra: Felfegyverzett farmerek csoportosulnak a sztrájkolók gyűlése köze-
lében Pixley-ben, az 1933-as gyapotsztrájk idején (A fényképet a Bancroft 
Library, University of California, Berkeley engedélyével közöljük.)
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(az 1933-as nagy fölfordulást követő, mexikóiakat és mexikói-ame-
rikaiakat érintő deportálások, valamint a prériterületekről érkező 
fehér munkások érkezése), az állam többléptékű szerepvállalásának 
fokozódása a mezőgazdaságban (finanszírozás, marketing, árszabá-
lyozás, támogatások, termelési kvóták, munkástáborok építése, a tőke 
megszilárdítása az agrárszektorban, a termelők és szállítók szervezete-
inek megerősítése, földmunkás-egyesületek, marketingszövetkezetek, 
szakosodott termelői tanácsok stb.) különösen McWilliams (1939) 
számára a szocializált mezőgazdasági termelési rendszer irányába tett 
lépéseknek látszottak.

McWilliams 1939-es Factories in the Field című munkájában kifej-
tette, hogy a kaliforniai mezőgazdaság akkorra már jelentős részben 
kollektivizálódott, és csupán az volt hátra, hogy az „anakronisztikus 
tulajdonosi rendszert” – azaz a kapitalista magántulajdont – fel-
számolják, s ezzel „Kalifornia farmokkal tűzdelt völgyei sikeressé 
válhassanak” (McWilliams 1939, 325). Javaslata szerint, a kisajátítás 
első lépése a munkavállalók szerveződésének további erősítése – azaz 
az irracionális munkaerőpiac elleni fellépés –, a munkáshatalom 
erősítése, a mezőgazdasági termelést a magántőke és képviselői nél-
kül is megszervezni képes intézmények (munkások által irányított 
szövetségek) létrehozása.

Egy ilyen forradalom és egy ilyen, a gazdasági és a társadalmi beren-
dezkedést alapjaiban megváltoztató, radikális beavatkozás nem volt 
elképzelhetetlen,4 ugyanis sok szempontból a kaliforniaiak állandó 
forradalmárként aposztrofálták magukat. Kalifornia államot egy 
kalandor „ellenállási” célzattal, a mexikói gyarmati uralom ellenében 
hozta létre, ahová az emberek az életet újra feltalálni, új világokat 
létrehozni, újrakezdeni érkeztek. Az állam e törekvések és sikerek 
törmelékein nyugszik (Starr 1973; 1985). A kaliforniai agrártáj is 
kivette a részét a forradalmi átalakulásokból. Ilyen volt a sokféle 
őslakos nép vadászó-gyűjtögető társadalmi berendezkedéséből a 
spanyol missziókhoz köthető, őslakos rabszolgamunkát alkalmazó 
gyümölcs- és gabonatermesztésbe való átmenet. Ezt követte a mexi-
kói időszakban a hatalmas területeken zajló, szintén rabszolgamunkát 
hasznosító szarvasmarha-gazdálkodás. Az 1870–1880-as években az 
akár 150 ezer hektáros búzatermelő nagygazdaságokon alapuló ag-
rárrendszer volt jellemző – ebben a radikális reformer Henry George 
szerint (idézi McWilliams 1939, 25), a házak „nemkívánatos elemek 
voltak.” Az 1890-es évek végén a kisebb területű, tőkeigényesebb 
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(1985, 134) nem teljesen pontosan azt állította, hogy „a felelős föld-
használatot tükrözik, a prudens tőkeellátottságot, a termelők közötti 
szövetséget [… és] mindenek felett a vidéki polgárságot az otthon 
fontosságával, iskolák, templomok és könyvtárak alapításával, a 
szociális és a szabadidős tevékenységek ösztönzésével, amelyek teljes 
ellentétben állnak a vadnyugati hozzáállással”, amely tíz évvel koráb-
ban jellemezte a búzatermelő nagygazdaságokat. Végül a XX. század 
első felének öntözéses, monokultúrás, iparosított, munkaintenzív 
mezőgazdasága következett (3. ábra). Mindezen átalakulásokban 
közös, hogy a szabadnak tartott munkaerő által és kárára történtek 
(Almaguer 1994; Street 2004; Walker 2004). Korábbi sivatagok 
virágzó termelésnek adtak otthont; az öntözővizet gyakran ezer ki-
lométeres távolságról szállították; tavakat csapoltak le és alakítottak 
át termőterületté; ezen kívül új technológiákat vezettek be, elsőként 
alkalmaztak sikerrel mesterségesen előállított gyom- és rovarirtókat, 
valamint műtrágyákat.

3. ábra: Családi betakarítás egy hatalmas répaföldön az Imperial-völgyben, 
1939-ben. A gazdasági világválság után a kaliforniai mezőgazdaság súlya 
alapján gondolhatta Carey McWilliams, hogy az megérett a forradalmi vál-
tozásra. (Dorothea Lange fényképe, Prints & Photographs Division, FSA/
OWI Collection, LC-DIG-fsa-8b33207 Library of Congress Washington, 
D. C.)
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Sorgénak, hogy „Nagyon örülnék, ha előkerítenél nekem valami 
tisztességes (tartalmas) dolgot a kaliforniai gazdasági állapotokról 
[…], mert a tőkés centralizáció okozta átalakulás sehol másutt nem 
ment végbe ilyen szemérmetlen módon és ekkora gyorsasággal” 
(Marx 1975 [1880], 474). Hatvan évvel később, a világválság után 
és a világháború előtt sem láthatta volna másként. Kevin Starr ugyan 
„felelős földhasználatról és prudens tőkeellátottságról” ábrándozott, 
de a kaliforniai agrárgazdálkodás erősen koncentrált, folyamatosan 
változó ágazat volt, az ezzel együtt járó átalakulásokkal. Mindazonáltal 
1939-ben McWilliams úgy látta, hogy a központosítás oldódásnak 
indulhat, a tájat pedig át lehet alakítani úgy, hogy ne a tőkés uraik-
nak, hanem a termőterületeken és a virágzó tengerparti városokban 
dolgozó embereknek az érdekeit szolgálja. Az átalakulás lehetőségét 
növelte, hogy amint a 2. világháború jobban érintette az Egyesült Álla-
mokat, a központi tervezés nemcsak szükségesnek, hanem egyenesen 
jó megoldásnak látszott.

Mindazonáltal nem kellett volna annak látszódnia.

*
A második világháború végével a McWilliams által megjósolt for-
radalmi változások lehetősége – amelytől sok termelő igencsak 
félt – lényegében megszűnt. Egy nemzedékkel később, az 1960-as 
években, amikor Cesar Chavez United Farm Workers nevű szakszer-
vezete ismét a szántóföldekre irányította az országos és a nemzetközi 
figyelmet – erre nem volt példa a nagy fölfordulás évtizede óta –, az 
intenzíven kapitalista, erősen iparosodott, mélyen kizsákmányoló 
mezőgazdasági „mintázat” elmélyült, megszilárdult, és mindent 
még elérhetetlenebbé tett (Walker 2004). A táj persze folyamatosan 
változott – bizonyos értelemben a 2. világháború utáni kaliforniai 
mezőgazdaság csúcstechnológiai csoda és rendkívül dinamikus ter-
melési tér volt (és maradt) –, de a fordulat nem történt meg (4. ábra). 
A mezőgazdasági táj fennmaradásának fő oka a munkaviszonyokban 
bekövetkezett forradalom volt – a forradalom a munkaviszonyokban, 
amely állandósította a táj konzervativizmusát.

Amikor elkezdtem tanulmányozni a kaliforniai agrártájat, a mun-
ka, a tőke és az állam közötti, a tájat formáló küzdelmeket, a The Lie 
of the Land (1996) című könyvben kicsúcsosodó kutatásomban 
nyilvánvalónak tűnt, hogy a munkaviszonyok, a tőkeformák, az 
állam felépítése vagy az állam feletti ellenőrzés bármelyikének ra-
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dikális változása az egész rendszer hatalmas átalakulásához vezet. 
A tőke vagy az állam számára ezért volt olyan fontos a munkaerő 
ellenőrzése. Carey McWilliams ezért gondolta, hogy a tőke feletti 
ellenőrzés – a „kollektivizálás”, ahogy ő hívta – létfontosságú lett 
volna, hogy Kalifornia mezőgazdasági völgyei „sikeressé válhassanak”. 
A könyvben a történet elbeszélését 1942-ben fejeztem be, amikor 
az Egyesült Államok belépett a háborúba. Tudtam, hogy abban az 
évben a munkaviszonyok radikálisan átalakultak; a szántóföldeken 
dolgozó munkaerő kizsákmányolásának korábbi szervezési módja 
megszűnt. Az Egyesült Államok egy erősen ellenőrzött, nem szabad 
idénymunkás-sereget hozott be egy nagyléptékű, akkor indított 
program keretében (5. ábra). A program példátlan mértékű állami 
szerepvállalást jelentett a munkaerő közvetítésében, elszállásolásában 
és szabályozásában – lényegében állami irányítást a munkaerőpiacon 
–, valamint a mezőgazdasági tőke még mélyrehatóbb megszervezését. 
A bracero program, ahogy az úgynevezett „vendégmunkás”-program 
ismertté vált, háborús idők alatti szükségprogramként indult, de 
1964-ig működött; Kaliforniában a mezőgazdasági munkaviszonyok 
egy korszakát képviseli.5 

Így amikor elkezdtem a kutatást, amely a They Saved the Crops: La-
bor, Landscape, and the Struggle over Industrial Farming in Bracero-Era 
California (Mitchell 2012b) című műben csúcsosodott ki, azt felté-
teleztem, hogy fennállása során a bracero program forradalmi – vagy 

4. ábra: Végtelen paradicsomföld, nem messze Pattersontól (San Joaquin-
völgy), 2007. A paradicsom-betakarítás nagy része gépesített, de munkások 
továbbra is szükségesek a gépek és futószalagok felügyeletére, a teherautó-
vezetésre és néha a termény válogatására is. (Don Mitchell fényképe.)
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legalábbis alapvetően átformáló – hatású volt a kaliforniai tájra nézve. 
A bracero program sok szempontból valóban forradalmi volt: máig 
érezteti hatását a bevándorlási politikán, a munkaerő-közvetítők és a 
munkaügyi társulások mint „hivatalos” munkaadók szerepéről szóló 
vitákban (és amit ez jelent a munkavállalói jogok és a szerveződési lehe-
tőségek szempontjából), és a mára már globálissá vált vendégmunkás-
programok modelljeként szolgál, amely beférkőzött olyan iparágakba, 
mint a gondozás és az oktatás, az építőipar és a szállítás, a gyógyászat 
és a fogorvoslás, a húsfeldolgozás és (továbbra is) a mezőgazdaság. De 
főként azért volt forradalmi, mert a mezőgazdasági rendszer fejlődésé-
nek egy ígéretes időpontjában – amikor a rendszer a válság közepette 
megérett a forradalmasításra – a mezőgazdasági munkások további 
szerveződését ellehetetlenítette – pedig McWilliams érvelése alapján 
ez lett volna az első, döntő lépése a táj forradalmasításának.

Ez az eredmény nem csak a jó megérzésen alapult. Először is, a 
termelők hozzáférése a hatalmas mexikói munkaerő-állományhoz 
a háború kezdetén aligha volt garantált, amint az sem, hogy a mun-
kaerő ennyire kiszolgáltatott és nem szabad állapotban fog érkezni.  
A mexikói munkaerő behozatalát 1940-ben kezdték követelni: Te-

5. ábra: Az első bracerók vizsgálata és adminisztrálása a mexikóvárosi nem-
zeti stadionban, mielőtt északra, az Egyesült Államokba szállították őket a 
háború alatti betakarítási munkákra. (Hermanos Mayo fényképe. Hermanos 
Mayo fond, Archivo General de la Nación, Mexikóváros.)
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kormányhoz, hogy engedélyezzék a mexikói toborzást. A növekvő 
munkaerőhiányra hivatkoztak, hiszen az európai hadigazdaság fel-
futása és az esetleges amerikai hadba lépésre való felkészülés miatt 
nőtt a termelés (Rasmussen 1951, 200; Scruggs 1960). De egy sor 
vizsgálatból kiderült, hogy az 1940-es – és az 1941-es és 1942-es 
– aratáskor – vagyis azután, hogy az Egyesült Államok hivatalosan 
belépett a háborúba, és sok dolgozót felszívott a védelmi ipar – 
pusztán pár esetben, néhány mezőgazdasági körzetben volt mun-
kaerőhiány. Egészében véve, belföldi mezőgazdasági munkásokból 
nem volt hiány – valójában többlet volt.6 A térbeli eloszlással volt a 
probléma. Különösen a vándorló aratómunkások tudtak nehezen 
utazni az üzemanyag- és autógumi-jegyrendszer miatt, de hiány nem 
volt. A termelők, főleg Kaliforniában, jól szervezettek voltak, és va-
lódi politikai erőt képviseltek; Richard Walker (2004, 149) szerint, 
Kaliforniában a termelők politikailag „nyeregben voltak”. Ügyesen 
felnagyították a munkaerőhiánnyal kapcsolatos félelmeket, ahogyan 
a hadiipar bővült, és amellett érveltek, hogy a hiány akadályozza a 
háborús erőfeszítéseket. Folyamatos volt a figyelemfelkeltés, illetve 
a lobbitevékenység a munkaerő importálásáért. 1942 késő tavaszán 
az Egyesült Államok tárgyalásokat kezdeményezett Mexikóval egy 
kétoldalú munkaerő-behozatali programról. Még abban az évben 
befejezték a tárgyalásokat, és az első munkásokat szeptember végén 
kiszállították Kalifornia cukorrépaföldjeire, ahol munkaerőtöbblet 
volt (Rasmussen 1951; Scruggs 1960) (6. ábra).7

Hősökként üdvözölték, vacsorameghívásokkal és felvonulásokkal 
ünnepelték őket – lényegében háborús munkások voltak, sikeres 
bizonyítékai Franklin Delano Roosevelt elnök Latin-Amerikában 
megvalósított jószomszédi politikájának. A munkások számára ez a 
fogadtatás csak hab volt a tortán, hiszen a nemzetközi megállapodás 
feltételei szerint, úgy tűnt, az amerikai történelem legjobban tartott 
mezőgazdasági munkásai lesznek (Rasmussen 1951; Scruggs 1988). 
A nemzetközi megállapodás feltételei szerint, a bracerókat a mexikói 
munkatörvénykönyv védte (amely jóval szigorúbb volt, mint az 
Egyesült Államoké, s amely nem vonatkozott a mezőgazdasági mun-
kásokra), a belföldi munkásokéval megegyező fizetési feltételekkel, 
garantált 30 centes órabér mellett (ebben az időben sok kaliforniai 
mezőgazdasági munkás kevesebbet keresett ennél), legalább a mun-
kaidő 75%-ában garantálták a munkát és a megélhetést biztosító bért 
fizettek, ha nem volt ennyi munka (ez egyfajta munkanélküli-biztosí-



A
n

A
lí

zi
s

21
1

tás, amely példa nélküli volt az amerikai mezőgazdasági munkásság 
történetében), a belföldi munkásokkal „egyenértékű” lakhatási 
lehetőségeket kaptak, napi háromszori étkezéssel (vagy támogatást 
adtak, amennyiben magukra szerettek volna főzni), valamint garan-
tálták a munkáltató által fizetett foglalkozás-egészségügyi biztosítást 
(ez is egészen kivételes juttatás) és a nem foglalkozás-egészségügyi 
biztosítást (a bérekből való kisebb levonással). Bár el voltak tiltva 
a sztrájktól, a bracerókat sztrájktörőknek sem használhatták fel.  
A megegyezés részeként, az Egyesült Államok szövetségi kormánya 
volt a hivatalos munkáltató (amely alvállalkozói szerződést kötött 
a termelők társulásaival), amely kötelezte a termelőket a szerződés 
rájuk eső részének betartására; a mexikói kormány az Egyesült 
Államokban levő konzulon keresztül a munkások képviselőiként 
léphetett fel.

A mexikói munkások számára ez papíron egy rendkívüli megálla-
podás volt. A termelők folyamatosan panaszkodtak, hogy kötelesek 

6. ábra: Az első bracerók megérkeznek Stocktonba, 1942. szeptember 29. 
(Dorothea Lange fényképe. Dorothea Lange-gyűjtemény, Oakland Museum 
of History, Oakland.)
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saikkal. De ahogy az egyik legelső bracero, Octavio Rivas Guillen 
írta néhány hónappal megérkezése után, „a valóság gyorsan utolért 
minket”.8 Ez a valóság magába foglalta a termelők valamennyi lopási 
és csalási módszerét (az állammal összejátszva, a bracero program 
ugyanis velejéig korrupt volt elejétől a végéig), a munka- és életfelté-
telek sokszor megdöbbentőek voltak (a hazai munkásokéval azonos 
lakhatás biztosítása igazából egy rossz vicc volt) (7. ábra). A mexikói 
konzul legalábbis figyelmetlen volt, és mivel a szorgalmasan termelt 
bracero (és belföldi) munkaerőtöbblet azt jelentette, hogy a panasz-
kodókat könnyedén deportálták vagy megbüntették, nagyon kevés 
munkavállaló kért jogorvoslatot (Anderson 1964).

Bármennyire is kifogásolták a termelők a bracerók számára biztosí-
tott jogi védelmet, gyorsan rájöttek arra, hogy ezeket könnyű kikerül-
ni (State of California 1961), és bármilyen is a hivatalos rendelkezés, 

7. ábra: Kunyhótelep Sacramentóban az 1930-as évek közepén. A belföldi 
mezőgazdasági munkások gyakran ilyen közösségekben laktak, amikor a ka-
liforniai betakarításokon dolgoztak. A termelők által létrehozott táborokban 
ritkán voltak jobb körülmények. A bracero program kritikusai és szószólói 
is elismerték, hogy a hazai munkásokkal azonos lakhatási feltételek bizto-
sítása igen rossz körülményeket jelentett. (Harry Drobishnak tulajdonított 
fénykép. A fényképet a Bancroft Library, University of California, Berkeley 
engedélyével közöljük.)
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Carey McWilliams később úgy fogalmazott meg, hogy valóra vált „a 
termelők álma” (idézi Calavita 1992, 21). Valóban, a munkaerő feletti 
ellenőrzés a termelők Szent Grálja volt. A munkaügyi közgazdász, 
Lloyd Fisher 1953-ban bemutatta, hogy az elemzések nem voltak 
pontosak: a termelőknek nem olcsó munkaerőre volt szükségük, 
hanem az ellenőrzés és a rugalmasság együttesére (Fisher 1953).  
A bracero program pedig biztosította ezt. Nemcsak azért, mert a 
nemzetközi egyezmény rendelkezéseit (és a kapcsolódó törvényeket) 
könnyű volt megkerülni, hanem főként azért, mert a munkások nem 
mozoghattak szabadon. Amikor a bracerók megérkeztek az Egyesült 
Államokba (olyan folyamat után, amely megfosztotta őket minden 
hatalmuktól és méltóságuktól – Anderson 1964; Gonzales 2006), 
a termelők társulásainak adták át őket. Nem volt választásuk, hogy 
melyiknek. Bár visszautasíthatták a beosztást, ekkor valószínűleg 
hazaküldik őket. A termelők társulásai ezután a munkásokat az 
egyes farmokra osztották be. A munkások itt is visszautasíthatták 
a beosztást, azt kockáztatva, hogy visszaküldik őket Mexikóba. Az 
így beosztott munkások nem válthattak jobban fizető vagy jobb 
munkafeltételeket biztosító munkahelyekre. Nem volt beleszólásuk 
a szerződésük feltételeibe (valójában nem is voltak szerződő felek). 
Ahogy a korábbiakban megjegyeztem, és ahogy Fisher (1953, 124) 
bemutatta, a bracerók nem szabad munkások voltak, így nem hallhat-
ták a „hajógyár szirénhangjait,” amely jobb fizetést, jobb feltételeket 
és biztosabb munkát jelentett volna. Nem volt mobilitási lehetőségük 
még annak ellenére sem, hogy – egy elemzés (Grove 1996) szavai-
val élve – rendkívül mobil, „a kormány által intézett munkaerőpiaci 
biztosítékként” voltak használhatók. Ahogy egy munkaügyi aktivis-
ta, Ernesto Galarza 1949-ben megfogalmazta, „biztos, ami biztos” 
munkaerő voltak.9

A mobilitás hiányának, a nem szabad munkának és a „biztos, ami 
biztos” foglalkoztatásnak radikális hatásai voltak. A hivatalosan 
meghatározott munkabér ellenére a bérek csökkentek: egy 1959-
es jelentés szerint a mezőgazdasági bérek az Egyesült Államokban 
14%-kal emelkedtek 1953 és 1958 között, de azokban a térségekben, 
ahol bracerókat dolgoztattak, csökkentek vagy nominális értéken 
stagnáltak (ami reálértéken csökkenést jelent).10 A csökkenés je-
lentős is lehetett: 1952-ben a kaliforniai mezőgazdasági bér az ipari 
bér 41,5%-a volt; 1959-ben már csak 28,6%-a. San Diego városában 
ugyanebben az időszakban az ipari bérek 42,4%-kal emelkedtek, a 
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változtak.11 A paradicsomszedőknél 1951-ben, amikor a Közpon-
ti-völgy terményeit szinte teljesen hazai munkások takarították be 
(néhány bracero kivételével, akiket illegálisan sztrájktörőnek hasz-
náltak), a bérek 15 cent és 18 cent között mozogtak 50 font tömegű 
dobozonként. 1952-ben, amikor a bracerókat nagyszámban kezdték 
foglalkoztatni a paradicsom betakarítására, a bérek 12 cent, a követ-
kező évben pedig 11 cent környékére süllyedtek, és ott is maradtak 
egészen 1958-ig, amikor 12 centre emelkedtek. Reálértéken a bérek 
61%-kal csökkentek 1951 és 1958 között.12

A bérek azért csökkentek, mert a munkára kényszerített bracerók 
„uralkodóvá váltak” a betakarításban. Az „uralomnak” sajátos je-
lentése volt a bracero programban. Ez akkor lépett fel, ha „a hazai 
fizetett dolgozók kevesebben vannak, mint 200 fő, és részarányuk 
alacsonyabb 25%-nál, az összes hazai és szerződéses alkalmazottat 
figyelembe véve. (Vagyis a két feltétel együttesen számít.)”13 Valóban, 
a két feltétel együttes teljesülésének jelentősége volt. A betakarításban 
foglalkoztatott 2000 munkás 89,9%-a lehetett braceró, és az aratásban 
még így sem lettek volna hivatalosan „uralkodók”. A San Joaquin-
völgyben a paradicsom betakarítására például 10 300 munkásra volt 
szükség 1960-ban. 98,1%-uk bracero lehetett, és még így sem számí-
tott volna úgy, hogy ők uralják a betakarítást. Ennek ellenére 1957 
szeptembere és decembere között az Egyesült Államok Munkaügyi 
Minisztériumának számításai alapján, 37 mezőgazdasági körzetet 
uraltak hivatalosan is a bracerók.14

A hivatalosan elismert uralomnak következményei voltak. Olyan 
állapotot teremtett, amelyet „káros hatásnak” neveztek a bérekre, az 
élet- és munkafeltételekre nézve, a hazai munkások munkába állási 
lehetőségeire és így tovább. A munkaerő-behozatal „káros hatását” 
kifejezetten tiltotta az egyesült államokbeli törvényi szabályozás és a 
nemzetközi megállapodás. És mégis, a káros hatás nem volt elkerül-
hető a program működtetése során (State of California 1961; 1963). 
Amikor a káros hatás megvalósult, csalárd módon még több bracerót 
kellett behozni, még több haszonnövény és még több körzet esetében 
növelve az „uralmat”, a behozott, munkára kényszerített bracerókkal 
kiszorítva a „szabadnak” feltételezett hazai mezőgazdasági munkáso-
kat (8. ábra). Lássuk, hogyan is történt mindez!

A 78. közjogi törvény 503. szakasza – amely 1951-től 1964-ig sza-
bályozta a programot – törvénybe iktatta a bracerók behozatalának 
feltételeit. Akkor lehetett őket behozni, ha a Munkaügyi Államtit-
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kárság úgy határozott, hogy (1) nincs „elegendő hazai munkás, aki 
képes és akar dolgozni, valamint megfelelően képzett [...], akkor és 
ott, ahol szükség van rá;” (2) a behozatal nem hat károsan a hasonló 
munkakörben foglalkoztatott hazai mezőgazdasági munkások béreire 
és munkafeltételeire;” és (3) „ésszerű erőfeszítéseket” tettek, hogy 
„hazai munkásokat találjanak az adott munkára, hasonló béreket és 
munkaóraszámot ajánlva nekik, mint a külföldi munkásoknak.”15 Ahogy 
Ernesto Galarza (1964, 200, 201) bemutatta, bármi is volt az 1. és a 
2. bekezdéssel a szándék, a 3. bekezdés garantálta a „káros hatást”. 
E bekezdés szerint „a hazai munkások védelmét biztosítja, hogy 
munkavégzési lehetőséget kell felajánlani számukra” a bracero mun-
kaerővel azonos bérezés mellett. Ha nem fogadták el ezt az ajánlatot, 
akkor az 1. bekezdés feltétele valósult meg: nem akartak munkát.  
A 2. bekezdés feltételét is könnyű volt biztosítani: valójában a prog-
ram futamideje alatt szinte elkerülhetetlen volt, hogy ne legyen „hazai 
munkás hasonlóan foglalkoztatva”. Edward Hayes szavaival élve, aki 
egyike volt a programot átlátó kormányzati alkalmazottaknak, „az 
uralom gombamód szaporodott”.16

8. ábra: A palánkkal körülvett területen bracerókat „szállásoltak el”, mielőtt 
és miután különböző farmokra vitték őket dolgozni. Jól látszik a tájban, 
hogy milyen mértékben bizonyultak nem szabad munkaerőnek. (Ismeretlen 
fényképész. A fényképet a Department of Special Collections and University 
Archives, Stanford University Libraries, Stanford engedélyével közöljük.)
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fordulat helyett a bracero program elmélyítette és megszilárdította 
a rendszerszintű termelői dominanciát a mezőgazdasági tájban. Egy 
példával illusztrálom ezt. Ahogy a 2. világháború véget ért, a kalifor-
niai és arizonai salátatermelők összehangolt erőfeszítéseket tettek a 
jelentősebb betakarítási munkafolyamatok gépesítésére. Különösen 
arra törekedtek, hogy a salátacsomagolást a csomagolóházakból – 
ahol jellemzően szervezett munkásnők dolgoztak – áthelyezzék a 
földekre, ahol a munkavállalók nem voltak megszervezve és a béreik 
is jóval alacsonyabbak voltak (Chanin Glass 1968; Friedland et al. 
1981; Petrick 2006). Érdekes a technikatörténet is, hiszen a váltást 
a vákuumhűtés kifejlesztése tette lehetővé. Fontos azonban, hogy a 
gépesített betakarítás és a földeken végzett csomagolás növelte a mun-
kaerőigényt. A betakarítógép munkaszélessége tizenkét salátaágyás, 
vagyis 24 sor saláta volt (9. ábra). Egy géphez harmincnégy mun-
kásra volt szükség (beleértve a gép vezetőjét és a teherautó sofőrjét). 
Tizenkét munkás – mindegyik ágyáshoz egy – sétált a gép előtt és 
vágta le a salátafejeket, majd elhelyezte őket az ágyás közepén. Nyolc 
munkás követte őket, akik felvették a salátafejeket, és elhelyezték a 
gép egyik szállítószalagján. Másik nyolc munkás a gépen ült, megfogta 
az előtte elhaladó salátafejeket, ládákba tette őket. Az üres ládákat a 
gépet kísérő teherautó hátuljában álló munkás adagolta egy másik 
szállítószalagon. Amikor a ládák tele lettek, lecsúsztak a szalagon a 
csomagológéphez. Két munkás levette őket a gépről és visszahelyezte 
a teherautóba. A megrakott teherautó a vákuumos hűtőberendezés-
hez hajtott. Míg ez az eljárás kismértékben gyorsította a betakarítást 
– amelyhez korábban kevesebb, mint 20 munkásra volt szükség 12 
ágyás esetén –, az eljárás bevezetésének igazi oka a csomagolóházi 
munka megszüntetése volt, amivel a kapcsolódó költségeket csökken-
tették (főként azért, mert a vákuumos hűtőgép alkalmazása lehetővé 
tette kartondobozok használatát, a fából készült ládák helyett).

A szántóföldi munkások béreinek emelkedniük kellett volna – mivel 
nagyobb igény volt rájuk, mint valaha; és ne tévesszük szem elől azt 
sem, hogy a salátafejek levágása és csomagolása magasan képzett 
munkaerőt igényel (Bardacke 2011). De nem emelkedtek. Csökken-
tek. Bár néhány csomagolóházi dolgozó dicséretesen küzdött, hogy 
munkát szerezzen magának a földeken – a salátatermelők törekvése, 
hogy egyszerűen kizárják a hazai női munkásokat a földekről, komoly 
vitához vezetett, amelyben történetesen a női munkások nyertek. 
Csakhogy ez pirruszi győzelem volt: legalább 34, de akár 46%-kal 
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is csökkenhetett a bérük, miközben nehezebb, több szakértelmet 
igénylő munkát végeztek, a munkát egy gép irányította és nem a 
munkások kézügyessége és tehetsége (Chanin Glass 1968, 26). 
Sok csomagolóházi munkás egyszerűen nem fogadta el a nehezebb 
munkát, amely felett kevesebb ellenőrzése lett volna, olyan mértékű 
fizetésért, amelyet a termelők a nem szabad braceróknak fizettek. 
Ezen a ponton pedig megvalósult az 503. szakasz 3. bekezdésének 
feltétele. 1950-ben, amikor az elsődleges salátatermesztő körzet, a 
Salinas-völgy földjein a gépi csomagolás még a kezdeti fázisában 
volt, a szezonális munkásoknak csupán 4%-a volt bracero. 1953-ra, 
ahogy a földeken végzett csomagolás terjedt, ez 50%-ra emelkedett. 
1955-re, amikor a termények 95%-át csomagolták a földeken, a mun-
kások 75%-a volt bracero – az ültetést, ritkítást, vágást és csomagolást 
egyaránt figyelembe véve (Chanin Glass 1968, 26; Petrick 2006, 280; 
State of California 1961, 103).

Mondhatnánk – és sokan mondták is –, hogy a kaliforniai saláta-
ipart forradalmasították, amikor az 1950-es években bevezették a 
gépesített szántóföldi csomagolást és a vákuumos hűtést. A munka-
folyamatot nagyrészt tényleg forradalmasították. Valamennyire a gaz-
daság szerkezetét is, mivel a vákuumos hűtőberendezéssel rendelkező 
termelők-szállítók – a nagy termelők a völgyben – megszilárdították 
monopszón uralmukat, és mivel a pénztőke erősebbé vált (a betaka-

9. ábra: Saláta-betakarító gép és személyzete munkában, Salinas-völgy, 1956. 
(Leonard Nadel fényképe, Division of Industry, National Museum of Ame-
rican History, Behring Center, Smithsonian Institution, Washington, D. C.)
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hűtőgépekért előre kellett fizetni és így tovább – ezek mindegyike 
feltételezte a pénztőkéhez való hozzáférést). De ezt a forradalmat 
az tette lehetővé, hogy látszólag korlátlan, erőteljesen ellenőrzött és 
főként kiszámítható munkaerőhöz biztosított hozzáférést – a forrada-
lom tehát egyáltalán nem a viszonyok megváltozását, hanem a relatív 
értéktöbblet kapitalizmusban szükségszerű biztosítását jelentette.  
A salátabetakarítás gépesítésének ilyen gyors elterjedése lehetetlen 
lett volna a bracero munkaerő nélkül; nem lett volna lehetőség a nagy 
termelő-szállítók hatalmának kiterjesztésére és megszilárdítására 
sem, amellyel teljesen uralmuk alá hajtották a tájat és az utolsó fillért 
is kiszedték belőle.

*
Hogyan segíti mindez a táj és a forradalom közti kapcsolat megér-
tését? A munkaviszonyok forradalma – a nem szabad munkaerő a 
bracero programban – lehetővé tette a táj forradalomellenességét, a 
táj – és különösen a benne rejlő érték – megőrzését (még akkor is, ha 
érték-újraelosztás történt, a nagy termelők súlyának növekedésével). 
1940-ben a szántóföldek összértéke Kaliforniában 2,1 milliárd dollár 
körül mozgott. 1940-es árakon ez az érték 3,3 milliárdra emelkedett 
1950-re, és 6,2 milliárdra 1960-ra. Igaz, hogy a megművelt terület 
12,3 millió hektárról (1940) 14,6 millióra (1950) növekedett, de 
1950 és 1960 között, amikor közel kétszeres értéknövekedés volt, a 
művelt területek összességében alig (2%-kal) növekedtek, 14,9 millió 
hektárra. Emellett a farmok száma 138 ezerről 99 ezerre csökkent eb-
ben az időszakban, azaz 28%-os volt a csökkenés.17 A termelékenység 
bővülését, megszilárdulását és növekedését, a hatalom és a gazdag-
ság rögzülését a központosított, kapitalista kezekben – nem pedig a 
szocialista kezekben, amelyről Carey McWilliams álmodott – és a táj 
megőrzését – vagyis a forradalomellenességet – a munkaviszonyok 
forradalma tette lehetővé.

De ez a forradalom a munkaviszonyokban nem jelentett fordulatot. 
Úgy hivatkoztam a bracerókra, mint nem szabad munkásokra, de 
ahogy a Los Angeles-i újság, az El Angelino 1949-ben megírta, ők 
valójában „esclavos modernos”, modern rabszolgák voltak (Galarza 
1956; Mitchell 2012a). A kaliforniai táj mezőgazdasági termelése 
távoli piacok számára volt értékes. Az érték az 1700-as évek spanyol 
misszionáriusai és az 1800-as években őket követő mexikóiak által 
használt rabszolgamunkán alapult (Street 2004): Kalifornia ter-
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A munkaviszonyok Kaliforniában tehát – ahogy George Henderson 
(1998) kifejtette – „mindig újak, mindig ugyanolyanok.” Ez igaz volt 
a táj egészére is (amelyről Henderson lényegében beszélt): a tájat 
folyamatosan forradalmasították: az öntözés általános alkalmazásával; 
a vákuum-hűtőrendszerek és a szántóföldi csomagolás bevezetésével; 
a Los Angeles Times által az 1920-as években „repülőgépes gazdálko-
dás”-nak hívott jelenséggel – a városi székhelyű agrárvállalatok távoli 
földjeikre időnként repülőgéppel küldtek menedzsereket a haladás 
ellenőrzésére –; a mesterséges rovarirtók általános alkalmazásával; a 
narancsligetek elpusztításával és mandulaültetvényekkel való gyors 
helyettesítésükkel. A táj egyúttal ugyanolyan maradt, a munkások és 
szövetségeseik küzdelmeinek ellenére, a nagy fölfordulás hatásainak 
ellenére, Carey McWilliams jól elhelyezett és erős kritikái – és szer-
vezkedése – ellenére. A forradalom csúcsán, 1939-ben, a kaliforniai 
mezőgazdasági táj megújította önmagát: újabbá vált, de meg is őrizte 
önmagát, meg is maradt ugyanolyannak (10. ábra).

Carey McWilliams talán jó forradalmár volt. Még jobb képviselője 
volt a New Deal-nek. Bár keményen kritizálta a bracero programot, 
ahogyan azt a termelők, illetve a szövetségi és kaliforniai kormány-
zatban ülő szövetségeseik felvázolták és megtervezték, 1943-ban 

10. ábra: Részben gépesített paradicsom-betakarítás Patterson mellett a San 
Joaquin-völgyben, 2007. Nem sok változott az ehhez hasonló gépek 1960-as 
évekbeli bevezetése óta, amikor a bracero program véget ért. Szembetűnőek 
a saláta-betakarítással való hasonlóságok – a „mindig újak, mindig ugyan-
olyanok”. (Don Mitchell fényképe.)
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American-ben – Roosevelt elnök jószomszédi politikájának szócsö-
vében –, amelyben azt állította, hogy a mexikói munkaerő-behoza-
tali programmal „megütöttük a főnyereményt” (McWilliams 1943).  
A cikk címe „They Saved the Crops” (Megmentették a terményeket) 
volt. A megmentők természetesen a nem szabad, Mexikóból behozott 
munkások voltak. Amint uralni kezdték a mezőgazdasági termelést, 
világossá vált, hogy nem a terményeket mentették meg, hanem a 
vállalati kapitalista mezőgazdaság bizonyos formáját és az ezt lehetővé 
tévő termelt és újratermelt tájat. A bracero korszakban a küzdelem a 
bracerók által uralt, de ténylegesen a tőke által dominált szántóföl-
deken és szántóföldekért mindig új, mindig ugyanolyan arculatúvá 
alakította a tájat, amely táj rendkívül hasonló volt a nagy fölfordulás 
előttihez, csak még inkább olyan volt (McWilliams 1968, 5).

*
A bracero program megszilárdította az iparosított mezőgazdaság sa-
játos formáját a kaliforniai tájban. Nem sokkal a program befejezése 
után Henri Lefebvre (1996, 2003) az 1968-as párizsi zavargásokról 
elgondolkodva azt állította, hogy a kapitalista rend nem ipari, hanem 
inkább városi jellegű. Érvelése szerint a kapitalizmus csak térterme-
léssel tud fennmaradni (Lefebvre 1976), a túlélés tere pedig a városi 
tér. Még a vidéket is a városi folyamatok határozzák meg; a kibonta-
kozó városi forradalom túllépett az ipari forradalmon. A forradalmi 
átalakulások magterületei az üzem helyett a városi utcák és a városok 
egyéb terei lettek.

Amikor a bracero program 1964-ben véget ért, a kaliforniai mun-
kásság ismét szerveződni kezdett, elsősorban a társadalmi mozga-
lomként és szakszervezetként is funkcionáló United Farm Workers 
(UFW) vezetésével.18 A UFW a szántóföldi termelés köré szervezte 
tevékenységét, de jelentős erőfeszítéseket tett az észak-amerikai és 
nyugat-európai városok fogyasztóinak megszervezéséért is: szuper-
marketekben tüntettek és a szállítást akadályozták a nagykereskedők 
telephelyein. A „bojkottházakban” lakó önkéntesek különböző tak-
tikákat dolgoztak ki (például a kiskereskedelmi egységekben eltor-
laszolták a polcokat és a pénztárhoz vezető sorokat), amely akciókat 
a szakszervezet nem mindig korlátozta. Olyan térbeli eltérítéseket 
(détournement) találtak ki, amelyekhez hasonlóakkal a párizsi és 
amszterdami szituacionalisták kísérleteztek, és amelyek később köz-
ponti szerepet töltöttek be olyan radikális, neoszituacionalista moz-
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1galmakban, mint a Reclaim the Streets vagy a Space Hijackers, illetve az 

ezeket követő antikapitalista és globalizációellenes mozgalmakban.  
A bojkott a mezőgazdasági munkások szerveződésének támogatására 
jött létre, de átemelte azt a városi terekbe, így erőteljesen urbanizálta a 
mezőgazdasági munkások küzdelmét, egyben rámutatott arra, hogy a 
vidéket már nem lehet elszigeteltnek, különállónak vagy „bárgyúnak” 
nevezni – ahogy Marx és Engels (2004) tette.

Hosszú távon a UFW számos külső és belső probléma miatt kudar-
cot vallott (Bardacke 2011; Garcia 2012). Mindazonáltal nem nehéz 
meglátni a (kissé szakadozott) ívet, amely e mozgalmi szakszerve-
zettől több kortárs parasztmozgalomig (például a zapatistákig vagy 
a brazil Movimento dos Trabalhadores Sem Terráig), az 1990-es évek 
antiglobalista erőfeszítéseiig, a Társadalmi Világfórumig, valamint a 
2008-as világgazdasági válsághoz kapcsolódó madridi, barcelonai, 
santiagói, jeruzsálemi, dublini, reykjavíki, Wall Street-i, később 
isztambuli és brazíliai tömegtüntetésekig tartanak. A forradalom 
iránti új szenvedély jelent meg – nemcsak Tuniszban, Tripoliban és 
Kairóban, de szerte a világban és számos követeléssel –, amelyeket 
látszólag helyi ügyek domináltak és amelyeket nem feltétlenül kötöt-
tek a globális politikai-gazdasági és a hegemón globális geopolitikai 
változásokhoz. Látszólag ezek a kezdeményezések spontán módon 
jelentek meg.

Továbbá a mozgalmak – vagy legalábbis néhány értelmezésük – sze-
rint, a forradalmi felháborodás nem irányul sem a politikai-gazdasági 
viszonyokra – a kapitalizmusra mint olyanra –, sem az államra (bár 
ezt egy időre félresöpörte az arab tavasz): „a mindennapi társadalmi 
interakciók szövedékének erejével hivalkodó posztstrukturalista ér-
zékenység eltéríti a politikai ellenállás fókuszát az államtól” (Smith 
2009, 57). Neil Smith (2009, 57) e forradalmi megközelítéssel 
két problémát lát. Egyrészt félreérti a forradalmak történelmét és 
a marxista ideológiát, mivel az állam elfoglalását elsődleges célnak 
látja, annak megértése helyett, hogy az állam ellenőrzése elenged-
hetetlen az élet és a termelési módok megváltoztatásához. Másrészt 
ez a megközelítés káros módon utópikus: „A diszkurzív én forradal-
ma – függetlenül attól, hogy politikai mozgalomhoz kötődik vagy 
sem – szükséges, de nem elégséges eszköze a forradalmi társadalmi 
változásnak.” Smith értékelésével összefüggésben, a meghiúsult ka-
liforniai mezőgazdasági forradalom története – a kaliforniai agrártáj 
állandósága – más hiányosságokat mutat. Először is az átalakulás 
(lehetséges) tereit – mint a New York-i Zuccotti park vagy az isz-



A
n

A
lí

zi
s

22
2 tambuli Gezi park – nem úgy vette figyelembe, mint más tájakkal 

összekapcsolt létezőt, amely tájakban az állam által megszervezett 
hatalmi érdekek fejeződnek ki. A táj elsüllyedt érték, egyben az ér-
téktermelés előfeltétele. „Soha nem működött együtt ilyen simán a 
tulajdonosi tőke, az állam, a kereskedelmi tőke és a pénztőke” (Smith 
2003, xxi). Kalifornia szántóföldjeihez hasonlóan, a városi tereket – a 
tulajdont – a tőkemennyiség növelésére használják, a tőketöbbletet 
nem a városi terekben hasznosítják (a „termény” maga a városi táj). 
A termelő tőke átalakulásával és a tértermelés mint felhalmozási 
stratégia jelentőségnövekedésével párhuzamosan városi forradalom, 
pontosabban kapitalista városi forradalom zajlik.

Másfajta városi forradalomhoz más – városi és vidéki – táj lét-
rehozására van szükség, ahogyan a kritikusok, mint McWilliams, 
Kalifornia esetében bemutatták. Akik viszont profitálnak a tájból, 
mindent meg fognak tenni azért, hogy megvédjék értékeiket és 
előjogaikat: ezért látjuk a vendégmunkásprogramok globális bővü-
lését – és itt nemcsak a mezőgazdasági munkásokra, hanem a városi 
tájat előállító építőipari munkásokra, a városi tájakat gondozó ház-
tartási alkalmazottakra, gyermekfelvigyázókra és takarítókra, illetve 
a városi tájakon arató pultosokra, felszolgálókra és bolti eladókra 
is gondolok.19 A forradalomnak nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, 
hogy a termelési viszonyokat milyen módon hozza létre és alakítja a 
táj. A forradalomnak hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy a termelési 
és az újratermelési viszonyok miként teszik lehetővé a tájak létrejöt-
tét és az értéktermelést. A forradalomnak hangsúlyt kell fektetnie 
arra, hogy az állam milyen módon teszi a termelési és újratermelési 
viszonyokat, illetve a tájat állandóvá és a vég nélküli – bár válságokra 
hajlamos – tőkefelhalmozást szolgálóvá; továbbá az állam e formáit 
kell támadnia. Mindezeket McWilliams és mások Kalifornia kapcsán 
már érzékelték, de a megvalósítás nem járt sikerrel – nagyrészt a 
bracero program belső működése miatt. Cesar Chavez és az UFW is 
érzékelték mindezt, legalábbis ezt sugallják Chaveznek a UFW szék-
helyén, Chavez kultikus lakóhelyén, a kaliforniai La Pazban végzett 
kísérletei, valamint éhségsztrájkjai és Kalifornia fővárosában tartott 
felvonulásai (Bardacke 2011; Garcia 2012). Nem meglepő, hogy ezek 
közül semelyik sem járt sikerrel. Az viszont, hogy miért nem voltak 
sikeresek, mindannyiunk számára fontosak, akik a táj forradalmi 
átalakulását remélik jelenlegi városi világunkban.

Röviden összefoglalva: a táj és a forradalom kifejezések ritkán 
állnak egymás mellett. A kaliforniai táj története a bracero program 
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3idején egyrészről arra mutat példát, hogy miért áll fenn ez a helyzet. 

Másrészről viszont példát mutat arra is, hogy miért kellene ezen a 
helyzeten változtatni.

Jegyzetek

1 A cikk a Svéd Antropológiai és Földrajzi Társaság 2012. május 24-i Vega-szimpózi-
umára készült. Örülök, hogy megszervezhettem e rendezvényt és előadhattam 
ezeket a gondolatokat. Külön köszönöm barátaimnak és kollégáimnak – Mats 
Widgrennek, Tomas Germundssonnak, Tom Melsnek és Kirsten Stokknak, akik 
felterjesztettek a szimpóziumon átadott Retzius-aranymedálra; Matt Hannah-nak, 
Ken Olwignek és Bernd Belinának, hogy részt vettek a rendezvényen; a társaság-
nak, különösen Madeleine Bonownak, Thomas Borénnek és Brita Hermelinnek, 
hogy látogatásomat emlékezetessé tették. A cikk angol változata a következő 
helyen jelent meg: Mitchell, D. (2013): Labour’s geography and geography’s 
labour: California as an (anti-)revolutionary landscape. Geografiska Annaler: 
Series B, Human Geography, 95, 219–233. Magyar fordítása az angolul megjelentet 
megelőző szövegváltozat alapján készült.

2 Ezzel párhuzamosan az antikapitalista erők – mint a hagyományos proletariátus 
vagy a kortárs (egyben jóval alaktalanabb), a nagyvárosok utcáit és tereit eseten-
ként elfoglaló tömegek – állandósultan forradalmiak. Stratégiáik és taktikáik, cél-
jaik és szövetségeik folyamatosan változnak és újjáalakulnak. Fogalomhasználatom 
így értelemszerűen különbözik Trockijétól.

3 A cikkben bemutatott kutatás a They Saved the Crops: Labor, Landscape and the 
Struggle Over Industrial Farming in Bracero-Era California (Mitchell 2012b) című 
könyvemen alapul. Az itt közölt empirikus anyag nagy része a könyvben is meg-
található, ez az elemzés viszont nem.

4 Ezt az állításomat kétféleképpen támasztanám alá. Egyrészt bármennyire meg-
lepők is voltak az 1930-as évek felkelései, sem a kommunista, sem a fősodorbeli 
szakszervezetek nem tudták hatalmukat megerősíteni a nagy fölfordulás és más 
harcias munkásmegmozdulások során. A termelési viszonyok és a termelési 
mód megváltoztatása jóval kisebb mértékű volt, mint ahogyan McWilliams a 
Factories in the Field kötetében jelezte – ő ugyanis többek között a szövetségi 
szinten javasolta a szakszervezetek megerősítését, hogy betölthessék történelmi 
szerepüket. Másrészt a táj dialektikus természetű: forradalmi változások előfel-
tétele és fő akadálya egyben. Az összetett politikai és gazdasági viszonyokban és 
küzdelmekben a forradalmi változások felé tett lépések inkább vezetnek refor-
mokhoz, mintsem hatalomátvételhez. Az 1930-as évek végén erős volt a nyomás 
a reformok irányába. McWilliams remélte, hogy ez hatalomátvételbe fordítható 
át, de azt gondolta, hogy a reformok is a termelési viszonyok lassú forradalma 
felé tett lépések lehetnek.

5 A „bracero” fogalom a brazas („karok”) szóból származik, mivel a foglalkoztatot-
tak kétkezi munkások voltak. A bracerók behozatalának 22 éve alatt 4,5 millió 
mexikói férfit szerződtettek egyesült államokbeli mezőgazdasági munkavégzésre 
(a 2. világháború alatt egy kisebb, rövidebb időtartamú program futott a vasút-
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(1942). Ralph Hollenberg-iratok. A Farm Security Administration IX. térségének 
(San Francisco) iratanyaga. BANC MSS C-R 1, The Bancroft Library, University 
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Stanford University Libraries, 23. doboz, 5. irat.

10 Mexican Farm Labor Program: Consultants Report (1959. október). A Division 
of Housing iratai, Department of Industrial Relations, F3743, Sacramento State 
Archives, 65. irat. (lásd a State of California 1961, G függelékét).

11 AFL–CIO AWOC Research Paper, 11. szám, 1960. január 5. Ann Draper iratai, 
M0228, Department of Special Collections, Stanford University Libraries, 20. 
doboz, 13. irat.

12 Janvry et al. (1980, 4. 2. táblázat) és Anderson (1964) adataiból számítva; lásd 
még Mitchell (2012a, 458).

13 Bond Galarzához, 1958. május 26. Galarza-iratok, 22. doboz, 9. irat.
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szakszervezeti szerveződések történetét Mitchell (201b) mutatja be. Az UFW 
felemelkedésének és visszaszorulásának kritikai történetét újabban többek között 
Bardacke (2011); Garcia (2012) és Pawel (2009) írta meg.

19 Ha ez a hasonlat eltúlzottnak tűnik, a korábban bemutatott saláta- és paradi-
csomföldek helyett szemléltethetem a narancs-, citrom-, mandula- és körteül-
tetvényekkel is. Ezekben – a városi tájhoz hasonlóan – a tőke térben állandóbb 
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