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Az orosz Állami Duma háborúja a nők ellen 
Miért engedi meg egy orosz törvénytervezet 

a feleségverést?

A törvényhozók szerint összhangban van a 
hagyományos értékekkel

Bűncselekménynek tekintendő-e, ha egy férj 
veri a feleségét? Ezt a kérdést már szükség-
telen megvitatni számos országban. Más a 
helyzet viszont Oroszországban, ahol a duma 
(az orosz törvényhozás alsóháza) 2017 január-
jának utolsó hetében megszavazta a családon 
belüli erőszak büntethetőségét enyhítő tör-
vénymódosítást, feltéve, ha nem ismételt el-
követésről vagy súlyos testi sértésről van szó. 
Ez a változtatás része annak – az állam által is 
támogatott – hagyományok felé fordulásnak, 
mely Putyin harmadik elnöki ciklusa idejére 
esik. Mindez mély törésvonalakat hozott a 
felszínre. Manapság sok orosz az egyén jogai-
nak liberális megközelítését fogadja el, mások 
viszont épp ellentétes nézetet vallanak.

Az aktivisták arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a tettlegesség büntethetőségének eltör-
lése a bántalmazókat fogja védeni. „Ebből 
azt az általános üzenetet olvashatják ki az 
orosz állampolgárok, hogy a családon belüli 
erőszak nem számít bűncselekménynek” – 
nyilatkozza Andrej Szinyelnyikov, az Anna-
központ – egy erőszak-megelőzési jótékony-
sági szervezet – egyik vezetője.

A vita 2016-ban kezdődött, amikor a kor-
mány levette a büntetendő cselekmények 
listájáról az ütlegelést, mely a testi erőszak 
legenyhébb formájának számított az orosz 
büntető törvénykönyv szerint. Oroszország 
egyike annak a három országnak Európában 
és Közép-Ázsiában, melyek nem rendelkez-
nek kifejezetten családon belüli erőszakra 
vonatkozó törvénnyel. Ehelyett úgy kezelik, 

mint a testi erőszak más formáit, megfeled-
kezve arról a tényről, hogy a házastársak és 
a gyerekek védtelenebbek a többi áldozatnál. 
Amikor azonban a duma 2016 júniusában 
eltörölte az ütlegelés büntethetőségét, úgy 
döntött, hogy kivételt tesz a családon belüli 
erőszakkal ahelyett, hogy ugyanaz a legfel-
jebb kétéves büntetés vonatkozott volna rá, 
mint a faji indíttatású bűncselekményekre.

Ez örömmel töltötte el a civil társadalmi 
csoportokat, melyek szigorúbb szabályokat 
szorgalmaztak. Az orosz ortodox egyház 
viszont dühös volt. A Szentírás és az orosz 
hagyományok – hangoztatták – úgy tekintik 
a „testi fenyítés észszerű és szeretetteljes 
használatát, mint azon jogok alapvető részét, 
melyet maga Isten adományozott a szülők-
nek”. Konzervatív csoportok ezért attól tar-
tanak, hogy az így fegyelmező szülők akár 
börtönbe is kerülhetnek. Érveik szerint nem 
helyes a szülőket keményebb büntetéssel 
sújtani gyermekeik megveréséért annál, mint 
amit egy idegen kapna.

A fenti csoportok nyomására képviselők 
egy olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, 
melyben az első alkalommal történő „poboi” 
(‘ütlegelés, bántalmazás’) – a tartós sérü-
léssel nem járó bántalmazás – „szabálysér-
tésnek” számít, mely 30 000 rubel (153 000 
forint) pénzbírsággal, közmunkával vagy 
tizenöt napnyi elzárással büntetendő. A bűn-
esetet a magánvádas eljárások közé sorolták, 
ahol az áldozat döntésén múlik, hogy az 
eljárást kezdeményezze és a bizonyítékokat 
előterjessze. Az ismételt elkövetés csak ak-
kor számítana vétségnek, ha egy éven belül 
történik; ez arra jogosítja fel a bántalmazókat, 
hogy évente egyszer jól elpáholhatják rokona-
ikat. Vjacseszlav Vologyin, a duma szóvivője 
kiemelte, hogy a törvényjavaslat elősegíti majd 
a „szoros családi kötelékek” kialakulását. A 
törvényjavaslat második vitája során 387-ből 
385 szavazatot kapott meg ez év január 25-én. 
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Várhatóan1 a zárószavazáson is támogatják 
majd, így Putyin aláírása esetén törvényerőre 
emelkedhet.2

Megütött, és a pofonok nem tűntek csóknak
Anna Zavnyerovics nem ért egyet azzal, hogy a 
családon belüli erőszak elviselése szorosabbra 
fűzné a kötelékeket. A moszkvai újságírónő, aki 
egy életmód-magazinnál dolgozik, több éve élt 
együtt a barátjával, és fontolgatta a házasságot. 
2014 decemberének egy éjszakáján a beszélge-
tés a szakítás felé terelődött. Ezt követően barát-
ja kékre-zöldre verte. Zavnyerovicsnak sikerült 
a férfit elítéltetnie, miután a világhálón közzétett 
beszámolóját olvasó ügyvédek a segítségére si-
ettek. „Az emberek azt hiszik, hogy ilyen velük 
nem eshet meg – mondja az újságírónő. – Csak a 
biztonság tévképzetébe kapaszkodnak.”

A családon belüli erőszak mélyen gyöke-
rezik az orosz kultúrában. Ahogy egy régi 
közmondásuk tartja: „Ha megver, ez azt jelenti, 
hogy szeret.” „Az erőszak nem pusztán norma: 
ez a kultúránk része” – idézi Alena Popova, 
a családon belüli erőszak elleni harc egyik 
aktivistája. Nehéz felmérni a probléma nagy-
ságát, de az orosz belügyminisztérium adatai 
szerint az erőszakos cselekmények negyven 
százaléka családon belül történik. Az Anna-
központ segélyvonalát hívó nők több mint 
hetven százaléka sohasem tesz feljelentést a 
történtek miatt. Sokakat visszariaszt a magán-
vád nehézkessége, mely a hivatali ügyintézés 
útvesztőibe kényszeríti az áldozatokat. „Ezek 
a pokol bugyrai, lehetetlen eligazodni bennük” 
– mondja Natalja Tunyikova, aki sikertelenül 
próbálkozott annak az embernek az elítélésé-
vel, aki elmondása szerint bántalmazta.

Mindazonáltal, egyre inkább átmegy a köz-
tudatba a probléma – ez részben az alulról 
jövő kezdeményezéseknek tekinthető. „Már 
nem fogadják el olyan magától értetődőnek 
azt az elképzelést, hogy ez »a nő hibája«” 
– jelenti ki Zavnyerovics. (Különös viszont, 
hogy támogatja az új törvényt, bízva abban, 

1 Időközben a harmadik, végső olvasásban 380 
szavazattal 3 ellenében elfogadták a módosítást.

2 2017. február 9-én Putyin aláírta a családon be-
lüli erőszakot dekriminalizáló törvényt.

hogy több nő fog jelentkezni, ha nem tarta-
nak majd attól, hogy partnerüket a kíméletlen 
orosz börtönökbe zárják majd.) 2016-ban a 
közösségi oldalakon az „#яНеБоюсьСказать 
#яНеБоюсьСказати)” (‘Nem félek beszélni’) 
kettős kereszt alatt szervezett villámcsődület 
kapott szárnyra Ukrajnában és Oroszországban 
– ezrek osztották meg bántalmazásról szóló 
történeteiket.3

Az orosz ultrakonzervatívok sem félnek be-
szélni. A „melegpropagandát” tiltó törvények 
támogatásáról ismert szélsőséges Jelena Mizulina 
szenátor sürgette a legutóbbi változásokat, mond-
ván, hogy „a nőket nem sérti az, amikor egy 
feleségét verő férfit látnak”. A büntethetőség 
eltörlésének hívei azt is érvként hozzák fel, 
hogy a családi ügyekbe ne avatkozzon bele az 
állam. „A családi élet kényes terület, ahol az 
embereknek maguknak kell megoldani problé-
máikat” – hangoztatja Maria Mamikonyan, az 
Összoroszországi Szülői Ellenállás Mozgalom 
vezetője, mely intézkedéseket támogató aláírások 
ezreit gyűjtötte össze.

Egy a kommunizmustól megnyomorított or-
szágban – ahol az állam mindenütt jelen volt, és 
a családoknak jóformán semmiféle magánélete 
nem maradt – érthetőek az ilyen aggodalmak. A 
családi erőszakot tiltó törvény ellenzése egyrészt 
abból a jogos félelemből ered, hogy így még 
több hatalmat kapna a kezébe a korrupt orosz 
rendőrség és igazságszolgáltatás a családok felett. 
Amikor a bírálók felróják, hogy a konzervatívok 
nézetei visszatérést jelentenek a Domosztrojhoz, 
azaz – a Rettegett Iván korából származó – a 
családi életre vonatkozó intelmek gyűjteményé-
hez, Mamikonyan asszony tiltakozik. Ők nem a 
„középkor” visszaállításának szószólói – mondja 
–, hanem pusztán azokhoz az értékekhez akar-
nak visszatérni, melyeket „az európai civilizáció 
vallott magáénak a tizenkilencedik és a huszadik 
század folyamán”. Sok orosz nő számára ez még 
így is hatalmas visszalépésnek számít.

(The Economist)

3 2016. július 5-én Anasztazia Melnycsenko ukrán 
újságírónő és aktivista indította útjára a gyorsan 
szárnyra kapó mozgalmat. A hivatalos média és az 
orosz egyház élesen elítélte a kezdeményezést.



113

Valóság • 2017. május

Ivan Davidov

A bizonyosság nyomában

Világosan értelmezett szavak és kilátások 
meddő viták helyett

Pontos koordináták
Fjodor Konyjuhov világutazó pap arra készül 
Artúr Csilingarov képviselővel és sarkkutató-
val, hogy leereszkedjenek a Mariana-árokba, 
és a világtengerek legmélyebb pontján kitűz-
zék az orosz zászlót és a pravoszláv keresztet. 
„Ott lenn még mindig van egy akkora repedés, 
amely rettentő keskeny – 11 025 méter mélyen. 
Ebbe a repedésbe még senki nem szállt le” – 
meséli Konyjuhov. Arról is beszél továbbá, 
hogyan tervezik a munkamegosztást vállalko-
zásuk során – ő maga természetesen a keresztet 
fogja kitűzni, Csilingarov pedig a zászlót. Igaz, 
mind a mai napig nem készült el az a tenger-
alattjáró, melyen hőseink utazni szándékoznak, 
és nem is Oroszországban gyártják, de van rá 
remény, hogy az orosz trikolor már 2018-ban 
ott fog lengedezni a Mariana-árok mélyén. 
Feltéve persze, ha egyáltalán élhetünk ezzel a 
kifejezéssel.

Van remény, de egyúttal a kérdés is felme-
rül: vajon miért szánja rá magát egy pap és 
egy képviselő, hogy mindezt véghezvigye? 
Őszintén hiszem, hogy ezeknél a kiváló embe-
reknél egyszerűen semmi egyéb ok nem lehet a 
mélyen (mennyire helyénvaló szó itt a „mély”!) 
hazafias indíttatáson kívül; azért kockáztas-
sunk meg még egy magyarázatot.

Az utóbbi évtizedek egyik legnépszerűbb kife-
jezése – „az orosz gazdaság elérte mélypontját”. 
Olykor havonta háromszor is hallottuk ezt kü-
lönböző kormánytagok szájából. Szükségtelen 
vitákat váltott ki, sőt nevetség tárgyát képezte. 
Az egyik „mélységkutatónak” ráadásul sikerült 
miniszterből letartóztatottá válnia, igaz, teljesen 
más vétségek miatt. Ennek divatja azonban még 
nem múlt el. Miután Konyjuhov és Csilingarov 
teljesítik küldetésüket – nem marad helye vitá-
nak és gúnyolódásnak. Látjuk a gazdaságunkat 
irányító zászlót és keresztet? Nem? Ez azt jelen-
ti, hogy még nem értük el a mélypontot, azaz: 

még van hová süllyednünk. Hasonlóan hőseink-
hez, akik abban a keskeny hasadékban nemcsak 
a dicsőséget keresik – hanem a bizonyosságot is.

A cselszövés vége
Putyin elnök nemrégiben állami kitüntetéseket 
adott át a Kremlben különböző arra érdemes 
embereknek. Azok megköszönték – néhányan 
bölcs gondolatokra ragadtatták el magukat. 
Vaszilij Livanov4 színész – a mi Sherlock 
Holmes-unk – aki már jóval annak előtte 
felülmúlta Benedict Cumberbatchot5, hogy az 
utóbbi elkezdett volna filmszerepeket játszani, 
épp egy ilyen beszéddel tette véletlenül tönkre 
a cselszövők mesterkedését, mely a 2018-as 
választások kimenetelével volt kapcsolatos. 
Hasonlóan Sherlockhoz, aki csak úgy tudott 
végezni Moriarty professzorral, hogy magával 
rántotta a Reichenbach-vízesésbe.

Livanovot elmondása szerint nagyon megijesz-
tette Putyinnak az a megjegyzése, hogy esetleg 
nem indul újra a választásokon (valami hasonlót 
mondott az elnök 2016-ban, amikor munkásokkal 
találkozott Cseljabinszkban). Livanov erre azt 
tanácsolta az elnöknek: „Ha még egyszer eszébe 
jutna ilyesmi, emelje szemét az ég felé, hogy 
meghallja a hangot: »Ezt azonnal felejtsd el!«”

A fentről jövő hangokat az elnök nyilván-
valóan nem képes meghallani, és épp ezért 
most indulni fog a választásokon. A kötelesség 
mindenekfölött.

Ugyanazon az eseményen a híres szívgyógy-
ász, Renat Akcsurin6 elmagyarázta elnökünk-
nek, hogy ő nemcsak az ország főparancs-
noka, de a fősebésze is, aki mesterien bánik 
szikéjével a világpolitika színpadán. A híres 
énekesnőként számon tartott Zara pedig szin-
tén hosszan hálálkodott a „végtelen hazai tájak 

4 Vaszilij Livanov (1935–): híres orosz színész; 
olyan kitűnően alakította Sherlock Holmes sze-
repét, hogy a Brit Birodalom Rendje kitüntetés-
ben részesült.

5 Benedict Cumberbatch (London, 1976–) angol 
színész, aki egyaránt elismert színházi, tele-
víziós, mozifilmes és rádiós szerepei által. A 
BBC modern Sherlock Holmes adaptációjában 
a Sherlock televíziós filmsorozatban játszott 
főszerepe miatt lett ismert világszerte.

6 Renat Akcsurin a Jelcin elnököt kezelő és műtő 
orvos-csoport vezetője volt.
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fölötti felhőtlen égboltért”, és megígérte, hogy 
elmegy koncertezni Szíriába.

Érdemrendet adtak továbbá Marija 
Zakharovának7, az orosz külügyminisztérium 
(MID) szóvivőjének is – de ő valamilyen oknál 
fogva nem élt a lehetőséggel, hogy nyilatkoz-
zon. Milyen kár, pedig biztosan alkalomhoz 
illően tudott volna szólni.

Az ellopott tér
2017. január 27-én a duma véglegesen döntött ab-
ban a kérdésben, hogy szabad-e verni feleségün-
ket és gyerekeinket. Igen, szabad. Három képvise-
lő szavazott ellene: a liberális Igor Lebegyev, aki 
az örökös államfőjelölt Vlagyimir Zsirinovszkij 
fiaként valószínűleg első kézből tapasztalta meg a 
családi erőszakot; Szergej Sargunov8 kommunista 
író, aki szerint nem helyes megverni a gyengéb-
bet (szokatlan gondolat egy képviselőtől!); és 
még egy – ezen írás megjelenése idején – az 
ismeretlenség homályába burkolózó hős.

Január 28-án aktivisták egy csoportja nagy-
gyűlést akart rendezni Moszkvában a Bolotnaja 
téren9 a családon belüli erőszak legalizálása ellen, 
de a polgármesteri hivatal nem engedélyezte azt. 
Közölte, hogy „az adott hely nem alkalmas a ren-
dezvény megtartása tervezett résztvevői létszám 
nagysága miatt”. A bejelentett résztvevők száma 
mindössze ezer ember volt. Ily módon a polgár-
mesteri hivatal pontot tett annak az emlékezetes 
vitának a végére, mely a belügyminisztérium és 
a 2011–2012. évi „milliók menete” szervezői kö-
zött zajlott arról, hogy valójában mekkora tömeg 
is vett részt a tiltakozó megmozdulásokban.

Persze, nem kizárt, hogy az elmúlt években 
egyszerűen ellopták a térnek egy darabkáját az 
átfogó városfejlesztés és a városszépítés során. 

7 Marija Zakharova: a történelemtudományok 
kandidátusa, a legtöbbet idézett orosz diplo-
mata; 2016-ban felkerült a BBC’s 100 Women 
listájára.

8 Az író Putyint egyszer Oroszország „sírásójá-
nak” nevezte.

9 2012. május 6-án itt csaptak össze Moszkva bel-
városában a Vlagyimir Putyin újbóli elnökké vá-
lasztása és a választás alatt elkövetett állítólagos 
csalások ellen tüntetők és a rendőrök. A hatóságok 
a több tízezres tömeg nagy részét nem engedték 
oda a nagygyűlésre. 2012 nyarán az orosz parla-
ment megszigorította a gyülekezési törvényt.

S netán valaki azt mondaná, hogy egy teret nem 
lehet csak úgy ellopni – a válasz: ne becsüljük 
alá politikusaink képességeit.

A fejlesztés sajátosságai
Az elnök internetfejlesztési tanácsadója, 
German Klimenko, aki az „Informatikai biz-
tonság Oroszországban” témáról beszélt „A 
hadsereg és a társadalom” előadássorozat ke-
retében, megosztotta gondolatait a hallgató-
sággal ugyanennek az internetnek a fejleszté-
sével kapcsolatban. „Egy út van – a kínaiaké.10 
Kétségtelenül szükség van ellenőrzésre, mivel 
semmilyen lehetőség nincsen arra, hogy ezt [a 
fejlesztést] meggátoljuk. A kínai vezetés nem-
igen ad a társadalom véleményére; felmérték a 
veszély nagyságát, és korlátozták az internetet. 
Náluk jelenleg nincsenek ilyen problémák” 
– idézi a TASZSZ orosz hírügynökség a ta-
nácsadót.

Ezekben a gondolatokban természetesen nincs 
semmiféle egetverő újdonság; gyakran hallunk 
ilyesmit, és feltehetően előbb vagy utóbb látjuk 
is megvalósulásukat. Csak egy a bökkenő – ezek 
egy olyan ember szájából hangzanak el, aki-
nek az internet fejlesztésével kapcsolatban kell 
tanácsokat osztogatnia. A gond a fejlesztésről 
szóló elképzeléseivel van, magának a „fejlesz-
tés” szónak az értelmezésével. Nem árt erre em-
lékeznünk a jövőben, hogy értsük, mit tart szem 
előtt a kormány embere, amikor „fejlesztésről” 
beszél. Legyen szó akár az internetről, a parla-
mentarizmusról vagy a sajtkészítésről.

Jegyezzük meg a tisztesség kedvéért: később 
maga Klimenko is azt állította, hogy sza-
vait elferdítették. Összességében elmondható, 
hogy valaki nyilvánvalóan hazudik – vagy 
a TASZSZ kormányzati hírügynökség vagy 
a kormányzati megbízást teljesítő Klimenko. 
Nehéz eldönteni, melyik változat hangzik na-
gyobb képtelenségnek.

(Novoje Vremja)

10 Némiképp ironikus utalás Kína „egy övezet, 
egy út” elnevezésű stratégiájára, mely nagy 
hangsúlyt fektet az újgenerációs információs 
technológiáról való párbeszédre, így a külön-
böző régiók között az információ áramlása még 
kényelmesebb lesz.
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Jonathan Chatwin

Egy angol a kommunista Kínában

Richard Kirkby: Betolakodó Mao birodalmában: 
Egy angol szemtanú beszámolója az 1970-es évek 
Kínájáról (An Englishman’s Eyewitness Account 
of 1970s China, Earnshaw Books, 2017, 474 
oldal) című könyvének recenziója

Richard Kirkby Betolakodó Mao birodalmában 
című Kína-memoárja őriz valamit a tizenki-
lencedik század légköréből: őszintén és lelki-
ismeretesen jegyzi fel a hétköznapi élet apró 
történéseit; üdítően csiszolatlan könyv, azok-
nak a beszámolóknak a stílusára emlékeztet, 
melyeket viktoriánus kori hittérítők és utazók 
írtak ismeretlen földek bejárása után.

Kirkbyről és a fent említett elődök kapcsán el-
mondható, hogy nem esett messze az alma a fájá-
tól: anyja 1919-ben Szecsuán tartományban szü-
letett keresztény misszionárius szülők gyerme-
keként, akik 1903-ban érkeztek oda. Így részben 
családja történetével indokolható, hogy a szerző 
az 1970-es években Angliából Kínába költözött. 
Mindenesetre a városiasodás témája iránti kez-
dődő tudományos érdeklődése hajtotta leginkább 
afelé, hogy első kézből szerezzen tapasztalatokat 
a Középső Birodalomról, mely a kulturális forra-
dalom utolsó kínszenvedéseit élte. Így 1974-ben 
Kirkby „külföldi szakértőként” kezdett el angolt 
tanítani a Nandzsing Egyetemen, és töltötte a het-
venes évek második felét az akkor a külvilágtól 
teljesen elszigetelt kommunista államban.

Ebben az időszakban természetesen a 
Kommunista Párt kiöregedő vezetését már ki-
kezdte az idő és életmódjuk; Kirkbynek lehe-
tősége nyílt közelről szemlélni az olyan esemé-
nyeket, mint Mao Ce-tung, Csou En-laj és Zhu 
De11 halála. A szerző visszaemlékszik a Csou 
halála utáni szervezett érzelemnyilvánításokra, 
és a felelősök azon elvárására, hogy mindenkép-

11 Kommunista politikus és katonatiszt, a Vörös 
Hadsereg egyik megalapítója és marsallja. 1949 
után a Népi Felszabadító Hadsereg főparancsno-
ka és a Kínai Kommunista Párt elnökhelyettese 
lett, 1955-től marsall. 1976-ig a befolyásos és 
nagyra becsült vezetők közé tartozott.

pen vegyen részt a szertartásos gyászolásban: 
„Ma van egyetemünkön a szertartás szeretett 
miniszterelnökünk emlékére – közölték vele – 
és arra gondoltunk, hogy külföldi barátainknak 
csatlakoznia kellene hozzánk, mivel tudjuk, 
hogy ők is szerették miniszterelnökünket.”

A könyv visszatérő témája az őrök ra-
vasz és állhatatos figyelme, mellyel Kirkbyt 
Nandzsingban és később Santung tartományban 
szemmel tartották, ahogy a szerző eltökéltsé-
ge is, hogy szabaduljon vendéglátóinak szoros 
felügyelete alól, és megtapasztalhassa a Mao 
Kínájában folyó élet valóságát. Naivitás és némi 
fortélyosság keveréke által Kirkby eléri, hogy 
tágítson tapasztalati körén, sőt még engedélyt 
is sikerül szereznie, hogy elkísérhesse diákjait 
a „Vidékre!” mozgalom keretében, „hogy a 
szegény- és az alsó-középparaszti rétegtől lessék 
el a kemény küzdelem és egyszerű élet titkát”.

Végül azonban a határok feszegetése rossz 
pontot jelent Kirkbynek. Összebarátkozik egy 
frissen végzett fiatal egyetemistával, akit – 
mint később kitudódik – azért küldtek, hogy 
szemmel tartsa őt; a barátság vége az lesz, 
hogy Kirkby fejvesztve menekül Hongkongba 
azok elől a rosszindulatú erők elől, melyek 
szemlátomást szívesen példát statuáltak volna 
a magabiztos külföldivel.

Kényszerű távozása és a korszak kiszámítha-
tatlan, kegyetlen kafkai világa ellenére Kirkby 
általában kiegyensúlyozottan értékeli a politi-
kai helyzetet, mellyel szembesülnie kellett, és 
tartózkodik bármiféle általánosabb következte-
tés levonásától egy magától értetődően egyéni 
és korlátozott tapasztalat alapján.

A Betolakodó Mao birodalmában voltakép-
pen arra hívja fel a figyelmünket, hogy a 
korszakról szóló legtöbb történelmi beszámoló 
mindentudó nézőpontja – melynek birtokában a 
történész benéz a Tiltott város12 és a Nép Nagy 
Csarnoka helyiségeibe, figyelve és bírálva azo-
kat, akik a szálakat mozgatják – gyakran nem 
tükrözi az élet valóságát azok számára, akiknek 
a feje fölött intézkednek: akik csak indokolat-

12 A Tiltott város (Peking) a Ming-dinasztiától a 
Csing-dinasztia végéig, csaknem ötszáz éven át 
szolgált a kínai császárok lakóhelyeként és a kínai 
birodalom ceremoniális és hatalmi központjaként.
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lan korlátozások és ténykedések sorozatával 
szembesülnek, melyekkel olyasvalakik sújtják 
őket, akiknek éppúgy fogalmuk sincs a nagy 
összefüggésekről.

Kirkby könyvén sokat javított volna, ha 
több figyelmet szentelnek a szerkesztésének; a 
könyv csiszolatlanságából sajnos központozási 
és nyelvtani hibák is adódnak, míg helyenként 
feltűnő példákat láthatunk a szükségtelen is-
métlésre is. Mindezek ellenére Kirkby emlék-
iratai érdekes adalékul szolgálnak az egykori 
kulturális forradalomról szóló irodalom mel-
lett, mivel egy külföldi szemlélő nézőpontjából 
láttatja az eseményeket, aki nem volt sem 
politikus, sem diplomata, hanem inkább egy 
jobbára hétköznapinak mondható fiatalember.

(The Asian Review of Books)

Dmitriy Frolovskiy

Egy barát az élet végén

▪ A nyolcvanesztendős Iraida Konstantinova 
Kireeva orosz nyelven mesélte el élettörténe-
tét Dmitriy Frolovskiy Moszkvában dolgozó 
újságírónknak.

Tavaly júniusban, amíg Novaja Uszmanban 
még nem volt tele a levegő azzal a bosszantó 
nyárfapihével, rászoktam arra, hogy a szabadban 
töltsem a napjaimat. Novaja Uszman egy kis fa-
lu Dél-Oroszországban, nem messze Voronyezs 
városától, és már több mint egy évtizede itt 
élek. Nyolcvanéves vagyok; az én koromban 
már nehéz hosszabb utakat megtenni, ezért egy 
lávocskán, azaz fapadon üldögéltem a házam 
közelében, és néztem az arra járó embereket. 
Közben arról álmodoztam, milyen volt az élet 
régen több ezer kilométerrel arrébb, a kazahsztá-
ni Almatiban. Amikor már nem bírtam elviselni 
az emlékek súlyát, elindultam hazafelé.

Gyermekkorom Észak-Kazahsztánban telt. A 
sztálini időkben sok más orosz családdal együtt 
az én családomat is a sztyeppére száműzték 
Aktyubinszk mellé, mert apám a cári hadsereg 

tisztje volt, ezenkívül kuláknak számított. Tizenkét 
éves koromra már teljes árva voltam. Így a bá-
tyámmal és a lánytestvéreimmel együtt egyedül 
laktunk víz és villany nélküli roskatag házunkban, 
és téli ruhánk se volt. Azóta nem ismerem a félel-
met, és nem rettenek vissza a nehézségektől.

Ahogy elég nagy lettem ahhoz, hogy munkát 
tudjak vállalni, tizenkét órás műszakban szakács-
ként dolgoztam. S mégis maradt még bennem elég 
életerő, hogy minden este táncolni menjek. Azok 
voltak életem legboldogabb napjai. Népszerű vol-
tam: tetszettem a fiatalembereknek, és elhívtak 
táncolni. Azt hiszem, sokak szívét rabul ejtettem.

Olyan keményen dolgoztam, hogy a 
Kommunista Párt főszakácsa lettem; ez idő tájt 
történt, hogy Almatiba kerültem, mely akkori-
ban Kazahsztán fővárosa volt. Ott dolgoztam 
közel negyven esztendőt, majd végül nyugdíjba 
mentem.

Almati mindig úgy él bennem, mint az egyet-
len hely, ahol otthon voltam, de a Szovjetunió 
összeomlása után elviselhetetlenné vált ott az 
élet. Az én családom orosz, s míg a kazahok 
az idősebb emberekkel tisztelettel bánnak, füg-
getlenül nemzeti hovatartozásuktól, a fiatalok 
állandóan a nemzeti ellentéteket hangoztatták.

„Orisz! Orisz! – hallottam nem egyszer a 
buszmegállókban. „Ruszkik! Ruszkik! Menjetek 
vissza Oroszországba! Más csúnya dolgo-
kat is tapasztaltam, de nem akarok beszélni 
róluk. Mindenesetre, az Almatiban élő németek 
Németországba költöztek, a zsidók Izraelbe, mi, 
oroszok pedig vissza Oroszországba.

A Novaja Uszmanban eltöltött évek elle-
nére sem sikerült helyben barátokat szerez-
nem. Egyszerűen mások voltak az emberek, 
én magam pedig túl öreg vagyok már ahhoz, 
hogy megváltozzak. Olyan vagyok, mint egy 
száműzött, akit már elnyelt a Léthé, a feledés 
folyója, ahogy a költők mondják.

Júniusban történt egy nap, amikor mentem a 
padom felé egy puha kis párnával a kezemben, 
hogy észrevettem egy idős embert. Régi szov-
jet katonakabátot viselt, és botjára támaszkod-
va nehézkes léptekkel haladt előre. Az aszfaltos 
út kátyúi sáros esővízzel voltak tele, és nagy 
erőfeszítésébe került kerülgetni azokat.

Észrevette, hogy nézem, és felém fordult.
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„Leülhetek ide?” – kérdezte, ahogy közeledett. 
„Persze, tessék csak” – válaszoltam.
Helyet foglalt a lávocskán, és rögtön szóba 

elegyedtünk. Tájékozottnak tűnt, és szépen fe-
jezte ki magát. Több mint egy órát töltöttünk 
a Russia 24 hírcsatorna legfrissebb politikai 
híreinek megvitatásával. Novaja Uszmanban ez 
idáig nagyon ritkán találkoztam olyan emberek-
kel, akiket a helyi problémáik megtárgyalásán 
vagy pletykákon kívül valami egyéb is érdekelt 
volna. Így igen kellemes meglepetésként érintett 
beszélgetésünk, és nagyon élveztem.

Később, ahogy hazatértem, teljesen felvilla-
nyozott, hogy egy évtizednyi ittlét után végre 
találtam valakit, akihez beszélhettem. Azután 
hetente többször találkoztam vele, és egy órát 
vagy akár többet is beszélgettünk.

Soha nem esett szó személyes problémáinkról, 
az egészségünkről vagy a családjainkról. Annyit 
tudtam róla, hogy nyugállományú katonatiszt, aki 
szolgálati idejének nagy részét Adigeföldön,13 egy 
nyugat-kaukázusi köztársaságban töltötte, meg 
hogy cukorbeteg. Egyebet nem. Valójában még 
csak egymás nevét sem kérdeztük meg soha, és 
nem is igazán tartottuk fontosnak.

Több mint két hónapon át tartottak ezek a 
találkozások. Nagy örömet okozott számomra, 
hogy ilyen sokáig beszélhetek vele. Aztán egy 
augusztus végi reggelen, szokásomhoz híven a 
lávocskán ültem, amikor megláttam, hogy jön 
felém. Nem ült le, hanem inkább megállt előttem.

„Én csöndes ember vagyok, és nem szeretem 
a veszekedést – jelentette ki nyugodt hangon 
– Az emberek pletykálni kezdtek, a feleségem 
pedig féltékenykedik mostanában. Megtiltotta, 
hogy még egyszer szóba álljak magával.”

„Rendben – bólintottam – Értem.”
Néztem, ahogy megfordul, majd végigmegy 

az utcán. Alakja lassan eltűnt a szürke, szovjet-
stílusú tömbházak között.14

Aznap éjszaka azzal a gondolattal tartottam 
magamban a lelket, hogy még mindig képes 

13 Adigeföld autonóm köztársaság Oroszország dé-
li részén, az északnyugati Kaukázusban, fővárosa 
Majkop. A Déli Szövetségi Körzet része. Minden 
oldalról a Krasznodari határterület határolja.

14 A szovjet házgyári technológiával épült panellakások 
nemcsak városokban, hanem a falvakban is megszo-
kott látvánnyá váltak a Szovjetunióban (a ford.).

vagyok féltékenységet okozni, még öreg korom-
ban is. Az ifjúság és áttáncolt éjszakák emlékei 
éledtek újra bennem, mintha időutazáson lettem 
volna. Ezek az érzések azonban nem tartottak 
sokáig. Rádöbbentem, hogy az egyetlen embert 
veszítettem el, akit évek óta először nevezhettem 
barátnak. Soha többé nem beszéltünk egymással.

(The New York Times Magazine)

Oliver Pfohlmann

A nácik első ellensége – Tollal Hitler ellen

Stefan Aust: Hitler első ellensége (Hitlers 
erster Feind) című könyvének (Rowohlt, 2016, 
384 oldal) recenziója

Voltaképpen hogy is néz ki Hitler? Ezt a kérdést 
tette fel 1922-ben a müncheni szatirikus heti-
lap, a Simplicissimus. A kérdésfeltevés teljes 
komolysággal történt. Hitler neve akkorra már 
fogalom lett sok politikai megfigyelő számára. 
Viszont csak kevesen tudták, hogy valójában 
milyen ennek az agitátornak a megjelenése. A 
kezdeti idők Hitlere szívesebben burkolódzott 
az ismeretlenség homályába a sörházak falain 
kívül, ezért meg is tiltotta, hogy lefényké-
pezzék, és nyilvános szereplésein is gyenge 
világításban jelent meg. A Simplicissimusban 
végül – mintegy az őrjöngő német nyárspolgár 
jelképeként – egy kocsmaasztal feletti, villá-
mokat lövellő fekete felhő rajza jelent meg.

„Semminek nincs értelme, minden hazugság”
Konrad Heiden már akkoriban is pontosan tudta, 
hogy nézett ki Hitler. A politikailag az SPD-
hez (a Német Szociáldemokrata Párthoz) húzó 
újságíró az 1920-as évek elejétől közvetlen kö-
zelről figyelte, ahogy a háborúban lecsúszott 
rétegek a nácik zászlaja alatt gyülekeztek. Nem 
kellett sok idő annak felismeréséhez, hogy Hitler 
esetében többről van szó a szokásos lázítónál. 
Visszatekintve Heiden leírja, hogy gyorsan kiala-
kult Hitler beszédeivel kapcsolatos véleménye: 
„Semminek nincs értelme, minden hazugság, 
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mégpedig ostoba hazugság, és általában véve 
minden annyira nevetséges, hogy ezt – gondol-
nám én – mindenkinek azonnal látnia kellene. 
Ehelyett hallgatósága úgy ült ott, mintha meg-
bűvölték volna; néhányuknak olyan boldogság 
tükröződött az arcán, melynek már semmi köze 
nem volt a beszéd tartalmához, hanem egy sok 
megrázkódtatáson és szenvedésen átesett lélek 
mély megnyugvására emlékeztetett.”

Az 1940 után amerikai száműzetésben élő 
Heident, aki újságcikkeket, szórólapokat és lelep-
lező könyveket írt a nácikról – köztük 1936-ban 
(Joachim Fest történész szerint) „az első jelentős 
Hitler-életrajzot” – Hitler „első számú közellensé-
geként” tartották számon. Ez utóbbi ugyan túlzás 
volt a népszerűséget bebiztosítani akaró kiadója 
részéről, de alapjában véve teljesen igaz: – Stefan 
Aust megfogalmazásával élve – Heidennek akko-
riban rendszeresen sikerült írásaival „a végsőkig 
felingerelni” a nácikat. A Der Spiegel korábbi 
főszerkesztője és a Die Welt jelenlegi kiadója 
Hitler első ellensége című könyvével emlékezik 
ennek a mára szinte már teljesen elfeledett újság-
írónak és náciellenes aktivistának az életére és 
munkásságára.

Konrad Heiden 1901-ben látta meg a napvi-
lágot egy szocialista nézeteket valló ügyvédi 
asszisztens apa és egy harcos feminista zsidó 
anya gyermekeként; a háború után először jogot 
és közgazdaságtant tanult Münchenben. Aztán 
a liberális Frankfurter Zeitung megbízásából 
nemcsak Hitler sörházi beszédeit követte figye-
lemmel, hanem annak látványos fellépéseit is a 
bírósági tárgyalóteremben a Bürgerbräukeller 
sörházban 1923-ban történt meghiúsult puccs-
kísérlet után, melynek menetét Heiden pon-
tosan rekonstruálta.15 Oknyomozó riportjai-
nak készítése közben – Aust sejtései szerint 
– Heiden Hitler belső körére támaszkodhatott, 
köztük valószínűleg a Nemzetiszocialista Német 
Munkáspárt (NSDAP) baloldali szárnyához tar-
tozó Strasser-fivérekre, a Hitlert támogató német-

15 A müncheni sörpuccs (németül: Hitlerputsch 
vagy Hitler-Ludendorff-Putsch) Adolf Hitler és 
Erich Ludendorff vezetésével lezajlott sikerte-
len, erőszakos hatalomátvételi kísérlet a bajor-
országi Münchenben, ami 1923. november 8. 
estétől másnap kora délutánig tartott.

amerikai üzletemberre, Ernst Hanfstaenglre,16 
valamint egykori Reichswehr-elöljárójára,17 
Karl Mayrre.

Amikor Heiden Hitler-kutatásai túl kellemetlen-
né váltak a szerkesztőség számára, a bajorországi 
síelés „kényes” témájával bízták meg. Ez nem 
tartott sokáig: Heiden szabadúszó szerző lett, és 
1932 végén, röviddel Hitler hatalomátvétele előtt 
megjelentette első könyvét A nemzeti szocializ-
mus története. Egy eszme pályafutása (Geschichte 
des Nationalsozialismus. Die Karriere einer Idee) 
címmel. 1933-ban Heiden eleinte a földalatti moz-
galomban akart a nácik ellen tevékenykedni; végül 
menekülésre kényszerült, először Svájcba, majd a 
kezdetben még semleges Saar-vidékre ment.

Tisztán látta a készülő eseményeket
Mielőtt Heiden 1935 januárjában Franciaországba 
menekült volna, Saarbrückenből tudósított 
Deutsche Freiheit (’német szabadság’) című fo-
lyóiratával, valamint a Birodalom területére csem-
pészett szórólapokkal a hitleri Németországban 
uralkodó állapotokról és a koncentrációs tábo-
rokról. A fokozódó zsidóüldözésről szóló leírásai 
1938-ban valóságos próféciában teljesedtek ki, 
miszerint a nácik egy „a történelemben […] még 
soha nem látott mészárlást” terveztek – mégpedig 
az alkalmazott technikai megoldás miatt: „minden 
zsidót egy nagy teremben fognak összegyűjteni, 
majd egy gombnyomással megengedik a gázt.”
Heidennek végül sikerült Marseille-en és 
Spanyolországon keresztül 1940-ben az Egyesült 
Államokba menekülnie, ahol 1944-ben megjelent 
A Führer – Hitler útja a hatalomig (Der Fuehrer – 
Hitler’s Rise to Power) című könyve, és nem utol-
sósorban Thomas Mann elismerésének köszönhe-
tően („elsőrangú kordokumentum”) bestsellerré 
vált. Az újságíró egészen 1966-ban bekövetkezett 
haláláig hű maradt élete nagy témájához; az 
Adenauer-korszakban már súlyos betegen harcolt 
azért, hogy a nácizmus áldozataként még végül 
kártérítést kapjon. A Massachusetts állambeli East 

16 Hanfstaengl adta ki Hitler önéletrajzi művét, 
a Mein Kampfot; még a címét is ő javasolta. 
Később Hitler ellenségévé vált.

17 A Reichswehr Németország katonai szervezete 
volt 1919-től 1939-ig, amikor is egyesült az új 
Wehrmachttal.
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Orleansban lévő sírkövén mintegy tiszteletbeli 
címként a következő felirat olvasható: „Foe of the 
Nazis”, azaz a nácik ellensége.

Stefan Aust Heiden tevékenységének bemutatá-
sát egy az „újságírásról szóló könyvnek” is szánja; 
az „álhírek”, a „közösségi oldalakat irányító botok” 
(igazi embernek tűnő robotok) és a „hazugságsaj-
tó” miatti szemrehányások korában semmi sem 
lehet üdvösebb, mint az újságírók egy ilyen nagy-
szerű példaképére való visszaemlékezés. Sajnos, 
Aust művének azonban van jó pár hiányossága. Az 
még bocsánatos bűn, hogy Heiden magánéletének 
történetét források híján csak nagy vonalakban és 
feltevések alapján rakja össze. Azonban már rög-
tön a könyv első részében inkább zavarja, mintsem 
segíti a megértést az ide-oda cikázás Hitler (főként 
Heiden leírásaira támaszkodó) életútja és a fiatal 
Konrad Heiden élete között.

A bemutatás hiányosságai
Aust ráadásul egyfolytában idézőjelek nélkül idéz 
Heiden szövegeiből. Az olvasó számára nem nyil-
vánvaló, hogy az események egyidejű megfigye-
léséről vagy későbbi elbeszélésük során történő 
értékelésükről van-e szó. Továbbá az sem világos 
– a kivételektől eltekintve –, hogy Heiden kutatá-
sai, körülbelül a hosszú kések éjszakájának18 lezaj-
lásáig, milyen mértékben felelnek meg a kutatás 
mai állásának. Különösen pedig az nem világos, 
hogy Heidennek mely feltételezései vezethetők 
vissza beépített embereinek bizonyítékaira – vagy 
pedig csak saját újságírói képzeletvilágának szü-
leményei. Így Heiden részletesen beszámol Hitler 
szexuális életéről („ő nem homo- vagy biszexuá-
lis, hanem függőségben szenved”) vagy a „hata-
lomátvétel” napjáról: „Hitler nevet, ugrál az öröm-
től, üdvözli az alatta álló tömeget és integet nekik. 
Ahogy mindennek vége, és ahogy becsukják az 

18 A hosszú kések éjszakája (német nyelvterüle-
ten „Röhm-Putsch” vagy „Kolibri művelet”) az 
NSDAP által 1934. június 30-a és július 2-a közt 
végrehajtott politikai gyilkosságok sorozata. Az 
akció során meggyilkolták a náci párt „baloldali”, 
strasserista frakciójának vezető alakjait, a névadó-
jukkal, Gregor Strasserrel együtt, valamint közis-
mert náciellenes konzervatív ellenfeleket (köztük a 
korábbi kancellárt, Kurt von Schleichert és Gustav 
Ritter von Kahrt, aki leverte Hitler sörpuccsát 
1923-ban). A meggyilkoltak között sokan voltak 
tagjai a paramilitáris SA-nak, a barnaingeseknek.

ablakokat, Goebbels vállára teszi mindkét kezét, 
mélyen a szemébe néz, és egy szót sem szól.” 
Mindenestre Goebbelstől nemigen tudhatta meg 
Konrad Heiden, hogy mi járt ekkor Hitler fejében.

(Neue Zürcher Zeitung)

Emma Bryce

Két keréken Medinában

Afrika első közbicikli-rendszerét vezetik be 
Marrákesben

Ha a marokkói kísérlet sikeresnek bizonyulna a 
nagyvárosi zsúfoltság enyhítésére, az egész kon-
tinensen hasonló biciklikölcsönző szolgáltatást 
indíthatna el

A marokkóiak úgy tartják, hogy a biciklijéről 
ismerszik meg az igazi marrákesi. Valaha ennek 
az észak-afrikai városnak az utcái lelkes bicikli-
sekkel voltak tele, az utóbbi évtizedekben azon-
ban átvették helyüket a város túlzsúfolt útjait 
elárasztó robogók és autók.

Napjainkban a Smoove (‘könnyed, friss, játé-
kos’) francia biciklitársaság próbálja feléleszteni 
Marrákesben a két keréken járás régi kultúráját 
– valamint fellendíteni a fenntartható közleke-
dést – Afrika első önállóan működő közösségi 
kerékpározási rendszerével. A projekt elindulása 
egybeesett a városban rendezett COP22 klíma-
konferencia kezdetével.

„A fenntarthatóságot alkotmányunkba is be-
lefoglaltuk – nyilatkozta Hakima El Haité, 
a COP22 házigazdája és környezetvédelmi 
miniszter, aki a – bicikliprojektet támoga-
tó – marokkói kormány képviseletében van 
jelen. – Most a végrehajtáson van a sor.” A 
kölcsönbicikli-rendszer a közlekedés zöldítését 
célzó nagyobb beruházás része a marokkói 
nagyvárosokban Marrákes vadonatúj elektro-
mos buszaival együtt, melyek 2016 júliusában 
gördültek ki először az utakra – tudjuk meg a 
miniszter asszonytól.
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A Smoove, mely Helsinkiben, Chicagóban, 
Moszkvában és Vancouverben is működtet közbi-
cikli-rendszert, azután érkezett meg Marrákesbe, 
miután elnyerte a projekt elindításának jogát az 
ENSZ Iparfejlesztési Szervezetétől (UNIDO). 
Jelenleg háromszáz – az óvárosról Medina brin-
gának – nevezett bicikli nyergébe pattanva lehet 
utazni a tíz gyűjtőpont között, melyek városszer-
te olyan helyeken találhatók, mint a fenséges 
Koutoubia mecset vagy a Jarden Majorelle zöl-
dellő édenkertje. „Ezáltal lehetővé válik, hogy is-
mét bicikliket használjunk, de korszerű közleke-
dési eszközként” – jelentette ki Laurent Merkat, a 
Smoove vezérigazgatója, aki vállalkozását 2008-
ban indította.

Az Estate Vision helyi szervezettel karöltve 
működtetik a projektet a szerződés ötéves 
időtartama alatt, és remélik, hogy Marrákes bi-
ciklis múltjára való tekintettel meg fogja nyerni 
a helyiek támogatását. „Negyven évvel ezelőtt 
sokan jártak biciklivel a belvárosban, főként 
a nők. Van erről néhány szép fekete-fehér 
fényképünk – meséli Damien Vander Heyden, 
a Smoove vállalatfejlesztési menedzsere; majd 
hozzáteszi – „De ez ma már letűnt világ, mert 
olyan nagy a forgalom, hogy lehetetlen bizton-
ságosan biciklizni egyes városrészekben.”

Hogy az új közbicikli-rendszer fennmarad-
hasson a megváltozott körülmények között, 
szükség van a város infrastruktúrájának ke-
rékpáros-barát fejlesztésére – például bicik-
lisávok kijelölésére a gyakorta agyonzsúfolt 
utakon – mondja Vander Heyden. „Szerintem 
működőképes lesz, de csak abban az esetben, 
ha a többi közigazgatási szerv segít a feltételek 
megteremtésében. Nincs könnyű dolga annak, 
aki biciklizni akar Marrákesben” – ismeri el.

További problémát jelent, hogy a bicikliket 
elérhetővé tegyék az alacsonyabb jövedelem-
mel rendelkező helyiek számára is. A Smoove 
dolgozik azon, hogy többféle fizetési módot 
kínálhasson, úgymint a közbringa-rendszerben 
szokásos készpénzes, hitelkártyás és okostelefon-
alkalmazásokat – tudjuk meg Mercattól. – „Nem 
akarjuk, hogy csak a hitelkártyával rendelkező 
tehetős réteg férhessen hozzá.”

 Az egyéves bérlet ára 500 marokkói dirham 
(MAD, 15 000 forint), 150 dirham (4400 forint) 

egy heti- és 50 dirham (1500 forint) egy napijegy 
– vajon nem fogja az ártábla elriasztani a helyi 
lakosokat? Az éves díj drágább, mint a körülbe-
lül 40-45 euróba (12 000-14 000 forintba) kerülő 
franciaországi közbicikli-rendszer, mondja Mercat, 
mivel nem élvez kormányzati támogatást. Ennek 
ellenére a Smoove szerint a fizetendő összeg 
sikeresen elrettenti az esetleges rongálókat és tol-
vajokat – fejti ki Vander Heyden. Az ár nem tűnik 
olyan riasztóan magasnak – legalábbis ezt sugallja 
a járókelők érdeklődése – sokan rendre megállnak, 
hogy kipróbálják a bicikliket, hogy szelfizzenek és 
hogy szórólapokat vigyenek magukkal.

Nezha Alami, az egyik tanácsadó megnézett 
egy bicikli-gyűjtőállomást nem messze a konfe-
rencia helyszínétől, és reményét fejezte ki, hogy a 
szolgáltatás szülővárosában, Casablancában is el 
fog terjedni. „Közbicikliket használok Párizsban, 
Lisszabonban és Barcelonában; nagyon jó meg-
oldásnak tartom őket – mondja. – Casablancának 
szüksége van rá. Nagyváros, és nehéz autóval 
közlekedni. Azt gondolom, teljes sikerrel járna ott 
egy ilyen projekt.” A marrákesi kísérlet voltakép-
pen az első lépés azon az úton, hogy több marok-
kói nagyvárosra, valamint Afrika más pontjaira is 
kiterjedjen a közbicikli-rendszer, mely enyhíthet-
né a túlzsúfoltságot.

(The Guardian)

Friedrich Wilhelm Graf19

Gerhard Müller bíboros – konzervatív színek-
ben lázad és politizál

Gerhard Müller bíboros: A reménység üzenete. 
Gondolatok a keresztény üzenet lényegéről
(Herder Kiadó, Freiburg, 2016, 280 oldal, köt-
ve) című könyvének recenziója

Napjainkban a római katolikus egyház maga-
sabb rangú tagjai szívesen nyilatkoznak be-
szélgetős könyvekben. A XVI. Benedek eme-
ritus pápa és a teológiában kissé járatlan Peter 
Seewald újságíró közti Utolsó beszélgetésekkel 

19 Német protestáns teológus.
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egy időben tette közzé a spanyol Ótestamentum-
szakértővel, Carlos Granados-szal folytatott esz-
mecseréjét Gerhard Müller bíboros, aki 2012 
óta a Hittani Kongregáció prefektusa. Mint az 
alcímben elárulja, a keresztény üzenet lényegé-
ről olvashatunk gondolatokat.

Ezzel együtt Müller bíborosnál nem annyira 
a központi vallási szimbólumok tömör bemu-
tatásáról esik szó, hanem sokkal inkább „mai 
társadalmunk bírálattal felérő diagnózisáról” 
és egyháza vadhajtásainak határozott nyese-
getéséről. Gerhard Müller egyházpolitikai kér-
désekkel foglalkozik, miközben nemigen védi 
meg Ferenc pápa egyértelmű, hirtelen kinyilat-
kozásait a „félreértelmezésektől” vagy világít 
rá a 2015-ös családi szinódus eredményeire.

Nyugati „közhelyesség” és „közönségesség”
Müller meghatározza az „egyház” – azaz saját 
egyházának viszonyát – a keleti egyházi kö-
zösségekhez” és a reformáció során létrejött 
„egyházi közösségekhez” is. Írását érdemes 
elolvasni az itt-ott előforduló helyesírási hibák 
ellenére is. Aztán őszinte, olykor kissé bő lére 
eresztett betekintést kapunk egészen sajátos 
egyházpolitikai és általános politikai gondo-
lataiba. Egy konzervatív lázadót hallunk itt 
nyilatkozni, aki erősen neheztel a liberálisok-
ra, aki a modern világ nemzeti egyházainak 
visszafogott polgári kereszténységében csak 
szétesést és „hanyatlást” tud látni. Leginkább 
az 1900 körüli liberális protestantizmustól 
és a katolikus modernizmustól hőköl vissza. 
Mindenesetre a valamikor Münchenben tanu-
ló hittudós Schleiermachernek20 és Loisynak21 
szóló üzenete kevés szaktudásról árulkodik. 
Szívesebben látnánk a Hittani Kongregáció 
prefektusát teológiailag képzettebb embernek.

20 Friedrich Schleiermacher (1768–1834) lelkész, 
teológus, a romantikus vallásbölcselet és teoló-
giatörténet fejlődésének meghatározó alakja, a 
liberális teológia atyja.

21 Alfred Loisy (1857–1940): francia katolikus 
pap, a modernizmus atyja; vitatta a Szentírás 
tévedhetetlenségét; radikális bibliakritikája miatt 
kiközösítették. Ettől kezdve egy „humanitárius 
vallást” hirdetett. Összes műve indexre került. 
Utolsó éveiben újra vallotta Isten transzcendens 
voltát, de az Egyházzal nem engesztelődött ki. 
(Magyar Katolikus Lexikon)

Aki a kultúrpesszimizmus híveként arról 
akar megbizonyosodni, mekkora szenvedést 
okoz a modern kulturális többszólamúság, az 
Müller bíboros írásában a Nyugatot jellemző 
„közhelyesség” és „közönségesség” elítélé-
sének sok szokásos formáját fedezheti fel: a 
„nyugati” társadalmakban „egyre inkább el-
uralkodik az egyes ideológiák, a szex, az énkép 
vagy a nemzet bálványozása”. Itt az emberek 
rabságban és rettegések közepette éltek, melye-
ket a „kételkedés”, a „cinizmus”, az „élvhajhá-
szás” és a „nihilizmus” segítségével próbálnak 
leplezni. „Mikor a nagy totalitárius eszme-
rendszerek összeomlottak, egy új diktatúra, 
mégpedig a technika és szcientizmus, illetve a 
fogyasztásközpontú individualizmus mindent 
uraló kultúrájának áldozataivá lettünk.”

„Perverz művészet” és további bűnök
Hosszasan beszél a bíboros „erőszakos mó-
don szekularizálódó világunkról”, illetve egy 
olyan „világiasságról”, amely „az állam sze-
kularizálásával” állítólag „az egyház” nyilvá-
nos szerepvállalását akarta korlátozni. A „mai 
ultraliberálisok” csak az „egyház ellenségei”. 
A biológia és az orvostudomány nyelvén szólva 
ezekkel a „modern eszmeáramlatok vírusát” az 
egyházban is terjesztő és így szinte „járványt” 
elszabadító „ellenségekkel” szemben Müller 
egyszerre több „fronton” mozgósítja „egészsé-
ges katolikus teológiáját”: az „isteni jog” éles 
fegyverével harcol a nők felszentelése és az ún. 
„hiteles férfiak” („viri probati”) papi szolgála-
tának engedélyezése ellen, továbbá támadást 
indít „korunk legártalmasabb tévtanai”, a nyu-
gati „racionalizmus” és a „posztmodern relati-
vizmus” ellen, hivatkozván a „kinyilatkoztatás-
tól megvilágosodott egyházi tanítóhivatalra”, 
mely egyedül vallhatja magáénak kötelező 
érvénnyel az igazságról való bizonyosságot. Ily 
módon kerülhet górcső alá az egyén „önállósá-
ga” mint a legrosszabb népbetegség.

Ellenszerként Müller bíboros a „sokgyerme-
kes családokat” ajánlja: tevékenyen fel kell lép-
ni a születések visszaesése ellen azáltal, hogy 
határozottan érvényre juttatjuk VI. Pál pápa 
Humanae Vitae (‘az emberi életnek’) encikliká-
ját a „születésszabályozás mesterséges módsze-
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reinek” indokolt tilalmáról, továbbá szigorúan 
elhatároljuk magunkat a „mainstream eszme-
áramlattól, mely az igényeket összekeveri az 
egyén jogaival”. Ezenkívül „perverznek” szá-
mítanak az „avantgárd művészet alkotásai”, 
a nemek megkülönböztetését elvető gender-
elmélet, és minden „bűnös viszony”, melyben 
azonos nemű emberek szeretik egymást: „Még 
ha ez esetleg másképp is tűnne, ezekben a 
kapcsolatokban nem lakozik a szeretet hiteles 
mozgatórugója, sokkal inkább akadályt jelen-
tenek az emberré válás útján.” Ráadásul „az 
egyén harmonikus, teljes körű kibontakozását” 
is gátolják – írja a bíboros.

Modern világunk betegségei
Szabad-e feltennie egy protestáns teológus-
nak a kérdést, hogy hogyan fakad a „kinyi-
latkoztatásból” az „igazi, abszolút szeretet” 
és a „szeretet veszedelmes, érzelmi jellegű 
újrameghatározása” közti különbség? Hogyan 
ítélheti meg „az egyház” mélyen személyes 
kapcsolatok etikai minőségét? Tényleg olyan 
rossz lenne a „nyitott társadalom”, mint a bí-
boros gondolja, valóban kerülnie kellene „az 
egyháznak” „a világgal való egyezségkötést” 
és „ellenállást” kellene tanúsítania? Müller, 
aki valamikor Karl Lehman mainzi érseknél 
szerzett Bonhoefferről22 írt munkájával doktori 
fokozatot, dogmatikusként – XVI. Benedekkel 
együtt – azt ajánlja egyházának, hogy a „po-
litikailag korrekt nyugati világban” a világi 
állammal szemben is tekintse magát „kreatív 
kisebbségnek”. Nem kellene többé „elkényel-
mesedett polgároknak prédikálni az irgalmas-
ságról”, amely „pusztán az élvezetekben el-
merülő nyugati átlagpolgár korlátolt életének 
énközpontú világát tükrözik”.

Müller a kinyilatkoztatott igazság melletti 
hiteles tanúságtételért áll ki. Annak ellenére 
azonban, hogy a nominalizmus23 mellett min-

22 Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) német evangé-
likus lelkész, teológus, a náci rendszer ellenzője 
és mártírja.

23 A nominalizmus (a lat. nomen, ‘név’ szóból): is-
meretkritikai irányzat, mely szerint az egyetemes 
fogalmaknak (nem- és faj-fogalomnak) nincs va-
lóságtartalmuk, hanem csak egyezményes jelek. 
(Magyar Katolikus Lexikon)

denekelőtt a református egyházat teszi felelőssé 
modern világunk betegségeiért, a bíboros egy-
házi értelmezésében jelentősen közelebb áll a 
szabadegyházak radikalizmusával jellemezhető 
protestantizmushoz, mint egy – intézményei-
ben megcsontosodott, hivatalainak szigorú hie-
rarchiára épülő – római katolikus elvonóintézet 
avítt elképzeléseihez. A jelenről szóló bírála-
tában a szektás túlbuzgóság alaphangját üti 
meg, mely időnként az iszlám igehirdetőinek 
nyugatellenes retorikáját idézi.

A Hittani Kongregáció prefektusa azonban 
természetesen a pápai tanítóhivatal tévedhetet-
lenségig emelkedett intézményessége mellett 
a felszenteltek hivatali karizmáját is hang-
súlyozza. „Csak a pásztorok rendelkeznek a 
[lelki] megkülönböztetés karizmájának képes-
ségével.” Mindebből nem sokat lehet érez-
ni egy olyan beszélgetés során, amelyben a 
kérdező alázatosan megelégedett egy-egy szó 
közbevetésével. A bíboros egy teljesen modern 
teológiai decizionizmust (‘döntéselvűséget’) 
tart kívánatosnak – legalábbis ahogy ő azt 
elgondolja. „Mi Istenként cselekszünk, mert 
azt akarjuk, amit Isten akar.” Úgy tűnik, hogy 
Rómában régebben jobban érzékelték az Isten 
és ember közötti különbséget.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Zanny Minton Beddoes

Britek: belépés és brexit

Hogyan formálta újra Angliát a normann 
uralom?

Anglián kitörölhetetlen nyomokat hagyott 
Európa

A normann hódítás, mely 950 évvel ezelőtt 
zajlott Hódító Vilmos normandiai herceg veze-
tésével, volt az egyetlen nagyszabású politikai 
változás, melyet Anglia valaha megtapasztalt. 
Ezenkívül rendkívül sok szenvedést okozott. 
Az angolszász arisztokráciát megfosztották va-
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gyonától, tagjai közül pedig sokakat az a meg-
aláztatás ért, hogy a valamikor saját birtokuk-
ban levő földön kényszerítették őket dolgozni. 
Bizonyos körökben mai napig tartó sérelem a 
francia hódítás.

Az Egyesült Királyság Függetlenségi 
Pártjának (UKIP) élén táncoló Nigel Farage-ról 
köztudott, hogy egyik nyakkendője a bayeux-i 
faliszőnyeget ábrázolja: ez egy hetven méter 
hosszú hímzett kárpit, mely képekben meséli 
el Anglia normannok általi elfoglalását, hogy 
emlékeztesse a briteket „arra az utolsó időre, 
amikor lerohantak és meghódítottak bennün-
ket”. A szőnyeg tele van lemészárolt angolok 
levágott fejeivel és végtagjaival. A brexitnek 
– Nagy-Britannia Európai Unióból való kilé-
pésének – több támogatója a hódítás nyelvét 
használja annak leírására, hogy a nemzetet arc-
talan EU-s intézmények „uralják”. Hasonló né-
zeteket vallanak tudós körökben. „Egy angol 
ember szempontjából a normann hódítást csak 
katasztrófának lehetett tekinteni” – jelentette 
ki 1971-ben Rex Welldon Finn, a Cambridge-i 
Egyetem oktatója.

A rengeteg kiontott vér ellenére a hódításnak 
megvoltak a maga jó oldalai is. Átalakította az 
angol gazdaságot. Előnyükre változtak az intéz-
mények, a kereskedelmi szokások és nőtt a beru-
házási kedv. A Brit-szigetek egy része ekkor került 
be az európai kereskedelem vérkeringésébe (ezt 
akár nevezhetjük a „brit belépésnek”), és hosz-
szú gazdasági fellendülést eredményezett Anglia 
számára, melynek során viszonylagos jó anyagi 
szintet ért el az ország. A hódításnak és utóhatásá-
nak köszönhető a gazdag dél és a szegény észak 
kettéválása – ez a földrajzi megosztottság mind a 
mai napig fennáll. Azoktól a viharos évtizedektől 
kezdve Anglián az európaiság kitörölhetetlen nyo-
mai jelentek meg – amitől sokkal erősebb is lett. A 
normann hódítás tette Angliát azzá, ami.

A hódítás mögött összetett okok álltak. 1066 
elején utód nélkül halt meg Hitvalló Eduárd, 
Anglia akkori királya, ami örökösödési válsá-
got idézett elő. Sógora, Harold Godwinson (II. 
Harold) került a trónra. Harold trónigénye azon-
ban elég gyenge lábakon állt, és riválisokkal kel-
lett küzdenie, különösen az ország északi részén. I. 
Vilmos normandiai herceg a La Manche-csatorna 

másik oldalán viszont úgy gondolta, hogy ő a 
jogos örökös: a korabeli történetíró, Poitiers-i 
Vilmos szerint Eduárd egyszer kijelentette, hogy 
szeretné, ha az ifjú Vilmos követné őt a trónon.

A bayeux-i faliszőnyegen az ezután történtek 
láthatók. Szeptemberben Vilmos hatalmas sereg-
gel tört be Franciaországból. Anglia déli partján 
a hastingsi csatában Haroldot megölték, testét 
megcsonkították (egy beszámoló leírja, hogy egy 
normann lovag miképpen „zúzta péppé” lándzsá-
val belső szerveit). Vilmos ezt követően nemigen 
habozott, 1066 karácsonyának napján fejére tetette 
a királyi koronát.

Koronázását vadászattal és solymászattal ünne-
pelte meg, aztán nekilátott Anglia átformálásának. 
A kormányzás és gazdálkodás angolszász rend-
szerét teljesen lerombolta. A több mint négyezer 
angol földbirtokos földje kevesebb mint kétszáz 
normann és francia báró kezébe került. Az ango-
lokat eltávolították a magas rangú kormány- és 
egyházi hivatalokból. 1073-ra csak két angol 
püspököt hagytak meg Hugh Thomas, a Miami 
Egyetem professzora szerint.

A normann hódítás hatását leginkább az ún. 
Domesday Book (’ítéletnapi könyv’) alapján tud-
juk felbecsülni, mely egy Vilmos megbízásából 
készült, az angolok vagyoni helyzetét számba 
vevő összeírás 1085-ből. A Domesday Book a 
Vilmos uralkodása alatti időből 13 418 helységgel 
kapcsolatban tartalmaz adatokat, hogy ki volt 
a birtok tulajdonosa, és hogy mekkora értéket 
képvisel a „geld”, azaz földadó évi hozama alap-
ján mérve. Néhány grófságban összeszámolták 
a lakosságot, az élőállat mennyiségét, sőt még 
az ekéket is. A Domesday Book alapossága arra 
enged következtetni, hogy a végítélet napján tör-
ténő elszámolásra is használhatták volna – innen 
a neve. Az eredetileg piros és fekete tintával bir-
kabőr pergamenre írott kétmillió latin szóból álló 
dokumentumot nemrégiben vitték számítógépre a 
Hull Egyetem munkatársai.

A felmérés válaszadóit általában három 
időszakkal kapcsolatban kérdezték: 1066-ról, 
1086-ról és egy röviddel 1066 utáni köztes 
időszakról, mely tükrözi, hogy mikor ajándé-
kozták az uradalmat először meglévő tulajdo-
nosának. Ez lehetővé teszi a hódítás előtti és 
utáni állapotok elemzését.
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A szigetország lerohanása rövid távon ter-
mészetesen károkat okozott. Sussexben, ahol 
Vilmos serege partra szállt, negyven száza-
lékkal csökkent a javak mennyisége, mivel 
a normannok a pusztítással mutatták meg 
előfölényüket. Hastingstól Londonig, azokon 
a helyeken, ahol a normann sereg elvonult, 
meredeken csökkent a földbirtokokon található 
javak száma. Egy 1898-ból származó tudomá-
nyos munka arra enged következtetni, hogy 
a London környéki grófságok bizonyos ura-
dalmai sokkal kevesebbet értek 1070-re, mint 
1066-ban. E kezdeti károk ellenére azonban 
a hódításnak hasznát látta az angol gazdaság. 
Okos emberek már régóta úgy gondolják, hogy 
a bevándorlás hatására fellendül a kereskede-
lem: a jövevények jól ismerik hazai piacaikat 
és szívesen szállítanak oda. Bár a normannok 
megszállók voltak, nem bevándorlók, Edward 
Miller és John Hatcher, a Cambridge-i Egyetem 
kutatói arra a következtetésre jutnak, hogy „az 
1066 utáni nemzedékek a külföldre irányuló 
kereskedelem fokozatos bővülését tapasztalták 
mind értékét, mind arányait tekintve”. Az angol 
gyapjú különösen nagy népszerűségnek örven-
dett a kontinensen.

A „brit belépés” segítette a pénzügyi rendszer 
fejlődését is. Zsidók érkeztek Vilmos meghívá-
sára – ha nem éppen parancsára –, és kiépítették 
a hitelhálózatot az új angol birodalomrész és a 
francia föld között. Mivel itt nem gátolták őket 
a keresztény uzsoraellenes törvények, Angliában 
túlnyomórészt a zsidók lettek a hitelezők a 13. 
századra. A közép-európai bányákból származó 
nemesfémek felfedezése szintén jót tett a hitel-
áramlásnak. A zsidók olyan városokban teleped-
tek le, ahol jelentősebb pénzverde működött. 
Ennek ellenére Angliában továbbra is erősen 
zsidóellenes hangulat uralkodott, és zsidóit a 14. 
századra ki is űzte az országból.

A normannok hoztak néhány olyan intézke-
dést, melyek korunk közgazdászainak tetszését 
is elnyerték volna: bizonytalan időkben emel-
ték az infrastruktúrára szánt kiadásokat. Ötven 
éven belül porig romboltak minden angol szé-
kesegyházat és a legtöbb nagy apátságot, majd 
új, európai stílusban építették őket újjá – tudjuk 
meg George Garnettől, az Oxford Egyetem 

középkorkutatójától. Rámutat, hogy egyetlen 
angol székesegyház sem őrzött meg az alapján 
kívül hódítás előtti időkből származó falrészt.

Új várak és kastélyok is épültek. Egy 1979-
ben megjelent, templomépítésről szóló könyv 
szerint ugrásszerű növekedés volt tapasztalható 
az új építési projektek területén a tizenkettedik 
században; az építkezési láz végül 1280 körül 
érte el a csúcspontját. Mindezek a változások 
igen jót tettek a gazdaságnak. A Domesday 
Book arra enged következtetni, hogy – a köz-
hiedelemmel ellentétben – az angol gazdaság 
1086-ra teljesen talpra állt. Talán nem áll ren-
delkezésünkre elegendő adat néhány grófság-
gal kapcsolatban, de a könyv figyelmes olvasá-
sa közben rájövünk, hogy Anglia felhalmozott 
gazdagságában alig történt változás a „britek 
európaizálódásának” első két évtizedében. Ha 
mindennek hitelt adunk, akkor elmondható, 
hogy voltaképpen növekedett a vagyontömeg. 
Kifejezetten felvirágzott annak a huszonhat 
grófságnak a fele, melyekről megbízható ada-
tok állnak rendelkezésünkre.

Mindenfelé a fejlődés jelei voltak tapasztal-
hatók. A GDP növekedése reálértéken számítva 
1086 és 1300 között valószínűleg kétszerese 
vagy háromszorosa volt a normann hódítás 
előtti korszakbelihez képest. Az egy főre jutó 
bruttó nemzeti termék szintén jelentősen meg-
nőtt; 1688-as árakon számolva – valószínűleg 
– az 1086-os 1,70 fontról 3,30 fontra emelke-
dett 1300-ra.24 Hugh Thomas a termelékenység 
esetleges növekedésére következtet. Az infra-
struktúra költségeinek előteremtéséhez súlyo-
sabb adóterheket kellett kivetni a parasztságra, 
ami által „keményebb munkára kényszerültek”.

„Féktelen haragomban úgy támadtam az an-
golokra északon, akár egy dühöngő oroszlán.”

Az embereknek több volt a pénzük, és el akar-
ták költeni. John Langdon és James Masschaele 
történészek dolgozata szerint a tizenkettedik 
század előtt csak igen kisszámú vásár és piac 
meglétéről van tudomásunk. A Domesday Book 
hatvan piacot említ. A gazdaság fellendülésével 
azonban a kereskedők és a beszállítók is egyre 

24 A Bank of England adatai szerint az 1700-ben 
használt 1 font ma körülbelül 118 font vásárlóér-
tékkel (retail price index) bírna.
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többen lettek: a tizenkettedik század végére kö-
rülbelül 350 piac működött.

Az angliai kereskedelem gyors élénkü-
lése óriási hatással volt a dolgozó rétegre. 
Felszabadították a rabszolgákat, melyek a hó-
dítás előtt lakosság jelentős részét tették ki: 
Essexben számuk negyedével csökkent 1066-
tól 1086-ig. Hugh Thomas kutatásai szerint 
Canterbury Lanfranc, akit Vilmos ültetett az 
érseki székbe, ellenezte behozatalukat; a ke-
resztény gondolkodóknál „enyhe lelkiismeret-
furdalást” okozott a rabszolgaság kérdése. A 
tizenkettedik századra szinte csaknem teljesen 
eltűntek a rabszolgák.

A munkafolyamatok egyre inkább mestersé-
gekre váltak szét, mind több ember lett önálló 
vállalkozó, vagy dolgozott bérért. A népessé-
gen belül a városlakók aránya az 1086-os tíz 
százalékról tizenöt-húsz százalékra emelkedett 
a 14. század fordulójára (London lakossága 
igencsak felduzzadt). 1100 és 1300 között több 
mint száz új várost alapítottak; Anglia népessé-
ge 2,25 millióról hatmillióra ugrott.

Bár az ország egészében véve jólétben élt, 
nem minden része volt gazdag. Északon a 
normann hódítás elhúzódott, és sokkal kegyet-
lenebb formában zajlott. A Northumbriához és 
Yorkhoz hasonló helyeken az emberek ango-
loknak se igen tekintették magukat, nemhogy 
franciáknak (inkább a skótok és a skandiná-
vok felé húzott a szívük). Így nem sokkal a 
normann hatalomátvétel után sorozatos láza-
dások törtek ki.

Vilmos ezeket kíméletlenül leverte. 
Hadjáratai az „észak feldúlása” („harrying of 
the north”) néven híresültek el. Egy másik 
angolszász krónikás, Ordericus Vitalis szerint 
Vilmos halálos ágyán visszaemlékezett tetteire: 
„Féktelen haragomban úgy támadtam az ango-
lokra északon, akár egy dühöngő oroszlán … 
birkanyájakat és marhacsordákat mészároltunk 
le … férfiak és nők sokaságát fenyegettem az 
éhínség rémével.”

A Domesday Book szerint 1066-ban a dél-
angliai uradalmak némiképp gazdagabbak vol-
tak az északiaknál. Miután a normannokkal 
együtt Európa is megjelent a szigetországban, 
ez a különbség szakadékká vált: 1086-ra a déli 

uradalmak négyszer olyan gazdagok lettek. A 
pusztítás mértéke megdöbbentő volt. Az észa-
ki grófságokban a földbirtokok egyharmada 
teljesen tönkrement. Yorkshire-ban, melynek 
a legtöbbet kellett elszenvednie, a birtokok 
hatvan százalékának legalább „egy része meg-
semmisült”, míg a teljes vagyon hatvannyolc 
százaléka pusztult el. A feldúlt terület köz-
pontjában fekvő York város lakossága felte-
hetően a felére csökkent. 1086-ban a jelenlegi 
Birminghamtől északra a háztartások bevétele 
sehol nem haladta meg az országos átlagot. 
Az országban nőtt az egyenlőtlenség: az angol 
birtokok Gini-együtthatója25 a hódítás előtti 
64-ről 71-re emelkedett utána (a 100-as értékű 
Gini-együttható a teljes egyenlőtlenség mutató-
ja lenne). Egy átlagos birtok vagyoni helyzetét 
tekintve a leggazdagabb grófság hétszerte volt 
gazdagabb a legszegényebbnél – 1066-ban 
viszont tizennyolcszor számított gazdagabbnak 
1086-ban.

Az északnak talán mindig a viszonylag rosz-
szabb sors jutott osztályrészül: itt kisebb a föld 
termőereje, mostohább az éghajlat; messzebbre 
esik a piacoktól. A gazdaságtörténet azonban 
arról árulkodik, hogy réges-rég történt esemé-
nyek maradandó nyomot hagyhatnak. A Vilmos 
okozta pusztítással részben jól magyarázható 
az északi rész szegénysége, mely a mai Nagy-
Britanniát a legnagyobb regionális egyenlőt-
lenségeket mutató országgá tette Európában. A 
hódító leszármazottai – majdnem egy ezredév 
elteltével is – még mindig aránytalanul több 
előnyt élveznek; Gregory Clark, a Kalifornia 
Egyetem davisi kampuszának közgazdász pro-
fesszora úgy találja, hogy a Domesday Book-
korabeli normann neveket viselő diákok még 
mindig túlnyomó többségben vannak jelen az 
Oxfordi és Cambridge-i Egyetemeken. Így 
talán nem meglepő, hogy a hódítást legin-
kább megsínylő területek voltak azok, melyek 
igen nagy valószínűséggel tették le voksukat 

25 Vagy más néven Gini-index: egy közgazda-
sági mérőszám, ami a statisztikai eloszlások 
egyenlőtlenségeit méri. Leginkább a jövedelem 
és a vagyon eloszlásának mérésére használ-
ják. Nagyobb értékéhez nagyobb egyenlőtlenség 
tartozik.
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napjaink normann igájának levetése mellett a 
brexitről szóló népszavazás idején. Ne számít-
sunk azonban arra, hogy ebből majd gazdasági-
lag bármiféle jó származik.

(The Economist)

Zanny Minton Beddoes

A nem annyira Egyesült Királyság

Nagy-Britannia a Scoxit felé halad

Az Európai Unió elhagyásáról szóló döntés 
látszólag a skót függetlenség esélyeit növeli. 
Valójában csökkenti azokat.

Alig több mint fél évvel az Európai Unió elha-
gyásáról szóló szavazás után egy újabb népsza-
vazásról esik szó Nagy-Britanniában. Ezúttal a 
skót népnek ajánlanák fel azt a lehetőséget, hogy 
„visszavegye az önrendelkezés” jogát. A skótok 
kevesebb mint három évvel ezelőtt egyértelműen 
a függetlenség ellen szavaztak. A brexittel – me-
lyet szintén elleneztek – a függetlenség ismét a 
viták kereszttüzébe került. Skócia nemzeti kor-
mánya törvénytervezetet nyújtott be egy újabb, 
függetlenségről szóló népszavazásról. A közvé-
lemény-kutatások szerint sikerrel kecsegtethet.

Ez nem csoda: soha nem tűnt meggyőzőbb-
nek a nemzeti pártiak érve, mi szerint Skócia 
különálló ország. Ami a brexitet, a kor megha-
tározó kérdését illeti, a skótok 62 százaléka a 
bennmaradásra szavazott, de ettől függetlenül 
az angolok ki fogják rángatni őket az Unióból. 
Skócia 59 parlamenti képviselőjéből26 mindösz-
sze csak kettő található a Westminster nagy párt-
jaiban, a Konzervatív Pártban (Tories), illetve 
a Munkáspártban (Labour). Az unió érdekében 
2014-ben elhangzott érvek nagy része már rég 
értelmét vesztette. A skótokkal közölték, hogy 
számukra Nagy-Britannia részeként vezet az 
egyetlen út ahhoz, hogy az Európai Unión belül 

26 A devolúciós (átruházási) szabályok szerint 
Skóciát 59-en képviselik a Brit Alsóházban 
(House of Commons).

maradhassanak; függetlenség esetén ugyanis 
újra kellene pályázniuk, és szembetalálnák ma-
gukat Spanyolországgal, mely saját, önállóság-
ra törekvő katalánjait akarja elbátortalanítani. 
Ehelyett bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia 
részének lenni annyit jelent, hogy a visszatérés 
esélye nélkül távoznak Európából. Az erős brit 
gazdaság – mely olyannyira ragaszkodott a skó-
tok bennmaradásához – az előrejelzések szerint 
kezd lelassulni. Az egységről szóló lelkesítő 
szólamok – a „drága, drága kötelék”, melyet 
Theresa May miniszterelnök idézett fel beikta-
tási beszédében – üresen csengenek, főként, ha 
hozzászámítjuk azt a nemtörődömséget, mellyel 
félretolták a skótok aggodalmait.

Mégis, ha a brexitet politikai földrengésnek 
lehetett nevezni, Skócia is elszenvedett egy 
kevésbé észrevehető gazdasági földrengést. A 
függetlenségről szóló népszavazás idején Skócia 
mutatói Nagy-Britannia többi részéhez hasonló 
ütemben nőttek. Azóta más pályára került a 
gazdaság. Az utóbbi öt negyedévből kettőben 
egyáltalán nem mutatott növekedést. Ennek fő 
oka a rosszul teljesítő fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőségben és a nem túl rózsás pénz-
ügyi helyzetben keresendő. 2014-ben az Északi-
tengerből kitermelt Brent-nyersolaj hordónkénti 
ára 31 500 forint (110 dollár) volt; ebből azt 
az előrejelzést olvasta ki a nemzeti kormány, 
hogy egy független Skócia energiából származó 
adóbevétele 3574 milliárd forintra (12,5 milliárd 
dollárra) rúgna 2015–16-ban. A rákövetkező 
olajárzuhanás (jelenleg 15 800 forint, azaz 55 
dollár egy hordó) azt jelentette, hogy a tényleges 
szám ennek az előrejelzésnek az egy százaléka 
lett. Ezenkívül fogyóban van a fekete arany: 
ezen a nyáron szét fogják szerelni az eredeti 
Brent-fúrótornyot. Megszenvedi mindezt az ál-
lamháztartás is: az olaj és a gáz együtt az utóbbi 
években a skóciai nemzeti össztermék akár 
egyharmadával is felérő exportot termelt. 2014 
szeptembere óta Skóciában a pénzügyi állások 
tíz százaléka szűnt meg. (Londonban új álláshe-
lyek jöttek létre.) 2016-ban az iparban dolgozók 
átlagos bére öt százalékkal csökkent.

Egy ötmilliós ország számára, mely két gyen-
gülő iparágra támaszkodik, hazárdjátékkal érne 
fel, ha egyedül akarná járni a maga útját. Ennek 
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ellenére dönthetnek úgy a skótok, hogy a brexittel 
megpecsételt szövetségben még kockázatosabb 
lenne maradni. Nos, tévednek. Mert bár Theresa 
May abbéli hajlandósága, hogy elhagyják az 
egységes piacot és a vámuniót, valószínűleg 
rosszul fog elsülni Nagy-Britannia számára, a 
függetlenség kérdését is tovább bonyolítja. Ha 
az EU fel lenne készülve arra, hogy Skóciát újra 
beengedje, az utóbbi keményebb határokra szá-
míthatna Anglia esetében. A skót nemzeti pártiak 
úgy nyilatkoznak, hogy át tudnák venni a hasonló 
problémával küzdő Írországban létező berendez-
kedést, legyen az bármiféle. Lehetséges azonban, 
hogy nincs ilyen egyszerű megoldás. Továbbá 
nem lenne értelme annak, hogy Nagy-Britannia 
elhagyásának az árán csatlakozzanak újra az EU 
egységes piacához: Skócia négyszer akkora ér-
tékű kereskedelmet folytat Nagy-Britannia többi 
részével, mint az Európai Unióval.

A bátor Skócia
Elképzelhető, hogy a fenti kellemetlen igazság 
elsikkad egy újabb függetlenségi kampány he-
vében. A kormányon levő Skót Nemzeti Pártnak 
(SNP) remek érzéke van ahhoz, hogy hatalmi 
pozícióját felhasználva tiltakozzon, saját magá-
nak könyvelve el Skócia sikereit, miközben a 
kudarcokért a londoni Westminstert hibáztatja. 
Ahogy rosszabbodnak Skóciában a gazdasági 
körülmények, a brexitet és a brit konzervatívok 

megszorító intézkedéseit fogják okolni. S míg a 
függetlenség valamikor az ismeretlentől való fé-
lelemmel volt egyenlő, jelenleg egyfajta lehető-
ségnek tűnik az idő kerekének visszaforgatására 
a biztonságos EU-tagságot jelentő régi szép na-
pokba. Amikor angol miniszterek az elszakadás 
veszélyeire hívják fel a figyelmet, saját, brexitet 
támogató érveik hullanak vissza a fejükre: a 
skótokat arra fogja ösztönözni, hogy ragadják 
magukhoz a hatalmat olyan távoli politikusok 
kezéből, akiket soha nem választottak; azok, 
akik felhívják a figyelmet mindennek az árára, 
a „kivetített félelem” rémhírgyártóiként lesznek 
megbélyegezve; az a pocskondiázás, amellyel 
a kilépés hívei illetik az intézményeket a brit 
kincstártól az angol jegybankig azt fogja majd 
jelenteni, hogy az elfogulatlan figyelmezteté-
seket részrehajlásra vagy szakmai hozzá nem 
értésre hivatkozva semmibe lehet venni.

A 2014-ben bennmaradásra szavazó skó-
tok közül sokan tisztán gazdasági okokból 
nem akarták elhagyni az Egyesült Királyságot. 
Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból 
eléggé összezavarta az események menetét. 
A következmények sok aggodalomra adnak 
okot: a brexit miatt még több veszélyt hordoz-
na magában a skótok függetlensége – és még 
valószínűbbé tette erre irányuló szándékukat.

(The Economist)
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