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0 LUGOSI GYŐZŐ

A bandungi szellem

A kapitalizmus fél évezredes életciklusának korszakzáró és -nyitó 
fordulatait,1 amik nyomán elindulnak, majd kiteljesednek a társa-
dalmi együttműködés új „konjunktúrái”,2 a történeti tudat gyakran 
önmagukban kevéssé (vagy még annyira sem) jelentős események-
hez3 köti. Ezek a pontszerű történeti tények azután szimbólumokká 
lépnek elő: a (majdnem üres) Bastille elfoglalása 1789. július 14-én a 
francia forradalom, vagy az Auróra cirkáló ágyújának elsütése 1917.  
november 7-én este a bolsevik forradalom győzelmében és történeté-
ben aligha játsz(hat)ott érdemi szerepet. Éppígy, a hidegháború mint 
az államközi kapcsolatok sajátos – az USA és a Szovjetunió, valamint 
az általuk szervezett és uralt két politikai-katonai tömb bipoláris szem-
benállásán alapuló –, komplex rendszerének kialakulására sem volt/
lehetett komolyabb hatással az ellenzékben lévő Winston Churchill 
elhíresült beszéde, amit magánemberként mondott el egy amerikai 
kisváros, Fulton magánfőiskoláján – és a példákat még sorolhatnánk.

Így vált önmagán túlmutató jelképpé a 65 éve, 1955. április 18–24-én  
megrendezett Bandungi Konferencia is. A 29 ázsiai és afrikai ország, 
valamint 30 „államképes” gyarmati felszabadító mozgalom több mint 
ezer képviselőjének találkozóján – a gyarmatosítást (egyáltalán nem 
harcos tónusban) bíráló beszédek elhangzásán túl – jószerivel nem 
történt semmi érdemleges… Ami később „Bandung-éra” és/vagy 
„bandungi szellem” gyanánt vonult be a történeti emlékezetbe, va-
lójában többféle (világgazdasági, geopolitikai, társadalmi, ideológiai 
stb.) folyamat, „konjunktúra” találkozásából összeadódott, komplex 
jelenségegyüttest jelöl(t). 

A hidegháború részben Bandung nyomán lépett második, érett 
korszakába.4 Részben, hiszen több más olyan, többé-kevésbé egyidejű 
változás is fontos szerepet kapott benne, mint 

– a dekolonizáció II. világháború utáni áttörése a kínai forradalom 
és az indiai brit gyarmati uralom megszűnése következtében, azaz 
Kína és India szuverén (nemzet)államokként való színre lépése az 
államközi kapcsolatokban; 



A
SS

ZO
CI

Á
CI

Ó
K

12
1– a „külső” desztalinizáció: a hosszú távú szovjet külpolitikai gon-

dolkodás és az ehhez igazított nemzetközi szerepvállalás irányváltása 
(„békés egymás mellett élés”);

– az 1956-os kelet-európai és közel-keleti válság, ami a jaltai 
rendszer próbakövének bizonyult: nyomában a két politikai-katonai 
szövetség érdekszféra-elhatárolása megerősítést nyert Európában, 
és egyidejűleg,

– az antagonizmusukból fakadó politikai-katonai konfliktusok 
színtere áthelyeződött a két integrált államszövetségbe nem tartozó 
közel-keleti, ázsiai és afrikai államok térségeibe.

A „bandungi szellem” jegyében bekövetkezett változások jobbára 
e térségek politikai elitjeinek adekvát válaszai voltak, kialakítva az 
államok együttműködésének laza szerkezetű politikai-intézményes 
keretét. Ez szintén elkülönülő ciklust formált: egy évtizedes folya-
matot ölelt fel Bandungtól „Afrika évén” (tizenhét volt gyarmati 
ország függetlenné válásán, 1960) és az el nem kötelezett államok 
mozgalmának életre hívásán (Belgrádi Értekezlet, 1961) át a mozga-
lomnak (szervezetnek) a latin-amerikai államokra való kiterjesztéséig 
(Trikontinentális Értekezlet, Havanna ,1966).5 

Az el nem kötelezettek országcsoportja kezdettől fogva hetero-
gén, hierarchikus szerkezetű volt: kezdeményezésében meghatározó 
szerepet játszott Kína és – még inkább – India, a két (fél)gyarmati 
függésből felszabadult, népességük, belső piacuk méretei, gazdasági és 
geopolitikai potenciáljuk alapján nagyhatalmi „elhivatottságú” ázsiai 
hatalom. Ezek a fejlődés alternatív – tőkés magántulajdonon alapuló, 
nemzeti kapitalista, illetve a tőkés magántulajdont fölszámoló, (állam)
szocialista útját képviselték, és egyszerre jelentek meg kezdetben 
egymás szövetségeseiként,6 majd hamarosan riválisaiként. 

Kína nem sokkal Bandung után – főleg Indiával keletkezett határ-
vitája miatt7 – államközi kapcsolatai terén egy időre eltávolodott 
a „bandungi” államokkal való együttműködéstől, szembekerült az 
államszocialista fejlődés szovjetunióbeli és kelet-európai, posztsztálini 
(külpolitikájukban a bipolaritást – korabeli szóhasználattal: a „két 
világrendszer békés versenyét” – meg nem kérdőjelező, a kapitalista 
államokkal azonban kiegyezésre törekvő, illetve bel- és gazdaságpoli-
tikájukban a piaci viszonyokat részlegesen és fokozatosan rehabilitáló) 
államaival is, és – Mao Ce-tung vezetésével – minden tekintetben  
(gazdaság- és társadalompolitika, külpolitika, ideológia) önálló, egy-
szerre innovatív, kísérletező és voluntarista pályára lépett – félelmetes-
tragikus politikai-társadalmi hajtűkanyarokkal és következményekkel.8 
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2 Indiában Nehru és utódai egészen másfajta utat választottak: az 

1950-es és 60-as évek importhelyettesítő, protekcionista, belsőpiac-
bővítő gazdaságpolitikája eredményeként erős, az állami és a magán-
tulajdon egyensúlyán nyugvó, kapitalista vegyes gazdaság és föderális, 
szekuláris állam és intézményrendszer („a világ legnépesebb polgári 
demokráciája”) épült ki, aminek külső fedezetét az el nem kötelezett 
mozgalmon belüli indiai vezető szerep, valamint az amerikai–pakisz-
táni, majd kínai–pakisztáni (katonai) szövetséget ellensúlyozó, sokol-
dalú indiai–szovjet (katonai, politikai és gazdasági) együttműködés 
szavatolta. (Balogh 2015, 111–133).9 

Bandung másik (túl)erős szerkezeti eleme, a pánarab, világi nacio-
nalizmus „zászlóshajója”, a gazdaság- és társadalompolitikája szerint 
államkapitalista Egyiptom volt. Nasszer és a „szabad tisztek” számára 
Bandung (később az el nem kötelezettek mozgalma) – mint afro-
ázsiai diplomáciai platform – erős nemzetközi hátteret biztosított: a 
Nílus-parti ország regionális hegemóniáját a térségben történetileg 
érdekelt nyugati hatalmak ugyanúgy (f)elismerték, mint a „Keleten” 
– a lenini időket megidéző módon – újra aktív hruscsovi Szovjetunió; 
ez a konstelláció állt az 1956-os szuezi válság hátterében.

Végül az nem kötelezett államokon belüli, informális hierarchia 
harmadik vezető állama, a titói Jugoszlávia a mozgalmat a Szovjet-
uniótól való távolságtartás „hitelesítésére” használta fel – anélkül, 
hogy a „pozitív semlegesség” politikája (amit 1954-ben Nehru és 
Tito közösen nyilvánított ki) egy pillanatra is megkérdőjelez(het)te 
volna a jugoszláv államszocialista gazdasági-társadalmi és politikai 
berendezkedés megőrzését. 

Később hasonló érdekkapcsolat jött létre az el nem kötelezett 
mozgalom és Kuba között is, ami által Castróék az USA fojtogató 
embargópolitikáját – egyszersmind Kubának a Szovjetuniótól való 
egyoldalú politikai függését – remélték enyhíteni.

Az el nem kötelezett országcsoport a hidegháború enyhülési idősza-
kában alternatívát kínált avval szemben, hogy a nemzetközi kapcso-
latok irányát egyoldalúan a két poláris nagyhatalom egymás közötti 
alkui szabják meg. Másként fogalmazva: ezek az államok felléptek 
az ellen, hogy külpolitikai mozgásterük, biztonságuk az Észak(ként 
megnevezett) két politikai-katonai tömb közötti viszony alakulásá-
tól függjön, amiben a „szuperhatalmi” társuralom (kondomínium) 
jegyeit ismerték fel. Ezért állítottak alternatívát a détente olyan nagy 
horderejű nagyhatalmi kompromisszumaival szemben, mint az 
atomcsend-egyezmény (1963) és az atomsorompó-szerződés (1968). 
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3Helyettük atomfegyver-mentes és békeövezetek létesítését kezde-

ményezték,10 amik révén a bipoláris szembenállást földrajzi korlátok 
közé kívánták szorítani. Ennek nyomán alakult ki a nemzetközi 
kapcsoltok jellegzetes „déli” látószöge, ahonnan a „szuperhatalmi”, 
„északi” szembenállás/versengés a „harmadik világ”, a „Dél” államai 
számára, a világrendszer centrum–periféria tengelyén való előrejutás 
szempontjából, az érdekérvényesítés terepeként jelent meg.

*
Bandung mint „hívószó”, a politikailag formálisan (ti. a nemzetközi 
jog szerint) immár szuverén régi-új államok hidegháborús rend-
szerben elfoglalt helyén túl, az állami keretekbe foglalt/kényszerült 
társadalmak belső fejlődésének kérdését is fölvetette. E tekintetben az 
1950-es évek közepétől az 1970-es évek végéig ívelő negyedszázados 
ciklus fő történelmi tétje az volt, hogy a gyarmati státuszt az egykori 
„anyaország” – közvetve az európai és amerikai centrum – által dik-
tált gazdasági feltételek szerinti neokoloniális függés és alávetettség 
követi-e – fenntartva ezen államok/társadalmak periférikus helyét 
a hierarchikus világgazdaságban –, vagy lehetővé válik az arról való 
részleges lekapcsolódás (delinking – Amin 1992), és nyomában meg-
szüntethető/enyhíthető a strukturális függés, elindulhat/végbemehet 
e társadalmak emancipációja egy alternatív, a tőkeviszony logikájától 
radikálisan különböző társadalomépítés keretében.

E történelmi léptékű kihívás megragadható abban a paradoxonban, 
amit a bissau-guineai Amílcar Cabral (a szubszaharai Afrika egyik 
legképzettebb marxista teoretikusa) 1966-ban úgy fogalt össze, hogy 
a forradalmi kispolgárság11 mint osztály, miután a politikai hatalmat 
– kiegyezéses dekolonizációval vagy fegyverrel – megszerezte, és 
hozzáfog(ott) az új, független államiság intézményes kereteinek 
kialakításához, a „forradalmi demokrácia” érdekében „kollektív 
öngyilkosságot” kell elkövessen.12 A „forradalmi demokrácia” mi-
benlétét Cabral, majd pl. a sokak által szellemi örökösének tekintett, 
Felső-Volta-i (Burkina Fasó-i) Thomas Sankara (mindkettőjüket meg-
gyilkolták, Cabralt 48, Sankarát 37 évesen) abban jelölte meg, hogy  
a(z állam)hatalom birtokába jutott politikai elit pozícióját a társadal-
mi önrendelkezés/önigazgatás érdekében használja-e fel, nem pedig 
arra, hogy önmagát mint az állam – ideologikusan az „elképzelt” 
nemzet (Anderson 2006) – tulajdonába vett termelési eszközökkel 
rendelkező, azokat ellenőrző és birtokló (később tulajdonló), a tár-
sadalomtól elkülönült, önálló érdekű csoport szilárdítsa meg. 
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4 A Harmadik Világban13 (mai elterjedt szóhasználattal, a Globális Dé-

len) – különösen a világrendszer afrikai perifériáján, de részben Ázsi-
ában is – a dekolonizációt követő negyedszázadban a Bandungban 
képviselt államok vagy államképes, antikolonialista szervezetek és az 
általuk képviselt társadalmak által bejárt – választott vagy elszenvedett 
– út alapvetően háromféle volt. 

A neokolonialista, függő fejlődés – amit az 1960-as, 70-es években, 
a korszellemhez igazodva, sokszor szintén „szocialistának” tituláltak, 
de legalábbis nyíltan sehol sem „vállaltak fel” / „vallottak be” –, azokra 
az országokra volt jellemző, ahol a gyarmatosítás vagy az azzal egyen-
értékű gyarmati kapitalista típusú fejlődés során helyi burzsoázia 
– Cabral kifejezésével, „pszeudo-burzsoázia”14 – formálódhatott ki. 
Ennek cselekvő elitje, az európai nemzetté válás mintáját szem előtt 
tartva, nemzetet „képzelt el” „népének” (s még inkább önmagának), 
a függetlenségi küzdelem élére állt, aminek megszerzése után többé-
kevésbé készen átvette a modern/gyarmati gazdasági szektor és állam-
igazgatás kulcspozícióit. Ezt követőn politikai és igazgatási kapcsolati 
tőkéjét gazdasági tőkévé, magántulajdonná konvertálta,15 igazodott a 
nemzetközi tőke uralta munkamegosztáshoz, az állami intézmények 
menedzselését pedig saját érdekeihez igazította. 

A másik opciót az ún. nem kapitalista fejlődés jelentette, ami (szin-
tén) nemzeti elhivatottságú, államkapitalista gazdasági-társadalmi 
berendezkedést implikált, legtöbbször szocialista célmegjelöléssel és 
fogalomkészlettel. Ennek „minősített” változata (az 1980-as évek el-
terjedt szóhasználatával) a szocialista orientáció volt,16 ami a modern/
gyarmati kapitalista gazdasági alappal (iparral) és társadalomszerke-
zettel nem vagy csak alig rendelkező (legszegényebb), főként afrikai 
országok némelyikében került napirendre, jobbára az 1970-es évek 
második felében, a hidegháború hanyatló szakaszában.17 Ezzel kap-
csolatban merült fel – ismét18 – az „útlerövidítés” lehetősége, vagyis 
az, hogy megvalósítható-e, hogy e preindusztriális gazdasági-társadal-
mi szerkezetű államok/társadalmak a kapitalista tulajdonviszonyok 
kialakulása nélkül iparosodjanak és jussanak el valamiféle szocialista 
gazdaság és társadalom korszakába. 

A nem kapitalista fejlődést választó államok (elitjei) a hidegháborús 
nemzetközi rendszer viszonyai között szükségszerűen támaszkodtak 
az imperialista tömbbel szembenálló, ezért velük objektíve szövetsé-
ges szocialista „tábor” (eleinte főleg a SZU és az NDK, illetve Kína, 
majd az 1970-es évek második felének dekolonizációs hulláma idején 
Kuba) gazdasági, szakértői, politikai, katonai és ideológiai támogatá-
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5sára. Olyannyira, hogy – mint a kérdés kiemelkedő kortárs elemzője, 

a szovjet-azeri Karen Ny. Brutyenc megállapította: „a jelenlegi körül-
mények között a fiatal nemzeti államok többségének önállósága nem 
mindig nyugszik […] »saját« bázisán. Sok fontos vonatkozásban 
ez az önállóság nem annyira e fiatal államok belső helyzetének tör-
vényszerű külső tükröződése, mint inkább a nemzetközi küzdőtéren 
kialakult erőviszonyok, a szocialista közösségtől kapott támogatás 
terméke.” (Brutyenc 1975, 43.)

Mármost, az államközpontú, a társadalmi önigazgatás bármely 
formáját minimum fenntartással kezelő kelet-európai államszocialista 
rendszerek, sajnálatosan, nem ösztönöz(het)ték a hatalom birtokába 
jutott helyi elitek cabrali „kollektív öngyilkosságát”. Mintának nem 
adhattak mást, mint önmagukat: a posztkoloniális hatalmi struktú-
rákat igyekeztek saját képükre és hasonlatosságukra formálni.19 Ezért 
kifejezetten bizalmatlanok voltak az olyan ritka hatalomdecentralizáló 
és demokratizáló intenciójú – a helyi társadalmak történeti örökségén 
alapuló, mégis innovatív – kezdeményezésekkel szemben, mint ami-
lyen pl. Tanzániában ment végbe 1967-től a Julius Nyerere nevével 
fémjelzett ujamaa-szocializmus koncepciója alapján.20 A program 
lényege a soknemzetiségű és -nyelvű kelet-afrikai, paraszti társada-
lom országos – elvben önkéntességen alapuló – átszervezése volt 
önellátó és önigazgató faluközösségek rendszerébe, ami kiegészült 
modern ipar és (mindenekelőtt szállítási-kereskedelmi) infrastruk-
túra kiépítésének tervével.21 Nyerere a választott út iránti szovjet 
értetlenséget látva22 fordult támogatásért a Kínai Népköztársasághoz. 
A Dar es-Salaam kikötőjét Zambia belsejével összekötő, 1860 km 
hosszú Tanzam vasút megépítése23 hasonló nagyságrendű beruházás 
volt, mint a szovjet finanszírozású és kivitelezésű asszuáni-gáté és 
vízerőművé Egyiptomban, próbára téve a kínai gazdaság teljesítő-
képességét – egy olyan időszakban, amikor annak teljesítménye a 
kulturális forradalom keltette káosz miatt visszaesett. (Robert 2019).  
A Tanzam vasút azután referenciává vált Kína későbbi (és jelenlegi)  
– a bandungi elvekkel hivatalosan is kontinuus – afrikai politikájának, 
a konfuciánus elvű, „ingroup” kínai külkapcsolatoknak (guanxi), amit 
a kelet-európai államszocialista támogatáspolitikától eltérő racionalitás 
(is) vezérel(t) (Eszterhai 2013).

A Bandungot követő két évtizedben a rokonsági (nemzetségi, tör-
zsi) vagy felekezeti alapon kijelölt/kiválasztódott szubszaharai elit, 
amit Frantz Fanon indulatosnan „falánk, mohó, telhetetlen, kis létszá-
mú és és kisstílű kaszt”-nak titulált (Fanon 1985, 169), sok helyütt a 
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6 lakosság alig néhány ezrelékét kitevő (500–5000 fős), kiváltságokkal 

elhalmozott klikké degenerálódott, majd fokozatosan államosztály-
lyá szerveződött (Búr 2006, 204), szembefordulva eredeti, európai 
mintájú „nemzetépítő”, illetve szocialista-egyenlősítő, emancipációs 
küldetésével. Az államosztály – aminek meghatározó vonása a króni-
kus belső instabilitás24 –, egyrészt sokszor radikális, nem ritkán brutális 
politikai leszámolással járó külpolitikai pálfordulást hajtott végre az 
imperializmus (politikailag-katonailag a Nyugat, gazdaságilag az 
IMF és a Világbank) irányába, másrészt megszállta és kisajátította az 
államot,25 kezdetben megtartva vagy akár némileg kibővítve is annak 
szolgáltató funkcióit, majd az 1990-es évek elejétől – nem függetlenül 
a Szovjetunió és a kelet-európai szocialista államok megszűnésétől, 
valamint a neoliberális ellenforradalom globális offenzívájától – 
predátor, „gonosztevő” állammá szervezve, amely immár minimális 
szinten sem lát el szolgáltató funkciókat. A folyamat betetőzéseként, 
az elit sok helyen lemond(ott) az államiság legfőbb kritériumáról, az 
erőszak monopóliumáról is: azt áruba bocsátva, átengedi/átengedte a 
természeti kincsek kitermelésére/kirablására fókuszáló transznaci-
onális vállalatoknak és/vagy különféle „nem-állami erőszakszerep-
lőknek” (Búr 2006, 206), s ezáltal ágensévé vált az államkudarc / 
államtalanítás Afrika- és harmadikvilág-szerte terjedő jelenségének. 

A dekoloniális, forradalmi kispolgárság számára kínálkozó har-
madik opció volt, hogy önmagát kollektív kizsákmányoló osztállyá 
szervezze, paravánként megőrizve a nacionalista/szocialista cél- és 
fogalomkészletet és – igazodva a hidegháborús erőtérhez – a szov-
jet vagy kínai orientációt. A szubszaharai Afrikában ez a folyamat 
kevésbé érvényesül(hetet)t,26 vagy legalábbis nem teljesed(het)ett 
ki, minthogy a gyarmati önkény nyomán keletkezett trópusi afrikai 
államok nem voltak képesek oly mértékben szervesülni – ti. túllépni 
az örökölt etnikai, nyelvi, hagyománybeli, társadalomszervezeti, 
munkamegosztásbeli stb. megosztottságokon –, hogy elitjük kellően 
homogén kizsákmányoló osztállyá váljon. Ez az opció inkább az 
arab világban volt detektálható (pl. Algériában az FLN; Szíriában 
és Irakban a Baath sikeres államképző, -fenntartó és modernizációs 
szerepében). 

A „modell” legkifejlettebb változata azonban minden bizonnyal 
a konfuciánus hagyományú Kelet-Ázsiában öltött testet, jelesül 
Észak-Koreában, ahol a Koreai Munkapárt a magántulajdon nélküli 
osztályuralom kivételesen szilárd politikai és gazdasági-társadalmi 
rendszerét fejlesztette ki. 
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termelési mód27 két longue durée-s stabilizáló mozzanata alkotja. Elő-
ször is, itt a kizsákmányolás (a megtermelt többletérték elvonása és 
kisajátítása) hagyományosan kollektívák között ment/megy végbe, 
azaz mind a kizsákmányolók, mind a kizsákmányoltak kollektívákként 
(nem mint individuumok) jelennek meg. Viszonyukat a KNDK-ban 
a szongbun intézménye28 szabályozza és kvázi rendi29 formában rög-
zíti. A második ilyen elem: a szubjektív (osztály)érdekfelfogás, mind 
az alul, mind a fölül lévők részéről, azaz az osztályszerű elkülönülés 
folyamatának szerves, „észrevétlen” módja, a kizsákmányolás elrej-
tettsége, az uralom és az alávetettség alapvetően konszenzusos jellege. 
Kizsákmányolók és kizsákmányoltak osztoznak abban az illúzióban, 
hogy a köztük lévő viszony kölcsönös szolgálatokon alapul, azaz benne  
– a gazdasági antropológia nyelvén – általános reciprocitás érvényesül, 
ahol a hosszú távú megtérülés magától értetődik, jóllehet a(z anyagi) 
javak valóságos forgalmában a redisztribúciós folyamat jó ideje meg-
szakadt: negatív reciprocitás, kizsákmányolás áll fenn.30 

E konszenzus övezte illúzió komplex fogalmakban artikulált ideoló-
giává (ti. a társadalmi [osztály]konfliktusok végigharcolásának/csil-
lapításának eszközévé, a fogalom marxi-lukácsi értelmében31) vált/
válik, amelyben a társadalmi együttműködés „instanciái” (módjai és 
funkciói: gazdaság, politika, erkölcs, rokonság, nevelés, transzcenden-
cia stb.) szétválaszthatatlanul egymásba ágyazódnak (embeddedness 
– Polányi). A KNDK-ban minden bizonnyal ilyen centrális szerepű, 
összetett, kategória a dzsucse (csucshe) eszmerendszere, amit Kim Ir 
Szen 1955 végén hirdetett meg,32 s ami a későbbi évtizedek során 
mindinkább túlnőtt kezdeti jelentésén, az önerőre támaszkodás 
(self-reliance) bandungi ihletettségű elvén,33 kiegészülve a társadalmi 
rangcsoportok (szongbun) említett intézményével.

A rendszer stabilitásának összetevője az önerőre támaszkodáson 
túlmutató önközpontúság, azaz a külvilággal való érintkezés előbb 
elszenvedett, majd egyre inkább felvállalt redukciója (embargó és/
vagy autarkia), valamint a társadalomnak az uralkodó osztály (rend, 
kaszt, elitcsoport) általi szoros ellenőrzés alatt tartása, s ezzel össze-
függésben: a kiválasztottság (különlegesség) és a permanens, akut 
fenyegetettség érzületének – a világháború elkerülhetetlenségéről 
szóló sztálini/zsdanovi tézisre hajazó – fenntartása, ami együtt jár a 
hadseregnek és a politikai rendőrségnek biztosított kiváltságokkal.34 

*
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államszocializmusra jellemző jelensége, amit Pavel Câmpeanu román 
közgazdász vélelmezett – és amit az 1990-es évek elején Böröcz József 
rekonstruált (Böröcz 2017, 27–28.) –, a kelet-ázsiai államszocialista 
viszonyok között kevéssé/nem értelmezhető, vagy legalábbis nem 
kelt(ett) feszültséget, s ez (is) erősítőleg hat(ott) a rendszer stabi-
litására. Egyrészt, itt a magántulajdon-nélküliség kontinuus, abban 
az értelemben, hogy a prekoloniális korszakban a „tiszta”, általános 
(rendszerszintű) (föld)magántulajdon intézménye nem jött létre, a 
magántulajdonnak elsősorban az agrárium szféráján kívüli kialakulása 
pedig (az iparban, a kereskedelemben, a banki és más szolgáltatások 
területén) a gyarmatosítással és/vagy a külföldi tőke behatolásával állt 
kapcsolatban. Emiatt a II. világháborút követő kiterjedt államosítás/
nacionalizálás az állam mint „magasabbrendű közösség” domináns 
gazdasági szerepének visszaállításaként jelenhetett meg. Másként 
fogalmazva: Kelet-Ázsiában, úgy tűnik, a tulajdon „kiürülése”/„kiürí-
tése” nem következ(het)ett be, lévén nem is alakultak ki olyan magán-
tulajdonosi struktúrák, amiknek tartalmát az állam „felszippanthatta” 
volna. (Böröcz 2017, 28.) Mondhatjuk így is: arrafelé „államosítás” 
és „társadalmasítás” egymáshoz sokkal inkább közeli, fölcserélhető 
fogalmakként jelentek meg, mint Kelet-Európában.

A rejtett, „észrevétlen” osztályelkülönülést és kizsákmányolást 
érdemes – és szükséges is – visszavezetni politikai gazdaságtani 
alapjára: a munka és a tulajdon megbomlott egységének kérdésére az 
ázsiai termelési mód szubsztrátumán kialakult államszocialista rend-
szerekben.35 A megválaszolásra váró problémát Vilmos József ekként 
exponálta: „Amennyiben […] a prekapitalista társadalmakban is volt 
kizsákmányolás, lényegében ennek is csak a munka (termelő) és a 
tulajdon (javak elsajátítása) elkülönültségének valamilyen történelmi-
leg kialakult, sajátos formája lehetett a tartalma.” (Vilmos 1977, 77.; 
kiemelés az eredetiben.)36

A Grundrissében Marx így fogalmaz: „A tulajdon tehát eredetileg 
csak azt jelenti, hogy az ember úgy viszonyul természeti termelési 
feltételeihez, mint amelyek hozzá tartoznak, az övéi, amelyek saját 
létezésével együtt előfeltételezettek; úgy viszonyul hozzájuk, mint ön-
maga természeti előfeltételeihez, amelyek úgyszólván csak testének 
meghosszabbításai. Tulajdonképpen nem viszonyul termelési fel-
tételeihez, hanem kettősen létezik, mind szubjektíve, mint ő maga, 
mind objektíve, létezésének ezekben a szervetlen feltételeiben.” 
(Marx 1972, 371–372.; kiemelés az eredetiben.) Ezek között az 
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létezése”, „nem-viszonya” kettős közvetlenséget rejt: a természetadta 
közösséghez tartozását és „a termelés külső ősfeltételéhez” (legfőként 
a földhöz) mint sajátjához, „mint az egyéniségéhez tartozó előfeltéte-
lekhez, egyénisége létezési módjaihoz” tartozását. (Uo.) A közvetlen 
egység azonban – amit Marx a „valóságos fejlődés” előtti állapotnak 
nevez – „igen hamar elmúl[ó] és sehol sem tekinthet[ő] normális 
állapot[nak], még normális ősállapot[nak] sem”. (Marx 1972, 32.) 
A „valóságos fejlődés” kezdetével a „kettős létezés” egyre inkább 
termeltté, társadalmivá válik, ami által az egyén közösségi-társadalmi 
vonatkozása közvetlen egységből meghatározott tartalmú viszonnyá 
alakul át. Ennek folytán ,,[….] a termelés társadalmi mivolta is egyre 
kevésbé jelentkezik […] a közösség tagjainak együttes tettében, s 
mindinkább az elkülönülő egyéneknek mint társadalmi lényeknek 
tevékenysége közösségi közvetítettségében.” (Ágh 1974, 38–39.)  
A tulajdonban lakozó inherens kettősség ezt követőn tehát viszony-
ként: mint birtoklás és használat kettős, kiegyenlítetlen viszonya létezik. 
A közvetlen termelők szempontjából ez azt jelenti, hogy birtokosi 
attribútumaik összessége (ti. részvételük közösségüknek mindazok-
ban a döntéseiben és tetteiben, amelyek a tulajdont érintik) többé 
nem teremt tulajdont, hanem csupán egy, szintén a birtoklás szintjén 
álló viszonyt: a közösség birtokosi mivoltát a „közösségi birtoklás 
állami összefoglalásaként” (uo. 40–41.) megszilárduló tradicionális 
államhoz, a tulajdonoshoz. Ez utóbbi szemszögéből a következmény 
az, hogy tulajdonosi mivolta közvetlenül nem foglal(ja) magában (a) 
használatot, hanem csupán közvetve, a birtokos-közösségeken ke-
resztül. A termelő és a felsőbb közösség (a hagyományos állam) közötti 
viszonyt illetőn pedig a kettős közvetítettség eredménye, hogy valóságos 
kapcsolataikat tekintve egymás számára közömbösek: a tulajdonos-
állam számára a használat csak az eredeti közösségek használatának 
szintjén jön számításba, míg a valódi használat (az egyén termelői 
vonatkozása) a felsőbb közösség szempontjából irreleváns, azaz meg-
marad az eredeti közösségek saját, belső ügyének.

A kollektív kizsákmányoló társadalmi csoport tehát az egyes terme-
lők kollektíváját teszi termelése szervetlen feltételei közé. Más szóval: 
a prekapitalista formációk általános vonása, hogy bennük a hatalmi 
viszony (a természeti és a társadalmi termelési feltételek és viszonyok 
elsajátítása) szükségképpen uralmi viszonyok formáját ölti (vagyis 
idegen akarat kényszer – még ha nem is tudatosodott kényszer –  
útján való elsajátítását feltételezi) a törzsi-ázsiai társadalmakban 
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– azaz a primer közösségekben egyesülő termelőket és a közösségek 
összefoglalásaként megjelenő államiságot – összekötő patriarchális, 
fiktív-rokoni kapcsolat, amely – mint fentebb említettük – az egész 
társadalmat átható, intézményesült ideológia gyanánt van jelen, ahhoz 
hasonló szerepet tölt be, mint a feudalizmusban a hűbéri kapcsolat 
vagy az antik rabszolgatartásban az erőszak: gazdaságon kívüli kény-
szer (ami a valóságban nincs „kívül” gazdaságon, be van ágyaz[ód]va 
abba).37 Míg azonban ez a kényszer a feudalizmusban magántulajdo-
nosokat köt össze, akik ezért, ha elveszítik termelőeszközeiket (jelesül 
földjüket), ténylegesen (lásd a bekerítések folyamatát a XVI–XVIII. 
századi Angliában) vagy potenciálisan bérmunkások lesznek, addig itt 
az egyes termelőket anélkül zsákmányolják ki, hogy a termelési esz-
közökhöz való viszonyuk közösségi előfeltételezettsége megszűnne. 
Ez utóbbi – a közösségből való kizárás/kívülre kerülés valamilyen 
súlyosan közösségellenes cselekmény miatt – avval jár, hogy az egyén 
társadalmon kívüli páriává, banditává, esetleg rabszolgává válik, ami 
emiatt csupán kivételesen fordul elő a tradicionális társadalmakban. 

A munka és a tulajdon egységének kérdéséhez visszatérve: a közvet-
len egység állapota (zsákmányoló társadalmak), valamint az önmaga 
ellentétébe átcsapó antik és feudális forma között itt – az ázsiai termelé-
si mód „hagyatékának” modern/posztkoloniális társadalmi viszonyai 
között – jól megragadható tartalmú közbülső állapot áll fenn, ami a 
kollektívákat összekötő ideológiai konszenzus folytán belülről – vagy-
is erőteljes/erőszakos külső hatás nélkül – nehezen bontható meg. 

*
A KNDK a koreai háború nyomán (1950–1953), formális értelem-
ben, lekapcsolódott a kapitalista világrendszerről. Ezt követőn azonban 
az ország eleinte kényszerű elszigetelődése tudatos elzárkózásba ment 
át, az önerőre támaszkodás izolációvá torzult. A Kim Ir Szen, majd 
örökösei – a Kim-dinasztia – által irányított és uralt észak-koreai állam 
zárvánnyá, Csoma Mózes kifejezésével, „remetekirálysággá” változott 
(vissza, ugyanis a tudatos elszigetelődésnek a koreai történelemben 
hagyománya volt;38 Csoma 2013, 279–280).

Ennek a fajta leválásnak nem sok köze volt/van a delinking amini 
meghatározásához. A dinasztikusan és „rendileg” tovább örökített 
észak-koreai osztályhatalom/-uralom, sem gyakorlatilag, sem elmé-
letileg nem vett/vesz részt a tőkeviszony uralmának meghaladására/
megdöntésére irányuló globális osztályharcban. Sőt, az eredeti in-
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ellenes elfajulásba, (akár) genocídiumba (is) fordul(hatot)t – nem 
csak Észak-Koreában, mint azt a Pol Pot, Khieu Szamphan és társai 
irányította Demokratikus Kambodzsában 1975 és 1978 között testet 
öltött disztópia tanúsította.39 Ami Kambodzsában történt, korántsem 
volt egyedi és előzmények nélküli: hasonlóan gyilkos (a rituális em-
berevésig menő40) elfajulás ment végbe Kína egyes tartományaiban is 
a kulturális forradalom idején. Mindegyik esetben az ezekben a kelet-
ázsiai társadalmakban évszázadok óta jelen lévő, lappangó osztályharc 
elszabadulásáról, pontosabban: szabadjára engedéséről volt szó, azután 
és amiatt, hogy a kommunista pártokba szerveződött, regnáló politi-
kai elit frontális támadást indított a társadalmi osztályok közötti (mint 
láttuk, rendszeres többletérték-elvonást, kizsákmányolást elfedő-iga-
zoló) komplex ideológia, az osztálybékét szavatoló konfucianizmus és 
az értelmiségi/hivatalnoki/pártelit ellen, aminek tekintélye/hatalma 
a konfuciánus „komplex morális tanításon” alapult.41

Ismeretes, hogy Kína – a KNDK-val és a „vörös khmer” hatalommal 
ellentétben – nem ment végig a deformáció e kétféle, de egyformán 
végzetes útján (noha Kína 1966 után kétségtelenül előrehaladt rajta): 
képesnek bizonyult önkorrekcióra, amit a KKP Mao halála után Teng 
Hsziao-ping pártfrakciója42 vezetésével hajtott végre, a párton belüli 
éles hatalmi harcot követő, vértelen hatalomátvétellel, mindenekelőtt 
Mao felesége, Csiang Csing és a kulturális forradalomban kiemelke-
dett „sanghajiak”, a „négyek bandája”43 – fizikai megsemmisítésük 
nélküli – menesztésével. A tengi konszolidáció sarokköve az a be- 
és felismerés volt, hogy ahhoz, hogy a kínai társadalom túljusson 
jelenkortörténetének legsúlyosabb válságán – ami a kínai (állam)
szocializmus bukásával fenyegetett –, elengedhetetlen a konfuciánus 
ideológia rehabilitálása, társadalomszervező és szabályozó szerepének 
visszaállítása a kínai társadalmi lét centrumába.44

Ezek az egyszerre antikapitalista és emberellenes rendszerek – nyil-
vánvalóan – nem lehettek (lehetnek) formaváltozatai semmiféle szo-
cializmusnak/kommunizmusnak. Ellenkezőleg: világméretű, súlyos 
csapást mértek s mérnek annak eszméjére. (Diametrális ellentétben 
az olyan, a szovjet és kelet-európai államszocialista mintától szintén 
különböző útválasztással, mint amilyen a kubai fejlődés, amely mind 
a buen vivir felmutatásával,45 mind hatékony és látványos, gyakorlati 
internacionalizmusával az eltelt több mint fél évszázad során a szoci-
alizmus mint emberhez méltó társadalmi alternatíva „élő reklámjává” 
vált – nem csak Latin-Amerikában.) 
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társadalomról, Vietnámról is ejtsünk szót, itt a forradalmi kispolgár-
ság – élén a nyugati és keleti szocialista-kommunista eszméken és 
praxison egyaránt pallérozódott Ho Si Minh-nel46 –, ha lett volna is 
hajlama ilyesmire, nem került olyan helyzetbe, hogy az osztályelkü-
lönülésnek ezt az útját válassza. Hiszen Vietnámnak és a kommunista 
pártba tömörült vietnámi nemzeti elitnek kereken harminc éven át, 
az 1940-es évek közepétől (a francia és japán kettős megszállás elleni 
harctól) egészen az 1970 es évek közepéig (a franciákkal vívott gyar-
mati felszabadító küzdelmeken át egészen az USA elleni honvédő és 
felszabadító háborús győzelemig), sőt, rövid szünettel, 1979-ig (a 
kambodzsai „vörös khmer” uralom fegyveres felszámolásáig), per-
manens hadiállapotban kellett helyt állnia, ami a nép – a társadalmi 
többség – cselekvő, demokratikus részvétele nélkül aligha lett volna 
eredményes. 

*
„Most már tudjuk”,47 amivel Samir Amin – miként alkatilag tőle oly 
különböző eszmetársa, Immanuel Wallerstein is – már az 1980-as 
évek végén, a 90-es évek elején tisztában volt: a gyarmati felszaba-
dítás, éppúgy, mint a globális (tőke)rendszerellenes (anti-systemic) 
mozgalmak másik két nagy XX. századi áramlata: a szociáldemokrácia 
és az államszocializmus is, az 1970-es évekre leadta teljesítményének 
javát: túljutott életciklusának delelőjén, és hanyatló szakaszába ért. E 
történeti tény azonban – magától értetődőn – nem érvénytelenítette 
emancipatorikus eredményeiket,48 sőt, a kudarcukból (és bűneikből) 
levonható/levonandó tapasztalatok jelentőségét a jelen küzdelmei, 
nevesen – és ez Samir Amin egyfajta politikai végrendelete volt – egy 
új internacionálé szükségessége szempontjából egyértelművé tette. 
Amin és elvtársai ebben az összefüggésben tekintettek a XX. század 
végi, XXI. század eleji (fél)periférikus világgazdasági helyzetre mint az 
antikapitalista áttörés lehetőségére. Utolsó megnyilatkozásaiban Amin 
mindehhez előfeltételként jelölte meg új, népi nemzeti szuverenitás 
megvalósítását, hogy erős és egymással szolidáris (nemzet)állami 
keretek között – ezek hivatottak alkotni az új internacionálét – végbe-
mehessen a „szenilitás” korába ért kapitalizmusról (Amin 2002) való 
világrendszer-szintű lekapcsolódás. Ő ebben Kína élenjáró szerepét 
vélelmezte (mások, köztük pl. Wallerstein, nála sokkal kevésbé).

A nemzet mint népi – tehát a történeti, polgári nemzetet meghaladó 
– közösség megteremtése, véleményem szerint, más fogalomkészlet-
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3tel, a lukácsi demokratizálás (Lukács 1988), illetve a részben általa 

ihletett mészárosi lényegi (szubsztantív) demokrácia (Mészáros 2017) 
imperatívuszát idézi, s egyúttal közeli rokonságban áll a cabrali gon-
dolattal, az államszervező kispolgárság „kollektív öngyilkosságának” 
választásával is. Történeti formaváltozatai a Párizsi Kommüntől az 
1917–19-es oroszországi és németországi (később az ’56-os magyar) 
szovjeteken/(munkás)tanácsokon, az 1944–45-ös magyarországi népi 
bizottságokon (Somlyai 1985), a lengyel Szolidaritás önigazgató szár-
nyának 1980–81-es tevékenységén át (Mitrovits 2009)49 legújabban a 
venezuelai kommünállam kettős vagy ellenhatalmi struktúrájáig50 ível-
nek, de (itt nem részletezhető fenntartásokkal) idesorolandók olyan 
közelmúltbeli és mai, többé-kevésbé elszigetelt, lokális leválások is, 
mint a dél-mexikói  Chiapas neozapatista praxisa, a tizenöt kelet- és 
délkelet-indiai szövetségi államban aktív naxalita, bázisdemokratikus, 
paraszti-kommunista gerillamozgalom tevékenysége, vagy az észak-
szíriai, kurd többségű Rojava részvételi, forradalmi-feminista állami-
sága is (lásd Engel-Di Mauro 2020; Roy 2010; Aguirre Rojas 2012, 
Lebrujah 2016).

A bipoláris államközi rendszer megszűnésével a bandungi szellem, 
közvetlen politikai értelemben, jelentését vesztette. Azonban mint 
Samir Amin hangsúlyozza, „Bandung” a nemzetközi kapcsolatok 
szintjén továbbra is jelen van: immár nem két politikai-katonai 
tömb kondominiumának elutasításként, a „Nyugat” és a „Kelet” kö-
zötti egyensúlykeresésként (lavírozásként), hanem a háromosztatú 
Globális Északnak – amini terminológiával: az Egyesült Államok, 
az Európai Unió és Japán alkotta triásznak– s vele a globális neolibe-
ralizmusnak való alárendelődés, illetve a kapitalista világrendszerről 
való lekapcsolódás közötti szükségszerű választás gyanánt.51 A lekap-
csolódás azonban, ismételjük, nem jelent elszigetelődést, autarkiát, 
zárványlétet, hanem olyan új osztálytartalmú nemzeti függetlenséget 
és államot – benne a szubsztantív értelemben vett munkásság, a 
dolgozók rendelkezését a termelési kapacitások felett, az élelmiszer-
szuverenitás helyreállítását a nagy népességeltartó képességű paraszti 
gazdálkodás rehabilitációjával stb. –, ami alkalmas arra, hogy adekvát 
szervezeti keretet nyújtson a visszafordíthatatlanul egységesülő világ-
gazdaság és az annak bázisán létező, megszüntethetetlenül heterogén 
világtársadalom (Szigeti 2010, 64.) „lassú átmenetéhez”52 a „tőkén 
túli” fejlődés korszakába. 
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4 Jegyzetek

1  Ezekre az irányváltásokra, mint Bibó István írja, a történelemnek azokban a „folyé-
kony pillanataiban” kerül sor, „[…] melyek az egyhelyben álló vagy egy irányban 
haladó korszakokat hirtelen fordulathoz juttatják, egyirányúvá teszik. Ezek azok a 
pillanatok, mikor aránylag nem sok vagy semmi sem szükségszerű, mikor minden 
s mindennek ellenkezője is lehetségesnek látszik.” Bibó 1990, 209.

2 Conjoncture: Fernand Braudel által bevezetett fogalom, ami középtávú, viszonylag 
lassú, ciklikus/interciklikus gazdasági, társadalmi stb. folyamatokat jelöl. Lásd 
Braudel 2006, 1160–1163. 

3 Az egyedi eseményeknek (événements) a történeti elbeszélésben betöltött helyé-
vel kapcsolatos újabb vitákról lásd: Revel 2004.

4 A hidegháború maga is olyan „konjunktúra” (középidejű ciklus), amely kezdetre, 
zenitre és hanyatlásra osztható ívet rajzol meg, s amely „három k”: konfrontáció, 
koegzisztencia és kooperáció korszakokként eltérő arányú egyensúlyán nyugszik. 
Lásd: Békés 2014.

5 Sárkány Mihály szavaival: Bandung „igénybejelentés” volt, „széles nemzetközi 
bázison, amelynek irányt és hitelességet adott a két emelkedőben lévő, nagy 
népességű és iparosodó ország, Kína és India.” (Személyes közlés.)

6 A Bandungi Értekezletet Dzsavaharlal Nehru és Csou En-laj 1954. júniusi, új-delhi 
találkozója nyomán hívták össze, a két vezető által megfogalmazott Öt Elv (Pancsa 
Sila) alapján, amiket a bandungi nyilatkozatban tízzé bővítettek ki.

7 A két ország közötti vita 1962-ben egyhónapos háborúba torkollott. 
8 Jordán Gyula nagyívű, posztumusz tanulmányában Mao eltávolodását a Szov-

jetuniótól, majd szembefordulását vele, a kínai „kivételesség” sok évszázados 
hagyományához (bizonyos értelemben a sinocentrikus világszemlélethez) való 
tudatos visszatérésként értelmezi. Jordán 2012, 113–119. 

9 Balogh András joggal hangsúlyozza, hogy a britek által Indiáról leválasztott, ön-
magát muzulmánnak identifikáló Pakisztánnal szemben, a hindu többségű India 
megteremtője nem volt hajlandó „vallásközösségi kategóriákban gondolkodni, 
és a felosztás idején és a felosztás után kialakult szörnyű polgárháború ellenére is 
egyértelműen India szekuláris jellege mellett foglalt állást. Ebből az is következik, 
hogy Nehru elutasította a »hindu India« koncepcióját, és India alkotmányosan 
ma sem hindu állam.” (I. m. 13.)

10 1969 és 2006 között öt atomfegyver-mentes övezet létesítéséről született megálla-
podás: kettő a hidegháború időszakában, három pedig 1990 után. Az indiai-óceáni 
békeövezet legfőként India által felkarolt tervezete nem valósult meg. Lásd Lugosi 
1986. 

11 Cabral fogalmazásában: „a kispolgárságnak a gyarmati helyzetben forradalminak 
nevezhető része”. 

12 Lásd e számunkban Cabral híres, 1966-os beszédét a havannai Trikontinentális 
Értekezleten.

13 Mint ismeretes, a kifejezés a francia polgári forradalom fő társadalmi (osztály-) 
hajtóereje, a harmadik rend (tiers état) analógiája alapján született, Alfred Sauvy 
közgazdász-szociológus egy 1952-es cikke nyomán, amit a L’Observateur c. lap 
közölt. „»Hiszen végül is ez a Harmadik Rend módjára elfeledett, kizsákmányolt, 
megvetett Harmadik Világ maga is valami szeretne lenni.« Ekként fogalmaztam 
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5át Sièyesnek a francia forradalom idején keletkezett mondatát. Nem fűztem hozzá 

(noha olykor tréfából megjegyeztem), hogy a kapitalista világot a nemességhez, 
a kommunista világot pedig a papsághoz lehetne hasonlítani.” http://www.
prixalfredsauvy.com/presentation/monsieur-alfred-sauvy/. (Letöltés: 2020. 09. 
5.)

14 Frantz Fanon is kétségbe vonja, hogy a gyarmati függés körülményei között Afri-
kában valódi burzsoázia alakulhatott ki: „Ez a kosztpénzen tartott burzsoázia nem 
képes nagy eszmékre, ötletekre. Emlékszik a nyugati tankönyvekben olvasottakra, 
és – mintegy észrevétlenül – már nem is Európa utánzatává, hanem karikatúrájává 
vedlik át.” Fanon 1985, 169. 

15 K. Ny. Brutyenc már az 1970-es évek közepén világosan látta a politikai korrupció 
valódi jelentőségét a posztkoloniális osztályképződésben, amit „a felépítménynek 
az alap létrehozásában betöltött szerepe[ként]” értelmezett. A Rinascitát ídézve 
így ír: „Ennélfogva a politikai hatalom teszi lehetővé a gazdasági hatalom létre-
hozását, s nem megfordítva, ahogyan ez a kapitalizmus fejlődésének klasszikus 
formája szerint […] végbement.” Következtetése: „A burzsoá hivatalnokréteg 
[…] [n]övekedését […] jogosan értelmezhetjük úgy, mint a helyi burzsoázia 
kialakulásának egyik útját; élettevékenységét pedig méltán tekinthetjük az eredeti 
felhalmozás sajátos formájának és csatornájának […].” Brutyenc 1975, 235–236.

16 A „szocialista orientáció” elméleti és gyakorlati kérdéseinek egykorú értelme-
zéséhez lásd: Ágh 1975. A fogalmat Amin a 2000-es évtized második felében 
újraértelmezte, többek között az Eszméletnek küldött tanulmányában is: Amin 
2009.

17 A „szocialista orientáció”-hoz sorolható utolsó kísérletre Afganisztánban került 
sor Muhammad Nadzsibullah elnöksége idején, a szovjet csapatok kivonását 
megelőző és követő öt esztendőben (1987–1992). Az Amanullah Kán emír, majd 
király felvilágosult uralkodását (1919–1929) megidéző, szociális reformok sorát 
bevezető, világi rendszer sorsát – amire az afgánok többsége ma is „aranykorként” 
emlékezik – a Szovjetunió felboml(aszt)ása (1991. december) és az orosz fegyver-, 
energia- és élelmiszer-szállítások puccsszerű leállítása pecsételte meg 1992-ben. 
Lásd: Parenti 2012.

18 Ismeretes, hogy ehhez hasonló vita az 1920-as években, a III. Internacionálén 
belüli vitákban már egyszer lezajlott. 

19 Emiatt (is) lehettek különlegesen szorosak (ámbár, mint Mohamed Heikáltól, 
Nasszer beszédírójától tudjuk, csupán ritkán felhőtlenek; Heikal é.n.) Egyiptom 
és a Szovjetunió kapcsolatai a Nasszer által 1962-ben – a Szíriával 1958-ban elő-
készítetlenül létrehozott unió felbomlása nyomán – életre hívott, jellegzetesen 
állampárti vonásokat mutató Arab Szocialista Unió kormányzása idején, amit az 
egyiptomi kommunisták is támogattak. Samir Amin, Christophe Venturának adott 
2016. márciusi interjújában, személyes emlékeit is fölidézve, ama véleményének 
adott hangot, hogy az egyiptomi elnök és egykori „szabad tisztjeinek” szocialista 
irányú radikalizálódása korántsem következett a Forradalmi Kormányzó Tanács első 
négy évének (1952–1955/56) britellenes-nacionalista politikájából. Nasszerék ui. 
illúziókat tápláltak az iránt, hogy az Egyesült Államok, amelyre az arab világban 
– a Wilson által 1919 nyarán a közel-keleti térségbe küldött King–Crane Bizottság 
jelentése óta – antikoloniális hatalomként tekintettek, segíteni fogja Egyiptomot 
a brit függés felszámolásában és nagyszabású gazdaságfejlesztési terveik megvaló-
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6 sításában. Amin, az egyiptomi delegáció arab–kínai tolmácsára hivatkozva, akként 

vélekedett, hogy az egyiptomi vezetőt a Rangoonból Dzsakartába (ti. Bandungba) 
tartó közös repülőúton Csou En-laj győzte meg arról, hogy Egyiptom hazai és 
főleg pánarab nemzeti céljai ellentétesek az USA geostratégiai érdekeivel, s ezért 
érdemi támogatásra csakis a szocialista országoktól, elsősorban a Szovjetuniótól 
számíthat. (Az interjút lásd: https://www.youtube.com/watch?v=pK2kzJ-2q1o; 
főleg 13:11–16:11.; megtekintve: 2020. 09. 09.) Ismert, hogy Bandung után – 
kínai közvetítéssel – meg is történt az egyiptomi–szovjet kapcsolatfelvétel, ami 
hamarosan, 1955 őszén, a csehszlovák–egyiptomi fegyvervásárlási egyezményben, 
majd az 1956-os szuezi válság alatt az Egyiptomnak nyújtott határozott szovjet 
diplomáciai és politikai támogatásban, végül az asszuáni magasgát és vízerőmű 
szovjet kivitelezésében és finanszírozásában, illetve a két ország közötti széleskö-
rű gazdasági, politikai és katonai együttműködésben „fordult termőre”. Az érem 
másik oldala, hogy bármily szorossá is vált a Nasszer-érában az egyiptomi – magát 
„szocialistának” tituláló és láttató, a valóságban államkapitalistának megmaradó – 
politikai és gazdasági rendszer kooperációja a Szovjetunióval, az örökségét átvevő 
Anvar Szadat, az 1970-es évek elején, nagyobb belpolitikai megrázkódtatások 
nélkül tudta átállítani Egyiptomot a Nyugat oldalára: felszámolni az egyiptomi 
szovjet jelenlétet, megnyitni (infitah) a gazdaságot a nemzetközi tőke előtt és 
békeszerződést kötni Izraellel. (Farkas 2012, 25–50.)

20 Elsősorban az „ujamaa” paraszti szocialista kísérlet szolgált mintául 1975-től a 
madagaszkári Második Köztársaság „szocialista forradalmához”, aminek közép-
pontjában a fokonolona, a hagyományos malgas rokoni, majd területi alapon 
szerveződött paraszti közösség állt. A hatalom erőteljes decentralizációját ígérő 
programot Richard Ratsimandrava elnök (korábbi csendőrezredes és belügymi-
niszter) hirdette meg, akit azonban hat nappal kinevezése után (ismeretlenek) 
meggyilkoltak. Az erősen átdolgozott, recentralizált tervet utódja, Didier Ratsiraka 
kísérelte meg a gyakorlatba átültetni Charte de la Révolution malagasy socialiste 
címet viselő programjával, amit – nyilvánvalóan kínai mintára – Boky mena (Vörös 
könyv) néven népszerűsítettek. Lásd: Archer 2003 (1977). Mind az ujamaa-, mind 
a fokonolona-szocializmus kísérletére Tanzánia, illetve Madagaszkár külső eladó-
sodása és az IMF-hitellel kikényszerített gazdaságszerkezet-átalakítási diktátum 
tett pontot.

21 Ujamaa: a szuahéli jamaa (nagycsalád, rokoni közösség, testvériesség) szóból 
képzett fogalom, ami országszerte egységes falusi agrárközösségek létesítésének 
tervét jelölte. Az ujamaa-szocializmus programját Nyerere az arushai nyilatkozat 
néven ismertté vált, 1967-es beszédében ismertette. Lásd: Traoré 1975.

22 Nyerere harminc alkalommal látogatott Kínába és csak egyszer Szovjetunióba: 
Servant 2019.

23 „Az egyik legnagyobb szabású kínai befektetést Tanzánia és Zambia kérésére 
kezdte meg Kína. A két országot keresztülszelő vasútvonal Zambia rézlelőhelyeit 
és Tanzánia dél-nyugati nyersanyaglelőhelyeit köti össze Dar es Salaammal és a ki-
kötővel. Ez a projekt bizonyult a legjelentősebbnek az sino-afrikai kapcsolattartás 
során, hiszen a kulturális forradalom évtizedében engedélyezték, és az USA felé 
való nyitás időszakában valósították meg.” Vecsey 2017, 209. 

24 Az osztályon/eliten belüli permanens politikai küzdelmek, erőszakos hatalomát-
vételek vezettek az „elit-recycling”-nek nevezett jelenség kialakulásához. Búr 2005. 



A
SS

ZO
CI

Á
CI

Ó
K

13
725 E tendencia korán, már az 1960-as évek végén érzékelhető volt. „Amikor a nemzeti 

vezetés államosítja a külföldi társaságok és a nagytőkések javait, ezek a bürokraták 
a tömegek nevében ragadják meg a termelési eszközök igazgatását végző állami 
szektor vezető helyeit. A hatalom és a gazdaság éltető központjai feletti uralmuk 
teljes szabadságot biztosít nekik a politikai és gazdasági döntések hozatalában 
[…] Ez a réteg alkotja az »új osztályt«, amely befagyasztja a fejlődést, a saját 
érdekében kiszívja az állami szektor vérét, spekulál, kereskedik és jövedelmének 
feleslegét ingatlanokba és művelhető földekbe fekteti. Így ennek a rétegnek egy 
része új tulajdonossá válik.” Kamel 1976, 283.

26 Talán Zimbabwe kivételével 1988 és 2000 között, a két nagy etnikumot, a sonákat 
és a ndebeléket reprezentáló két egykori gyarmati felszabadító mozgalom, a ZANU-
PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) és a ZAPU (Zimbabwe 
African People’s Union) fúziójával létrejött egypártrendszer-jellegű kormányzás 
idején. 

27 Az ázsiai termelési mód marxi kategóriájának történeti relevanciája körüli több 
évtizedes vitákról – amikre jelen dolgozatban nincs lehetőségünk kitérni – lásd 
legújabban: Gaulard 2018.

28 Származáson és (ennek alapján) politikai megbízhatóságon alapuló, három fő 
osztályra és mintegy ötven alosztályra osztott társadalmi rangrendszer, amely az 
egyén életének legtöbb területén (élelmezés, lakóhely, iskola, munkahely stb.) 
jogelőnyökkel és -hátrányokkal jár. Lásd Pillet 2019.

29 A szongbun megfeleltetése „rend”-nek, „kaszt”-nak vagy bármilyen, az európai 
társadalomfejlődésből átvett fogalomnak, természetesen csakis cum grano salis 
fogadható el.

30 Marx és Engels A német ideológiában hasonló következtetésre jutnak, amikor az 
államnak mint a közös érdek önálló formában való megjelenésének kérdéséről 
írnak: „[…] a közösségi érdek […] illuzórikus közösségiségként, de mindig 
a minden családi és törzsi tömörülésben meglevő kötelékek reális bázisán” ölt 
államként „önálló alakulást”. Marx–Engels 1974, 33.

31 A(z európai) kapitalizmusban – előbb a polgárság hatalomra jutásában, majd a 
politikai hatalomnak a proletariátussal szembeni megtartásában – ez a hegemón 
ideológia előbb a nemzeti eszme, később az ennek emancipatorikus-demokratikus 
tartalmától megfosztott nacionalizmus. Lásd Bibó István fejtegetését a hazafiság/
patriotizmus és a nacionalizmus közötti különbségről. Bibó 1990, 226–230. 

32 A csucshe eszméje, Csoma Mózes szerint, „önrendelkezés” jelentéssel a XVII. 
századba nyúlik vissza. Csoma 218, 221–223.

33 Az önerőre támaszkodás elve jóval Bandung előtt megfogalmazódott: „Mao és 
a kommunista kínai vezetés már az 1930-as évektől hangsúlyozta az önerőre 
támaszkodás fontosságát.” Vámos 2017, 48.

34 A szongun („első a hadsereg”) elv, amit Kim Ir Szen halála után Kim Dzsong Il 
vezetett be, az ország fegyveres erőinek tagjait a társadalom fölé helyezi, és a 
honvédelemnek. a nemzeti forráselosztásban feltétlen elsőbbséget biztosít. 

35 Az alábbiakban egy korábbi tanulmányom gondolatmenetét elevenítem fel: Lugosi 
1983.

36 Vilmos József az 1970-es években a budapesti bölcsészkar Politikai Gazdaságtan 
Tanszékének vezetője és Földes László munkatársa volt, akinek emlékét jelen 
számunk Arcok rovatában idézzük fel: mindkettőjük munkásságában kiemelt sze-
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8 repet kapott – Polányi Károly nyomán – a hagyományos társadalmak „beágyazott” 

gazdasági folyamatainak marxista értelmezése.
37 ,,Az a sajátos gazdasági forma, amelyben a meg nem fizetett többletmunkát a 

közvetlen termelőkből kisajtolják, meghatározza az uralmi és szolgasági viszonyt, 
ahogyan az közvetlenül magából a termelésből kinő és meghatározott módon 
visszahat erre. De ezen a formán alapul a gazdasági, magukból a termelési viszo-
nyokból kinövő közösség egész alakzata s ezzel egyszersmind a sajátos politikai 
alakja is. Mindig a termelési feltételek tulajdonosainak a közvetlen termelőhöz való 
közvetlen viszonya […] az a viszony, amelyben az egész társadalmi szerkezetnek, 
és ennél fogva a szuverenitási és függőségi viszony politikai formájának is, egy-
szóval a mindenkori sajátos államformának a legbensőbb titkát, rejtett alapzatát 
megtaláljuk.” Marx 1974, 745–746.

38 A konfuciánus Csoszon (Joseon) királyság, amelyben a koreai kultúra, társada-
lomszervezet, szokásrend stb. alapjai kialakultak, a mandzsu Csing Birodalom 
alárendeltségében két és fél évszázadon keresztül – egészen az 1880-as évekig – 
elzárkózva létezett. 

39 A Yale Egyetem Genocide Studies Programja keretében végzett kutatás alapján 
(https://gsp.yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program), a „vörös 
khmer” uralomnak 1,7 millió kambodzsai áldozata volt, öt év alatt az ország 
lakosságának 21%-a vesztette életét. 

40 Lásd pl. a francia AFP hírügynökség értesülését a déli Guanxi (Kuanghszi) auto-
nóm tartományhoz tartozó Wuxuan megyében 1968 nyarán történtekről: Le Point, 
2016. május 12. https://www.lepoint.fr/culture/chine-les-banquets-cannibales-
oublies-de-la-revolution-culturelle-11-05-2016-2038513_3.php#. Az ügy forrás-
szintű feldolgozása: Sutton 2009. Az emberhúsevés hagyománya egyébként, mint 
azt többek között S. Cruveille francia sinológus egyik tanulmányában bemutatta, 
a kínai régmúltban gyökerezik: Cruveille 2015.

41 „A hagyományos szülőtisztelet, az idősebbek iránti megbecsülés, a stabil családi 
kapcsolat, a kitartó barátság ideáinak hazájában a gyermekeket hivatalosan arra 
biztatták, hogy jelentsék fel szüleiket, a diákokat arra, hogy hurcolják meg taná-
raikat, a házastársakat és barátokat arra, hogy jelentsék fel egymást. A tanulás és 
tudás megbecsülésének országában bezárták az iskolákat, üldözték az értelmiséget. 
Nemzedékek sorsa futott vakvágányra.” Juhász 2012.

42 A KKP-n belüli frakciókról és e frakcióknak a kínai hatalomgyakorlásban betöl-
tött hagyományos szerepéről lásd Sárvári 2017, 32–35. „[…] a II. világháborút 
követő kínai hatalomgyakorlás nem csupán diktatúrát jelent, hanem frakcióharcot 
(az óhatatlanul felmerülő különböző politikai irányzatok közti konfliktust és ko-
operációt), amelynek nyílt politikai diskurzussá emelése az ezredfordulóval vált 
stratégiai céllá.” Uo. 32.

43 Az elnevezés magától Maótól származott: Jordán 2012, 353.
44 A konfucianizmus immár fölvállalt centrális szerepének látványos kinyilvánítása-

ként hozták létre világszerte, az elmúlt negyedszázad során, a kínai nyelv és kultúra 
elterjesztésére hivatott Konfuciusz intézetek hálózatát.

45 A kecsua eredetű fogalom (Sumak Kawsay) kiterjesztett, általános értelmében ami 
egyfajta  ökoszocializmust, a természettel harmóniában létező közösségiséget jelöl. 
Lásd erről: Carme 2016.

46 Ho életútjáról lásd Salgó 1984.
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947 John Lewis Gaddis jelenkor-történeti monográfiájának címe.

48 „Nincs rá ok, hogy […] megkérdőjelezzük a földrész államai által elért eredménye-
ket” – írja Amin. „Kongóban például, a fertelmes Mobutu-rezsim idején, harminc 
év leforgása alatt, negyvenszer nagyobb oktatási kapacitás jött létre, mint a belga 
gyarmati uralom nyolc évtizede során. Akár tetszik, akár nem, az afrikai államok 
az 1960-as évektől kezdve valódi nemzetekké fejlődtek. Az etnikai viszályok csak 
később, a bandungi modell kimerülése következtében kezdődtek el, midőn a ha-
talom különböző frakciói megrendült legitimációjukat az etnicitáshoz folyamodva 
próbálták meg visszaszerezni.” Amin 2009, 24–25.

49 „A Szolidaritás 1981 őszén megrendezett kongresszusán elfogadott program sze-
rint, az Önkormányzó Köztársaság a világnézeti, társadalmi, politikai és kulturális 
pluralizmus elvére épülve jön létre. A határozatban foglaltak szerint, az Önkor-
mányzó Köztársaság alapja az »autentikus munkásönkormányzat«.” Mitrovits 
2009, 37.

50 Lásd erről a „Venezuela dosszié”-t, különösen az összeállítás általam jegyzett 
bevezetőjét az Eszmélet, 123. (2019. őszi) számában, 166–215.

51 „A »bandungi szellemet« ma a neoliberális globalizáció iránti el nem kötele-
zettségként kell értelmezni” – vallja Darwis Khudori indonéz építészmérnök és 
történész a bandungi konferencia 60. évfordulójára készült átfogó tanulmányában. 
Khudori 2018, 7.

52 „[…] önközpontú nemzetgazdaságon alapuló, népi-nemzeti társadalom kiépítése 
nélkül nem lehet átjutni a lassú átmenet megkerülhetetlen átjáróján.”Amin 2009, 
19–20.; az első kiemelés az eredetiben, a második tőlem: L. GY.
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