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vagyunk… SürgQsen tennünk kell valamit, vala-
mi radikálisat annak érdekében, hogy elkerüljük 
a globális katasztrófát. De nem hiszem, hogy 
bármit is tenni fogunk…”

Tényleg nincs remény? Nos, az egyértelm_, 
hogy elég kemény idQk várnak ránk. Úgy t_nik, 
hogy a bolygó fizikai rendszerei egyre veszélye-
sebben instabillá válnak. Ahogyan azt Emmott 
is megemlíti, metán – egy üvegházhatást okozó 
gáz, amely sokszor veszélyesebb a szén-di-
oxidnál – tör a felszínre az északi sarkvidéknek 
korábban örök fagyba burkolózó területein, 
ahol a talaj a globális felmelegedés hatására 
olvadni kezdett. Tovább tart a földfelvásárlási 
láz is, amelyben a gazdag országok és vállalatok 
felvásárolják a szántóföldeket a világ minden 
táján. A jövQben egyre több erQforrás-háború 
fog kitörni, és az Északi-sark lesz a következQ 
„Nagy Játék”2 színtere egy olyan geopolitikai 
küzdelemben, amely már meg is kezdQdött.

„Az emberek nem rosszak, ha van elég hely 
a számukra”, jegyezte meg egyszer Joseph Roth 
(1894–1939) osztrák író. Ám mi történik akkor, 
ha már nincs elég helyük? Emmott szerint a kör-
nyezeti válság tovagy_r_zése már a katonai stra-
tégák aggodalmát is felkeltette. Elmeséli, hogy 
egyik fiatal tudományos munkatársa azt mondta 
neki, hogy – belegondolva abba, mi várhat 
ránk a jövQben – azt tervezi, hogy megtanítja a 
fiát lQfegyverekkel bánni. Bár személy szerint 
azt hiszem, hogy talán hasznosabb lenne, ha 
inkább valamiféle hacker-tanfolyamra íratná be 
a fiút, tagadhatatlanul van igazság a fiatal tudós 
szavaiban. Miközben a bolygó olyan ütemben 
változik, amelyet eddig még soha nem tapasz-
taltunk az emberiség történetében, továbbra 
sincs kilátás semmiféle radikális változásra az 
emberi viselkedésben.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy semmit 
sem tehetünk. Hacsak a klímaváltozás nem ér 
el kaotikus szintet, az „emberi állat” valószí-
n_leg kilábal majd a válságból. A csökkenQ 
termékenység és bizonyos m_szaki fejlesztések 
(beleértve olyan már-már üldözöttnek számí-
tó technológiák használatát, mint például a 
nukleáris energia) egyvelege segíthet kezelni 
a népesség által jelentett sz_k keresztmetszet 
problémáját. A gondolkodásban bekövetkezQ 
változás pedig – amelyre szükség lesz, ha fel 

2 A 19. században Nagy Játéknak (the Great Game) 
nevezték a Brit Birodalom és a cári Oroszország 
versengését Afganisztán, illetve a közép-ázsiai 
térség feletti uralom megszerzéséért.

akarunk készülni arra, hogy egy másféle világ-
ban éljünk – Stephen Emmott nélkülözhetetlen 
könyvének elolvasásával kezdQdik.

(The Guardian)

Ian Thomson

Egy különleges esztendQ krónikája

Christian Caryl: Strange Rebels: 1979 and the 
Birth of the 21st Century (Basic Books, 2013, 
432 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Amikor az 1980-as években megkezdQdött a 
Szovjetunió fokozatos szétesése, kelet-európai-
ak ezrei tértek vissza a rózsafüzérhez. A Pravda, 
a szovjet kommunista párt napilapja elítélte a 
Szent Sz_z Lengyelországban és másutt észlelt 
megjelenéseirQl szóló beszámolókat, mondván, 
hogy azok olyan személyektQl származnak, 
akiknek célja a szocialista utópiák aláaknázása. 
(Az ukrán Sz_z Mária egyébként rendszerint 
narancs és kék szín_ fények – az ukrán nem-
zeti színek – kíséretében jelent meg.) A Mária-
jelenések politikai jelentQsége nem kerülte el a 
lengyel származású II. János Pál pápa figyelmét 
sem, aki megvédte a szellemi értékeket az 
állammal szemben a keleti blokk országaiban.

Bírálói szemében II. János Pál doktrinális 
konzervatív volt, akinek nincs kapcsolata a 
modern élet szükségleteivel. Graham Greene, 
II. János Pál egyik kritikusa például elítélte 
a pápa fogamzásgátlással és általában véve 
a baloldal-ellenességgel kapcsolatos nézeteit. 
Arra a kérdésre, hogy mit mondana II. János 
Pálnak, ha találkozna vele, Greene dühösen így 
válaszolt: „Azt hiszem, hogy az öt perc, amit a 
pápával töltenék, több mint elég lenne a kikö-
zösítésemhez.”

Christian Caryl provokatív, jóllehet nagyon 
eredeti beszámolója az 1979-es évrQl és annak 
politikai jelentQségérQl úgy ábrázolja a pápát, 
mint egy valószín_tlenül „lázadó” alakot, aki 
segített megszervezni egy forradalmat a hal-
dokló ideológiák ellen. A keresztény Caryl 
nézQpontja szerint 1979 fordulópont volt; 12 
hónap, amely radikális és váratlan módon vál-
toztatta meg a történelem menetét. A szerzQ, a 
Newsweek korábbi tudósítója, ennek az egyet-
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len évnek a történetét meséli el lendületesen 
és tudományos alapossággal Strange Rebels: 
1979 and the Birth of the 21st Century (Különös 
lázadók: 1979 és a 21. század születése) cím_ 
könyvében. Valószín_tlennek látszó kapcsolato-
kat von az iráni forradalom és II. János Pál pá-
pasága, az afgán dzsihád és a Teng Hsziao-ping, 
illetve Margaret Thatcher által bevezetett gaz-
dasági reformok között. A felsorolt események 
mindegyike az 1979-es évhez köthetQ.

A fekete köpenyes, mindig komor 
Khomeiniben nem sok közös volt a kifelé 
kedélyes Teng Hsziao-pinggel. Mégis, a két 
vezetQ ugyanolyan misszionáriusi buzgalommal 
dolgozott azon, hogy belenevelje országa pol-
gáraiba a vallás, illetve a szabad piac eszméit. 
Khomeini 1979-ben, Mohammad Reza Pahlavi 
sah hatalmának megdöntése után ragadta magá-
hoz a hatalmat Iránban. Caryl elemzése szerint 
a sah, Khomeini Qsellensége feltétlen híve volt a 
modern török köztársaságot megalapító Kemal 
Atatürk világi radikalizmusának. Törökország 
elsQ világháború utáni modernizálásának lá-
zában Atatürk bezáratta az iszlám iskolákat és 
megszüntette a nQk fátyolviselési kötelezettsé-
gét. A sah szemében Atatürk volt a modern idQk 
legnagyobb nemzetépítQje. Autoriter populiz-
musának 37 éve alatt Teheránt, az iráni fQvárost 
egy nyugatias elQQrssé alakította, amely állító-
lag mentes volt az iszlám befolyásától.

Khomeini azonban úgy vélte, hogy csak 
az iszlám „vallási-politikai hite” tudja meg-
szabadítani Iránt az Amerika- és Izrael-barát 
uralkodójától. A Khomeini-féle lázadás, írja 
Caryl, Amerika-ellenes buzgalmában szinte már 
a Castro-felkeléshez hasonlított. Az ajatollah 
ezt követQ 10 éves teokráciája azonban nem 
volt olyan középkori primitivizmus, mint ami-
lyennek a Nyugaton oly gyakran ábrázolják. 
A Khomeini-féle értelmezések szerint az isz-
lám szintezQ, kiegyenlítQ hitvallás volt, amely 
egyaránt megvetette monarchiát és a Nyugat 
bomlasztó hatását.

Margaret Thatcher 1979-es választási gyQ-
zelme „vízválasztó pillanat” volt a világ szá-
mára, amely elQször lehetett tanúja annak, hogy 
egy „politikai evangélista” költözik a Downing 
Street 10-be. Thatcher kisvártatva a „piaci el-
lenforradalom” arca lett, ami II. János Pál szov-
jetellenes intelmeivel kéz a kézben végigsöpört 
a posztkommunista Európán. Caryl elmulaszt-
ja megemlíteni, hogy Thatcher privatizációját 
és szakszervezet-ellenes törvényeit legalábbis 

részben befolyásolta Pinochet tábornok politi-
kája Chilében. Talán nem is olyan furcsa, hogy 
a brit jobboldal szimpatizált Pinochettel az 
1970-es évek végén. Nagy-Britanniában James 
Callaghan munkáspárti kormánya idején szinte 
egymást érték a sztrájkok, az áramkimaradá-
sok és az IRA által elkövetett merényletek. A 
brit oroszlán, az egykori világbirodalom kisebb 
jelentQség_ hatalommá vált. A brit katonai hír-
szerzés és a különbözQ titkosszolgálatok egy 
Pinochethez hasonló erQs embert követeltek, aki 
egy monetarista költségvetés és a kapitalista szi-
gor révén rendet teremthet. Margaret Thatcher 
személyében megtalálták a maguk emberét.

Kína ebben az idQben még nem heverte ki 
az 1976-ban Mao halálával véget ért kulturá-
lis forradalom hatásait. Teng, aki a „négyek 
bandájának”3 interregnuma után került vissza a 
hatalomba, önfenntartó szövetkezeteket hozott 
létre és igyekezett a külföldi tQkét Kínába csábí-
tani. Az elsQ alkalommal azóta, hogy 1949-ben 
létrejött a Kínai Népköztársaság, a kínaiak-
nak megengedték, hogy nyereséget termeljenek 
a munkájukkal (bár anélkül, hogy túlságosan 
megadnák magukat a kapitalista kapzsiságnak). 
A világ legnépesebb országa végre elfogadta 
Thatcher vállalkozásról alkotott elképzeléseit.

A szabadpiaci kapitalizmus és az átpolitizált 
vallás 1979-ben elszabadult erQi még mindig 
velünk vannak. A ragyogóan megírt Strange 
Rebels egy viharos évet idéz fel, és bemutatja 
annak igazi jelentQségét.

(The Observer)

Suketu Mehta

Élet és halál Brazília nyomornegyedeiben

Az alább elmesélt történet 2012 októberében 
esett meg velem São Paulóban. Brazil barát-
nQmmel, Marinával egy New Yorkból érkezett 
barátunkkal beszéltünk meg találkozót. A hölgy, 
aki egyébként egy civil szervezet elnöke, a 
Paulista sugárút közelében található egyik szál-

3 Négyek bandája: a Csiang Csing (Mao Ce-tung 
elnök felesége), Csang Csun-csiao, Vang Hung-
ven és Jao Ven-jüan által alkotott pártfrakció.


