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Az et ni kai és po li ti kai tisz to ga tás
mo dern ha gyo má nya*

A 20. szá za di tö meg mé szár lá sok ál do za ta i nak szá ma meg ha lad ja
  a hat mil li ót és ez a szám to vább nö vek szik. A leg több tu dós és ku -

ta tó még is in kább az en nél ér dek fe szí tõbb nek tar tott prob lé mák bon col ga tá -
sát ré sze sí ti elõny ben. Ab ban a rit ka eset ben, ami kor a tö meg mé szár lás je len -
sé ge egyál ta lán szó ba ke rül, azt a 20. szá zad alap ve tõ struk tu rál is fo lya ma ta i -
nak, gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai fej lõ dé sé nek meg le he tõ sen sze ren csét -
len meg sza kí tá sa ként ér tel me zik. Az et ni kai és po li ti kai ala pon el kö ve tett
mé szár lás a mo dern nel szem ben ál ló, pri mi tív ál la po tok hoz való vissza lé pés
és olyan vissza ma ra dott vagy szél sõ sé ges cso por tok kö ve tik el, ame lye ket ra -
vasz és ve szé lyes po li ti ku sok sa ját ér de ke ik ér vé nye sí té sé re hasz nál nak fel.
A fe le lõs ség ki zá ró lag a po li ti ku so kat, a sza dis ta és ke gyet len szer be ket (vagy 
hor vá to kat), vagy a pri mi tív hu tu kat (vagy tut szi kat) ter he li, mond ván,
hogy az ál ta luk el kö ve tett ször nyû sé gek hez ne künk sem mi kö zünk. Egy
 alternatív fel fo gás sze rint – ame lyet rend sze rint val lá sos vi lág né ze tek
 támasztanak alá – a go nosz ság az em be ri ség olyan ál ta lá nos tu laj don sá ga,
amely je len van úgy a pri mi tív, mint a ci vi li zált em ber ben.

Min den tu dós cso port, amely a hu sza dik szá zad leg hír hed tebb tö meg mé -
szár lá sa i val fog lal ko zott – az ör mé nyek mé szár lása, a náci „vég sõ meg ol dás”,
a sztá li niz mus, Kam bo dzsa, Ru an da –, a bor za lom mo dern jel le gét hang sú lyoz -
ta. Leo Ku per az zal a fel is me rés sel ala poz ta meg a nép ir tás ku ta tá sát,  miszerint
a mo dern ál lam te rü le ti szu ve re ni tá sa, a kul tu rá li san sok szí nû és gaz da sá gi lag
ré tegzett te rü let fe let ti mo no pó li u m ered mé nyez te úgy a nép ir tás ra való
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kész te tést, mint a vég hez vi te lé hez szük sé ges ha tal mat.1 Ro ger Smith pe dig
a nép ir tás po li ti kai esz köz ként való fel hasz ná lá sát hang sú lyoz ta a mo dern ál -
lam gya kor la tá ban.2 Né me lyek az el nyo mó ha tal mak ren del ke zé sé re álló tech -
ni kai esz kö zök je len tõ sé gét eme lik ki: a mo dern fegy ve rek, a szál lí tá si és az ad -
mi niszt ra tív esz kö zök mind hoz zá já rul tak a sze mély te len, bü rok ra ti zált tö meg -
mé szár lá sok vég re haj tá sá nak meg könnyí té sé hez.3 Ugyan ak kor He len Fein
a tech ni kai esz kö zök mel lett mo dern ide o ló gi ai cé lo kat is fel fe de zett: „A 20.
szá zad elõ re meg font olt tö meg mé szár lá sa i nak ál do za ta it… az új ál lam rend lét -
re ho zá sá ért öl ték meg.”4 Fein a mo dern „mí to szok” vagy „po li ti kai kép le tek”,
a nem ze ti, faji és osz tály ide o ló gi ák nép ir tás ra ösz tön zõ po ten ci ál ját hang sú -
lyoz za.

A nép ne vé ben

A kü lön bö zõ ese tek nek van egy kö zös vo ná sa. Az el kö ve tõk ön ma gu kat
és mé szár lá sa i kat az zal iga zol ták, hogy min den a „nép ne vé ben” tör tént.
 Ebbõl a szem pont ból a nép ir tás nem kü lön bö zik a töb bi, mo de rál tabb 20. szá -
za di ide o ló gi á tól, hi szen ez a szá zad a tö me gek év szá za dá nak ne vez he tõ.
Az utób bi nyolc van év összes né met bí ró sá gán – We i mar tól a náci és a kom -
mu nis ta NDK-án át a Bun des re pub li kig – a tár gya lá so kat ugyan az zal a ki je -
len tés sel nyit ot ták meg: „A nép ne vé ben”. Az ame ri kai bí ró sá gok az „X ügye
a nép pel szem ben” meg fo gal ma zást ked ve lik. A nép re való hi vat ko zás ál tal
a tö meg mé szár lást el kö ve tõ re zsi mek olyan, az iga zi mo der ni tást kép vi se lõ
moz gal mak kal vál lal nak kö zös sé get, mint a li be ra liz mus vagy a szo ci á lis de -
mok rá cia. A to váb bi ak ban ép pen amel lett fo gok ér vel ni, hogy a mo dern tö -
meg mé szár lás akár a de mok rá cia „sö tét ol da lá nak” is te kint he tõ.

Va ló já ban ez egy meg le he tõ sen ke vés sé el fo ga dott né zet. A je len leg ural -
ko dó „de mok ra ti kus béke” is ko lá ja sze rint ugyan is a de mok ra ti kus ál la mok
lé nye gük bõl fa ka dó an bé ké sek, rit kán vesz nek részt há bo rú ban, és ha még is,
ak kor so sem egy más el len. Õk a nép ir tó rend sze rek ab szo lút el len té tei. Ezen
is ko la egyik leg je len tõ sebb kép vi se lõ je Ru dolph Rum mel.5 Meg ál la pí tá sai
sze rint mi nél in kább au to ri tá ri us egy ál lam, an nál in kább va ló szí nû, hogy
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nép ir tást kö vet el. Rum mel, több hu sza dik szá za di tö meg mé szár lás ról ké -
szült sta tisz ti ká ra tá masz kod va meg ál la pít ja, hogy a de mok ra ti kus ál la mok so -
ha sem kö vet nek el tö meg mé szár lást. Azt be is me ri, hogy ez né hány eset ben
még is elõ for dult, ám amel lett ér vel, hogy ezek a tö meg mé szár lá sok min dig
há bo rús hely ze tek ben, ti tok ban és de mok ra ti kus fel ha tal ma zás nél kül tör tén -
tek. Kö vet ke zés képp ezek az ese tek csu pán ki vé te lek, ame lyek erõ sí tik a sza -
bályt. Ez az ér ve lés meg áll ja a he lyét ki sebb at ro ci tá sok ese té ben, mint pél dá -
ul a My Lai a vi et ná mi há bo rú ban, ame lyet az ame ri kai de mok ra ti kus köz vé -
le mény va ló ban el ítélt. Ám az a gond, hogy Rum mel nem tesz kü lönb sé get
az ilyen és a na gyobb hor de re jû at ro ci tá sok – mint pél dá ul a drez dai vagy a to -
ki ói bom bá zá sok, az atom bom ba le do bá sa, vagy a vi et ná mi fal vak meg sem mi -
sí té se – kö zött. Ezek ben az ese tek ben, bár a szo ká sos ka to nai ti tok tar tás je len
volt, a dön tést az ame ri kai és an gol kor mány az al kot má nyos de mok rá cia tör -
vé nyes ke re tei kö zött hoz ta meg. Rá adá sul az au to ri tá ri us nép ir tá sok is ugyan -
úgy ti tok ban és há bo rús kö rül mé nyek kö zött zaj lot tak. Hit ler az összes gyil -
kos sá got a há bo rú ide je alatt kö vet te el, és Sztá lin hoz ha son ló an õ sem mer te
nyil vá nos ság ra hoz ni azo kat. Rum mel „tör vé nye” alól en nél je len tõ sebb ki vé -
te lek is van nak, ilye nek pél dá ul a ti zen he te dik szá zad tól a hu sza dik szá zad ele -
jé ig az eu ró pai te le pe sek ál tal al kot má nyos ál la mi ke re tek kö zött el kö ve tett at -
ro ci tá sok. Rum mel ezek rõl ke vés szót ejt, ne vet sé ge sen le ki csi nyí ti az ál do za -
tok szá mát, és ha bár meg em lí ti, hogy va ló szí nû leg a kor mányt ter he li
a fe le lõs ség, még sem ad ma gya rá za tot. Rum mel ese té ben nem de rül ki egy ér -
tel mû en, mi le het az oka an nak, ha egy re zsim nagy mér té kû nép ir tást kö vet
el. Vé gül is szin te min den tör té nel mi re zsim au to ri tá ri us volt, még sem kö ve -
tett el mind egyi kük tö meg mé szár lást. A to váb bi ak ban azt sze ret ném ki mu tat -
ni, hogy össze füg gés van a de mok rá cia és a tö meg mé szár lás je len sé ge kö zött,
de ez a kap cso lat jó val bo nyo lul tabb és két élûbb, mint aho gyan azt Rum mel
feltételezi.

Ro bert Mel son a for ra dal ma kat kö ve tõ há bo rús han gu lat tal ma gya ráz za
a nép ir tást. Vé le mé nye sze rint a for ra dal mak meg bont ják az ad dig ér vény ben
lévõ rend szer ál tal fel ál lí tott mo rá lis kor lá to kat, s így mo rá lis vá ku um ke let ke -
zik.6 Ugyan ak kor olyan for ra dal má rok ke rül nek elõ tér be, akik gyö ke res vál -
to zá so kat kö ve tel nek „a nép ne vé ben”. A „né pet” pe dig újra meg kell ha tá roz -
ni, meg húz ni a ha tá ra it, adott eset ben akár erõ sza kos esz kö zök kel is. A há bo -
rús ál la pot fel erõ sí ti a ha tal mon lévõ rend szer fe nye ge tett ség- vagy ép pen
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min den ha tó ság-ér zé sét, le he tõ vé te szi au to nó mi á ja meg erõ sí té sét és a „ra di -
ká li sabb” in téz ke dé sek ér vé nye sí té sét, ez zel pár hu za mo san nö vel ve a le het sé -
ges ál do za tok ki szol gál ta tott sá gát. A há bo rús ál la pot for ra da lom mal tár sul va
ily mó don könnyen elõ idéz he ti azt, hogy az adott rend szer bi zo nyos hoz zá
tar to zó cso por to kat a kül sõ el len sé gek kel szö vet ke zõ nek te kint, ezál tal iga zol -
va meg sem mi sí té sük szük sé ges sé gét. Mel son per sze elég gé elõ vi gyá za tos
 ahhoz, hogy hoz zá te gye azt is, hogy ez nem az egyet len le het sé ges kö vet kez -
mény. Ku bá ban pél dá ul a for ra dal mat és há bo rút nem a bur zso á zia me gö le té -
se, ha nem ki ül döz te té se kö vet te. Azt is el is me ri – anél kül azon ban, hogy ma -
gya rá za tot adna rá –, hogy ko ráb bi for ra dal mi/há bo rús hely ze tek –  az an gol,
fran cia vagy ame ri kai for ra dal mak – ke vés bé ve zet het tek tö meg mé szár lás -
hoz, mint a késõbbiek. Végül pedig figyelmen kívül hagyja azt, hogy
a nemzeti, faji és osztályideológiák fejlõdése, melyekkel rendszerint a nép ir -
tást igazolták, a modern kor jellegzetes velejárói, forradalmaktól és
háborúktól függetlenül. 

Rum mel és kü lö nö sen Mel son ér té kes össze füg gé se ket fe dez fel, de egyi -
kük sem von ja le a meg fe le lõ kö vet kez te té se ket. Ha meg akar juk ér te ni az ál la -
mi lag vég re haj tott és ide o ló gi a i lag iga zolt tö meg mé szár lá sok oka it, ak kor fel
kell is mer nünk azt, hogy ezek az ese mé nyek nem má sok, mint a mo dern
Nyu gat leg ér té ke sebb in téz mé nyé nek, a de mok rá ci á nak el fa jult kö vet kez mé -
nyei. A nép ir tás te kint he tõ a „de mok rá cia sö tét ol da lá nak” – a „népre”
ruházott politikai autoritás nem kívánt mellékhatásának. 

A „nép” és a „má sok”

„A nép” fo gal ma az egyik leg ko ráb bi meg fo gal ma zás ban: „Mi, az Egye -
sült Ál la mok népe, a tö ké le tes Egy ség meg te rem té se ér de ké ben meg al kot juk
és ér vény be he lyez zük az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Al kot má nyát, ezál tal ér -
vé nye sít jük az Igaz sá gos sá got, biz to sít juk a Bé két és vé del met, elõ re moz dít -
juk az ál ta lá nos jó lé tet, és biz to sít juk a Szabadság értékét önmagunknak és az
elkövetkezõ nemzedékeknek.”

Az ame ri kai al kot mány nyi tó passzu sá ban de fi ni ált „nép” fo ga lom nagy
ha tás sal volt min den ké sõb bi ilyen meg ha tá ro zás ra. Szin te min den mai mo -
dern ál lam alap ját ké pe zi és a kö zös ség nek ál ta lá no san el fo ga dott jó és mo rá -
lis ké pét je len ti. Vi szont a mo rá lis le gi ti mi tás nak a tö meg ke zé be való ki zá ró -
la gos he lye zé se két nem kí vánt kö vet kez ménnyel is jár hat. Elõ ször is a pol gá -
ri kö zös sé get oly ként fog ják fel, mint ami sa já tos et ni kai és po li ti kai
jel lem zõk kel ren del ke zik, olyan jel lem zõk kel, amik el kü lö ní tik a töb bi ek tõl,
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nem ál lam pol gá rok tól vagy ál lam pol gár ság ra nem jo go sult szom szé dos kö -
zös sé gek tõl. A „mi, a nép” fo gal ma ma gá val von ja a „má sok, az ide ge nek” fo -
gal má nak meg al ko tá sát. Má sod sor ban pe dig, ha a szu ve re ni tás területi
függetlenséget jelent, akkor az idegenek kitiltottsága fizikailag is értendõ.

Min de nek elõtt azon ban két lé nye ges kü lönb ség té telt kell meg fo gal maz -
nunk. Az elsõ a „nép” fo gal má ra vo nat ko zik, és ezen be lül két el té rõ fel fo gást  
kell el kü lö ní te nünk: a nép ré teg zett és or ga ni kus fel fo gá sát. Mind ket tõ el kü -
lö ní ti és ki zár ja az „ide ge ne ket” mint „má so kat”, de az utób bi kü lön bö zõ
okok mi att le he tõ vé te he ti akár olya nok ki zá rá sát is, akik egyéb ként ál lam pol -
gá rok. Az elõb bi eset ben, ha a nép bel sõ leg ré teg zõ dött, ak kor az ál lam el sõd -
le ges sze re pe a kü lön bö zõ ér dek cso por tok kö zöt ti köz ve tí tés. Az ilyen fe lé pí -
té sû ál lam ban rend sze rint me gõr zõ dik a sok szí nû ség és en nek kö vet kez té -
ben ke vés bé va ló szí nû az et ni kai vagy po li ti kai ala pon el kö ve tett tisz to ga tás
le he tõ sé ge. Ha azon ban a nép vagy a nem zet or ga ni kus fel fo gá sá val van dol -
gunk, ahol a nép mint „tö ké le tes és szét vá laszt ha tat lan egy ség” je le nik meg
(mint aho gyan az ame ri kai cre dó ban), ak kor könnyen elõ for dul hat, hogy
lesz olyan ve ze tõ vagy moz ga lom, aki vagy ami, az egyéb ként sok szí nû nép
„meg tisz tí tá sá ra” fog tö re ked ni. Va ló já ban sok modern, önmagát de mok ra ti -
kus nak tekintõ állam törekvései kifejezetten az etnikai vagy politikai
tisztogatás irányába mutattak.   

A má so dik kü lönb ség té tel a tisz to ga tás kü lön bö zõ for má it és tí pu sa it érin ti,
és itt le kell szö gez nünk azt, hogy leg több eset ben ezek nem azo nos nagy ság ren -
dû ek a nép ir tás sal. Ál ta lá ban a tisz to ga tás leg óva to sabb for mái a le gel ter jed teb -
bek. Ilyen az asszi mi lá ció és a ki- vagy be ván dor lás, ame lyek rend sze rint so sem
jár nak szá mot te võ erõ szak kal. Az asszi mi lá ció ese té ben a „má sok”-nak egyet len
vá lasz tá si le he tõ sé ge a több sé gi tár sa da lom ba való be ol va dás. Ez a tisz to ga tás nak
olyan ti pi kus for má ja, ame lyet az Egye sült Ál la mok ban al kal maz tak a be ván dor -
lók kal szem ben.  E cso por tok a gaz da sá gi si ke rért és szo ci á lis be il lesz ke dé sért
 vívott harc ban el vesz tet ték társadalmi-kul tu rá lis sa já tos sá ga ik nagy ré szét és ame -
ri ka i ak ká vál tak. Ez a tisz to ga tás nak meg le he tõ sen eny he for má ja, ame lyet ál ta lá -
ban azok ítél nek el, akik a ha gyo má nyos kul tú rák meg õr zé sét szor gal maz zák.
A be ván dor lás ra irá nyu ló in téz ke dé sek sok szor ki vált sá go kat aján lot tak kul tu rá li -
san ha son ló cso por tok nak, míg hát rány ba he lyez tek tõ lük el té rõ „má so kat”.
Ez tör tént a „Fe hér Auszt rá lia” be ván dor lá si prog ram ke re tén be lül is. A kény -
szer har ma dik mód ja, a ki ván dor lás, gyak ran szer ves ré sze volt jobb ol da li na ci o -
na lis ta prog ra mok nak, mint pél dá ul a kö zel múlt ban a Nem ze ti Front jel le gû pár -
tok ese té ben. Ám ezek rit kán ke rül tek meg va ló sí tás ra, ami kor pe dig igen, ak kor
rend sze rint erõ sza kos be avat ko zá sok kal jár tak együtt.
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A tisz to ga tás kö vet ke zõ fo ko za ta a kény szer-asszi mi lá ció.  Ebben az
eset ben a „má so kat” in téz mé nye sí tett mó don kény sze rí tik iden ti tá suk fel -
adá sá ra. Az ide gen nyel vet be tilt ják az is ko lák ban, meg aka dá lyoz zák az ide -
gen val lás gya kor lá sát,  és a sa já tos csa lád ne ve ket erõ szak kal meg vál toz tat -
ják. Ha bár az el nyo más nak ez egy erõ sebb for má ja, még sem jár fi zi kai erõ -
szak kal vagy mé szár lás sal. Az erõ szak egy má sik ki fi no mul tabb for má ja,
amit rend sze rint ki sebb ide gen cso por tok el len al kal maz nak, a bi o ló gi ai
asszi mi lá ció, ami kor tör vé nyes in téz ke dés sel kor lá toz zák a kér dé ses cso -
port re pro duk ci ós esé lye it, kor lá to zó há zas ság kö té si tör vé nyek kel vagy rit -
káb ban ste ri li zá lás sal. Ter mé sze te sen ezek ben az ese tek ben az el nyo mott
cso port egyik le het sé ges re ak ci ó ja a ki ván dor lás, ami to vább fo koz za a tisz to -
ga tás ha tá sát. A kö vet ke zõ fo ko zat a te rü le ti ki til tás, ami ál tal ki ván dor lás ra
kény sze rí tik az adott cso por tot. A „má sok nak” az ál lam te rü le té rõl való fi zi -
kai el ül dö zé se ál ta lá ban fi zi kai bán tal ma zás sal, a tu laj don el ko bo zá sá val jár
együtt, ami nek kö vet kez té ben a la kó he lyen való meg ma ra dás le he tet len né
vá lik. En nek to váb bi fo ko zá sát je len ti a de por tá lás, ami kor na gyobb cso por -
to kat erõ szak kal el tá vo lí ta nak az ál lam te rü le té rõl. A kö vet ke zõ lé pés a tö -
meg mé szár lás, amely szer ve zett mó don vég re haj tott öl dök lést je lent. Ez né -
mely eset ben kény szer ki ván dor lás hoz ve zet, ami kor azon ban nem, ak kor
a tisz to ga tás leg sú lyo sabb for má ja kö vet ke zik be: a nép ir tás. A nép ir tás egy
bi zo nyos po pu lá ció elõ re meg ter ve zett és szer ve zett, öl dök lés ál ta li meg -
sem mi sí té se. Ilyen na gyon rit kán for dult elõ a hu sza dik szá za dot meg elõ zõ
idõk ben.

Ezek az erõ szak for mák per sze ide ál ti pi kus hely ze te ket ra gad nak meg.
Leg több eset ben mind ezek meg ha tá ro zott kom bi ná ci ó i val ta lál ko zunk.
A zsi dók el len irá nyu ló pog rom pél dá ul az erõ szak kü lön bö zõ for má it – a fi -
zi kai és sze xu á lis erõ sza kot, bi zo nyos mér té kû kény sze rí tett át ke resz tel ke -
dést – fog lal ta ma gá ba, ám csak rit kán ve ze tett öl dök lés hez. A leg több erõ -
szak te võ (és az õket bá to rí tó po li ti kai ve ze tõk) nem kí ván ták a zsi dók tel jes
meg sem mi sí té sét, mi vel azok túl sá go san hasz no sak vol tak. A tisz to ga tás ál -
ta lá ban hir te len ki tö rõ fo lya mat ként zaj lik le, ami után rend sze rint vissza -
esés vagy tel jes le ál lás kö vet ke zik. Sze ren csé re a nép ir tás nem je len ti ezek -
nek a fo lya ma tok nak a szük ség sze rû kö vet kez mé nyét. Vé gül pe dig ezek az
in téz ke dé sek leg több ször et ni kai cso por tok el len irá nyul nak és csak né -
hány eset ben val lá si cso por tok vagy po li ti kai el len fe lek el len. Ál ta lá ban a po -
li ti kai tisz to ga tás for mái a leg eny héb bek és az et ni ka i ak a leg sú lyo sab bak.
A kö vet ke zõk ben te hát elem ez ni fog juk a tisz to ga tás mo dern for má i nak kü -
lön bö zõ vál to za ta it.
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A li be rá lis de mok rá cia sö tét ol da la

A li be ra liz mus ál ta lá ban a bur zsoá in di vi du a liz must hang sú lyoz za. El ter -
jedt vé le mény, hogy a li be rá lis de mok rá ci ák bé ké sek, mert a li be rá lis al kot má -
nyok el sõ sor ban az em be ri jo gok vé del mé re he lye zik a hang súlyt. Az én ál lás -
pon tom et tõl el té rõ en nem az el ide ge ne dett egyént lát ja ezen el mé le tek kö -
zép pont já ban, ha nem az ér dek cso por to kat, a tár sa dal mi osz tá lyo kat.
Vé le mé nyem sze rint nem az ál ta lá nos em be ri jo gok vé del me aka dá lyoz ta
meg eze ket az ál la mo kat a tisz to ga tás al kal ma zá sá ban, ha nem az osz tály harc
és en nek in téz mé nye sí té se. En nek el le né re li be rá lis de mok rá ci ák kö vet tek el
nagy mér té kû tisz to ga tá so kat, néha nép ir tást is, fõ képp olyan kor, ami kor a le -
te le pe dés so rán na gyobb társadalmi csoportokat mint a „néptõl” idegent
határoztak meg. Két ilyen esetrõl fogok alább beszámolni.

Nyil ván va ló, hogy nem a „nép” al kot ta meg és hoz ta lét re az ame ri kai al -
kot mányt. Ezt va ló já ban két he tes phi la delp hi ai ta nács ko zás után öt ven öt kö -
zép ko rú fe hér fér fi hoz ta lét re, olyan fér fi ak, akik ak kor a leg na gyobb ha ta -
lom mal és tu laj don nal ren del kez tek, és úgy gon dol ták, hogy a ti zen há rom ál -
lam né pét kép vi se lik. De ki vagy mi is volt pon to san a „nép”? Az ala pí tó atyák
sze rint ebbe a nép be nem tar toz tak bele a nõk, a rab szol gák és az õs la kos ame -
ri ka i ak. So kan ki akar ták zár ni azo kat a fe hér fér fi a kat is, akik nem ren del kez -
tek meg fe le lõ nagy sá gú va gyon nal, azaz az al sóbb osz tály be li e ket. Az an gol
po li ti ku sok en nél pon to sab ban fo gal maz tak, ami kor kü lönb sé get tet tek
a „nép” és a „nép ség” kö zött. A „nép ség” az al sóbb osz tá lyo kat, a tö me get,
a csõ cse lé ket je len tet te, amely sem mi képp sem volt te kint he tõ a „nép” ré szé -
nek. A „mi, a nép” az arisz tok ra tá kat, ke res ke dõ ket, gyár tu laj do no so kat, mes -
ter em be re ket fog lal ta ma gá ba, azaz olyan va gyo nos fe hér fér fi ak ból álló cso -
por to kat, ame lyek sa já tos ér de kek kel ren del kez tek. El fo ga dott tény volt,
hogy ezek az ér de kek akár el lent mon dó ak is le het nek, de ugyan ak kor az is,
hogy mind ezek mel lett a nem ze ten be lül fon tos kö zös ér de kek is van nak.
A polgárság tehát belsõleg rétegekre oszlott és olyan, alsóbb osztályok fölé
épült, amelyek az állampolgári jogokat csak korlátozott mértékben
birtokolhatták.

Ez a ré teg zõ dés két kü lön bö zõ mó don is meg aka dá lyoz ta a „má sok kal”
szem be ni el len ség es ség ki fej lõ dé sét. Bi zo nyos mér té kû vissza fog ott sá got
ered mé nye zett, amely a ko ráb bi, arisz tok rá ci á ra és a ki vált sá gos fel sõ osz tá -
lyok ra épü lõ rend sze rek ben mû kö dõ sza bá lyok ból eredt. A li be rá lis de mok -
rá cia felé való ha la dást, a „mi, a nép” fo gal má nak bõ ví té si fo lya ma tát az osz tá -
lyok kö zöt ti kap cso la tok ha tá roz ták meg, ame lyek min den po li ti kai
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részt ve võ szá má ra is mer tek vol tak. A vá lasz tó jog ki ter jesz té se kö rü li vi ták
régi, jól is mert kér dé sek köré össz pon to sul tak. Hol húz ha tó ak meg a tu laj -
don jog ha tá rai? Vál lal hat nak-e köz sze re pet, kap hat nak-e vá lasz tó jo got a füg -
get len dön tés ho zás ra kép te len szol gák és al kal ma zot tak? Mi vel ezek az osz -
tály kü lönb sé gek ma gán a pol gár sá gon be lül ala kul tak ki, jól is mert tény volt,
hogy az ér de kek egyez te té se nem a prob lé mák el tör lé sét, ha nem komp ro -
misszu mot kö ve tel. A „nép” fo gal ma már ele ve nem egy szét vá laszt ha tat lan
egy sé get je löl, ha nem egy plu rá lis és osz tá lyok ba ren de zõ dött en ti tást. Kö vet -
ke zés képp a li be rá lis de mok rá cia lé nye ge nem az in di vi du a liz mu son, ha nem
az osz tály ér de kek le gi ti mi tá sá nak el fo ga dá sán alap szik. Ez pe dig a párt rend -
szer intézményes formájában jelenik meg, amit nem lehet túllépni,
lerombolni vagy megsemmisíteni. És mivel az állam elsõdleges szerepe az
érdekek közötti közvetítés, hatalma jócskán korlátozott.  

A konf lik tus mint a de mok rá cia köz pon ti ele me

Az osz tály ér de kek kö zöt ti konf lik tus prob lé má ját a li be rá lis de mok rá ci -
ák ban ha ma ro san kö vet ték a ge ne rá ci ós és a ne mek kö zöt ti kü lönb sé gek
prob lé mái. Ki zá ró lag a csa lád fõk nek le het tel jes körû ön ren del ke zé si jo guk? 
Mi lyen élet kor ban le het el mon da ni egy fér fi rõl, hogy va ló ban ké pes az ön ál -
ló dön tés re? Az tán a ne mek kér dé se kö vet ke zett, együtt az élet kor ra és osz tá -
lyok ra vo nat ko zó kér dé sek kel, ami nek ered mé nye kép pen elõ ször csak bi zo -
nyos korú és bi zo nyos osz tá lyok hoz tar to zó nõk kap hat tak sza va zó jo got. Itt
a már em lí tett vissza fo gott ság má so dik for rá sa ke rül elõ tér be. Az osz tá lyok,
ne mek és élet ko rok kö zöt ti kü lönb sé gek, ha bár klasszi fi kál ják az egyé ne ket,
még sem vá laszt ják szét szi go rú an kü lön bö zõ kö zös sé gek re. Ezek nek a cso -
por tok nak szük ség sze rû en együtt kel lett él ni ük és dol goz ni uk. A mun ká sok
és a mun ka adók az osz tály har cok leg ádá zabb pil la na ta i ban is ko ope rál tak egy -
más sal. Kü lön bö zõ élet ko rú és nemû em be rek szük ség sze rû en ugyan azon
csa lá di kö zös sé gek ben él tek. Bár az osz tály kü lönb sé gek ese té ben bi zo nyos
mér té kû területi elkülönítõdés érvényesült, a különbözõ osztályok
kölcsönösen függtek egymástól. Ez a kölcsönös egymásrautaltság meg aka dá -
lyoz ta a „mi, a nép” és a „mások” közötti mély ellenérzések kialakulását. 

Az osz tály har cok min dig fon tos sze re pet ját szot tak a mo dern tár sa dal -
mak ki ala ku lá sá ban. Leg több eset ben li be rá lis és szo ci ál-de mok ra ti kus in téz -
mé nyek lét re jöt té hez ve zet tek. Az élet ko ri és ne mek köz ti konf lik tu sok is ha -
son ló kö vet kez mé nyek kel jár tak. Mi vel a de mok rá ci á nak ez a for má ja nem
szün te ti meg a ki zsák má nyo lást, min dig van nak olyan cso por tok, ame lyek
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el nyo mott nak ér zik ma gu kat és en nek kö vet kez té ben fel is eme lik a hang ju -
kat az el nyo más el len. De a liberá lis in téz mé nyes ke ret ben zaj ló osz tály har cok
meg ol dá sa so sem ve zet az ál lam te rü le té nek az el len ál lók tól való meg tisz tí tá sá -
hoz, vagy ép pen meg gyil ko lá suk hoz. Kö vet ke zés kép pen, an nak el le né re, hogy 
a ka pi ta liz mus nem egy ki fe je zet ten bé kés rend szer, az osz tály el len ál lás le he tõ -
sé gé nek biz to sí tá sa ál tal job ban ked vez a konf lik tus meg ol dás bé ké sebb, li be rá -
lis formáinak. 

Lé vén, hogy a li be rá lis ál la mok fej lõ dé sé ben az osz tá lyok és ké sõbb a ne -
mek kö zöt ti konf lik tu sok ját szot ták a meg ha tá ro zó sze re pet, az et ni kai cso -
por tok kö zöt ti kü lönb sé gek kér dé se ke vés súllyal bírt po li ti kai irány el ve ik ki -
ala ku lá sá nak kez de ti idõ sza ká ban. Min den tu laj don nal ren del ke zõ brit ál lam -
pol gár nak mi nõ sült, füg get le nül at tól, hogy fran cia, an gol vagy kel ta nyel vet
be szélt. A ré teg zõ dés egy ko ráb bi for má ja, a val lás meg õriz te fon tos sá gát, de
iga zán nagy sze re pet csak Eu ró pa egyet len bel sõ ko ló ni á já ban, Ír or szág ban
ka pott. Itt fenn ma radt a „pro tes táns al kot mány” és a „pri mi tív” ka to li kus „má -
sok” kö zöt ti el len tét, annyi ra, hogy ez né mely eset ben tö meg mé szár lá sok -
hoz is ve ze tett. Egé szen a hu sza dik szá za dig azon ban min den do mi náns et ni -
kai vagy val lá si cso port el sõ sor ban a „má sok” asszi mi lá lá sá ra tö re ke dett. Ez bi -
zo nyos mér té kû in téz mé nyes kény szer rel járt, fõ ként a ki sebb sé gi nyel vek
el nyo má sá ban. De nem je len tet te a „má sok” ki ül dö zé sét, még ke vés bé le mé -
szár lá sát. Meg en ge dett volt szá muk ra, hogy an gol lá, fran ci á vá vagy né met té
vál ja nak.7

A li be rá lis ál la mok több sé ge – az észa ki ál la mok, Né met al föld, Fran cia or -
szág, Svájc és a brit szi ge tek – Észak nyu gat-Eu ró pá hoz tar to zott. Amint majd 
a ké sõb bi ek bõl is ki de rül, Eu ró pa töb bi tér sé ge sok kal ne he zeb ben in dult el
a li be ra liz mus felé. Vi szont szin te min den nyu gat-eu ró pai ál lam nak vol tak ki -
sebb-na gyobb gyar ma tai. A „nép” fo gal má nak or ga ni kus fel fo gá sa kü lö nö -
sen a gyar ma to kon volt jel lem zõ. An nak el le né re, hogy a né pen be lü li, egy -
más tól el té rõ ér de kek meg lé tét min den ki el is mer te, maga a nép, az or ga ni -
kus fel fo gás sze rint, „eu ró pai” volt, fel sõbb ren dû az eu ró pai jel le get
„meg fer tõ zõ” töb bi „faj hoz” ké pest. Te hát az elõ zõk ben „li be rá lis nak” ne ve -
zett ál la mok kö zül né me lyek igen csak két ol da lú ak vol tak. Ami azt je len ti,
hogy ren del kez tek egy „sö tét ol dal lal” is. Az eu ró pai te le pe sek ál tal meg ho no -
sí tott ka pi ta lis ta osz tály komp ro misszu mok, a li be rá lis de mok rá cia és a to le -
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ran cia mind a törzs la kos „má sok” el len el kö ve tett ke gyet len tisz to ga tá sok ra
épül tek, ame lye ket a Her ren volk esz me ne vé ben kö vet tek el. A leg sú lyo sabb at -
ro ci tá so kat pe dig azok ban az ese tek ben kö vet ték el, ami kor a gyar ma to sí tó
egy te le pes csa lád volt. Ezek el sõ sor ban ab ban vol tak ér de kel tek, hogy el tu laj -
do nít sák a he lyi ek föld jét és nem ab ban, hogy ke res ked je nek ve lük vagy mun -
ka e re jü ket ki zsák má nyol ják. Ugyan ak kor arra sem volt szük sé gük, hogy ve -
gyes há zas sá gok ál tal eze ket a cso por to kat ma guk ba ol vasszák. Kö vet ke zés -
képp könnyen ki ala kult a „má sok” mint a „fa ji lag kü lön bö zõk” képe. Ve lük
szem ben egyet len le he tõ ség volt: a min den áron való el ül dö zés. Akár öl dök -
lés sel is. Ez több nyi re bru tá lis de por tá lá so kat ered mé nye zett, né mely eset -
ben pe dig egé szen a hir te len ki tö rõ tö meg mé szár lá so kig fa jult. A rab szol ga -
ság ba kény sze rí tés mind ezek mel lett va ló já ban eny hébb at ro ci tás nak ne vez -
he tõ, ugyan is az „al sóbb ren dû” cso por tok ki zsák má nyo lá sát és az eu ró pa i ak
szá má ra lét re ho zott li be rá lis in téz mé nyek ha tó kö rén kí vül re helyezését és
nem megsemmisítésüket jelentette. 

Te le pe sek és ál do za ta ik

A gyar ma to sí tás két olyan vo ná sát sze ret ném ki emel ni, ame lyek an nak
„sö tét” ol da lát ha tá roz ták meg. Az egyik, hogy a te le pe sek va ló já ban sok szor
tel jes ön kény ura lom mal ren del kez tek lo kál is szin ten, füg get le nül at tól, hogy 
az al kot mány ban mi sze re pelt. Ab ban az idõ ben ezek a kö zös sé gek ki fe je zet -
ten „de mok ra ti kus nak” szá mí tot tak, en nek el le né re az õs la ko sok el len el kö -
vet tet at ro ci tá sa ik rend sze rint sok kal sú lyo sab bak vol tak, mint azok, ame lye -
ket a ke vés bé de mok ra ti kus im pe ri á lis ha tó sá gok kö vet tek el. A spa nyol, por -
tu gál és an gol ha tal mak, va la mint a ka to li kus és bi zo nyos pro tes táns
egy há zak rend sze rint sok kal kí mé le te seb bek vol tak, mint ma guk a te le pe sek
– ez zel ma gya ráz ha tó az is, hogy az in di á nok az ame ri kai füg get len sé gi há bo -
rú ide jén az an go lo kat tá mo gat ták. A má sik pe dig, hogy a tö meg mé szár lás sal
vég zõ dõ at ro ci tá sok sok kal gya ko rib bak vol tak az an gol, mint a spa nyol vagy
por tu gál te le pe sek ese té ben. Mind két eset azt mu tat ja, hogy mi nél de mok ra -
ti ku sab bak vol tak a te le pe sek, an nál na gyobb mér té kû mé szár lást követtek el.

Ugyan ak kor azon ban azt is ki kell emel nünk, hogy az õs la kos né pes ség
po li ti kai in téz mé nyei sok szor sok kal de mok ra ti ku sab bak vol tak a te le pe se i ké -
nél. A po li ti kai rész vé tel sza bá lyai – bár sok kal in kább köz vet le nek, mint rep -
re zen ta tí vak – jó val ki ter jed tebb jo gok kal ru ház ták fel a fel nõtt fér fi a kat – né -
mely eset ben a nõ ket is –, mint a rep re zen ta tív de mok rá ci ák a sa ját ál lam pol -
gá ra i kat. Pél dá ul sza ba don el hagy hat ták azt a tör zset vagy nem ze tet,
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amely hez tar toz tak vagy meg ta gad hat ták, hogy har col ja nak érte. A „de mok ra -
ti kus béke” is ko lá já nak kép vi se lõi ki hagy ták szá mí tá sa ik ból az in di á no kat, az -
zal a meg le he tõ sen két sé ges in dok kal, hogy nem ren del kez tek ál lan dó, ha ta -
lom meg osz tás ra épü lõ, „mo dern” ér te lem ben vett ál lam mal. A sok eset ben
meg le he tõ sen ön elé gült hang nem ben író dott mun ká ik szem pont já ból ez
elõ nyös meg ol dás volt, még is il le gi tim nek te kin ten dõ, hi szen még sa ját elõ -
fel te vé se ik nek is el lent mond. Ugyan is az in di án nem ze tek nek volt ál lan dó,
al kot má nyos ál la muk – a che ro kee in di á nok nak 1872-ben, a chok taw, chic ka -
saw és cre ek in di á nok nak 1856 és 1867 kö zött.  Meg ala ku lá suk egyik oka ép -
pen az ame ri kai ál lam ré szé rõl ér ke zõ nyo más volt, amely „fe le lõs ség tel jes”
és tár gya ló ké pes kor mány za tok lét re ho zá sát szor gal maz ta.8 A tár gya lá sok per -
sze az in di á nok va gyo ná nak tel jes el kob zá sá val, és tö meg mé szár lá sos at ro ci tá -
sok kal tar kí tott de por tá lá sok kal vég zõd tek. Kö vet ke zés kép pen ezek ben az
ese tek ben de mok ra ti kus ál la mok kö vet tek el at ro ci tá so kat más de mok ra ti -
kus ál la mok kal szem ben. Ha fi gye lem be ven nénk az Egye sült Ál la mok, Ka na -
da és Auszt rá lia ál tal a kü lön bö zõ benn szü lött és in di án tör zsek el len el kö ve -
tett mé szár lá so kat, ak kor va ló szí nû leg Rum mel sta tisz ti kai ki mu ta tá sai tel je -
sen az el len ke zõ jét mu tat nák, azt tud ni il lik, hogy a de mok ra ti kus ál la mok
több eset ben kö vet nek el nép ir tást, mint az au to ri tá ri u sok. Nem áll azonban
szándékomban a statisztikai remekmûveket fejük tetejére állítani. Csupán
egy jóval józanabb szociológiai realitásra szeretnék rámutatni, nevezetesen
arra, hogy a gyarmatosító demokratikus államok esetében sokkal gya ko rib -
bak a néha népirtás mértékûvé fajuló etnikai tisztogatások, mint azt Rummel
feltételezi. 

A kér dés az, hogy a li be rá lis de mok rá cia két ol da la, a va ló di de mok rá cia
és a nép ir tás, szük ség sze rû mó don össze függ-e? Bi zo nyos ér te lem ben nem,
ugyan is az észak nyu gat-eu ró pai tömb li be rá lis, de mok ra ti kus ál la ma i nak
nem volt szük sé ge a gyar ma to sí tott te rü le te ken élõ õs la kos né pek ki ir tá sá ra.
Ezt in kább bel sõ okok in dít ot ták el. Egy má sik ér te lem ben vi szont az im pe ri á -
lis au to ri tá sok, kü lö nö sen Spa nyol or szág és Por tu gá lia, mi vel nem a „nép ne -
vé ben” kor má nyoz tak, nem fej lesz tet tek ki olyan faji vagy egyéb meg kü lön -
böz te tés re ala pu ló ide o ló gi át, amely meg ha tá roz ta vol na a te le pes kö zös sé ge -
ket. Ez zel el len tét ben a te le pe sek ha tal mu kat a „nép ne vé ben” igye kez ték
meg ala poz ni s mi köz ben ezt a „né pet” csak az eu ró pa i ak ra vo nat ko zó nak ér -
tel mez ték, a nép ide o ló gi á ját a faj ide o ló gi á já hoz kötötték. Ez az egyik olyan
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összefüggés, aminek értelmében a népirtás a demokrácia „sötét oldalának”
tekinthetõ.

Mind ez szö ge sen el lent mond a nép ir tás azon ma gya rá za tá nak, ame lyet
Rum mel és a „de mok ra ti kus béke” is ko lá ja fo gal ma zott meg – leg alább is min -
dab ban, ami a ko rai mo dern kort il le ti. Ame ri ka és Auszt rál ázsia ál la mai leg -
fel jebb az eu ró pa i ak nak, a né hány túl élõ õs la kos nak vagy a rab szol gák le szár -
ma zot ta i nak je lent het tek bé kés, li be rá lis de mok rá ci á kat. A sok szor tö meg mé -
szár lás sá fa ju ló, erõ sza kos de por tá lá sok kal járó et ni kai tisz to ga tá sok –
ame lye ket kez det ben a te le pe sek, ké sõbb az „új nem ze tek” kö vet tek el – köz -
pon ti je len sé gei vol tak az Új Vi lág li be rá lis de mok rá ci á i nak. Ez a fo lya mat
foly ta tó dott Észak-Ame ri ká ban és Auszt rá li á ban egé szen ad dig, amíg gya kor -
la ti lag nem ma radt már egyet len olyan õs la kos nép sem, akit ir ta ni le he tett
vol na. Nem ál lít ha tó, hogy mind ez a demokráciának mint olyannak lenne az
egyenes következménye, viszont a gyarmatosító kizsákmányolás kon tex tu sá -
ban érlelt demokráciának mindenképp. 

Or ga ni kus de mok rá cia 1915 elõtt: a „sö tét ol dal” mint do mi náns

Ha össze ha son lít juk a kö zép-, ke let- és dél ke let-eu ró pai ál la mok fej lõ dé -
sét az észak nyu ga ti ak kal, há rom lé nye ges kü lönb sé get fe dez he tünk fel. Ezek
a té nye zõk fe le lõ sek a nem zet ál lam or ga ni kus fel fo gá sá nak ki ala ku lá sá ért és
a li be rá lis fel fo gás sal szem be ni elõny be ré sze sí té sé ért. Ezek a té nye zõk azok,
ame lyek a „sö tét ol dal” do mi nan ci á já hoz, vé gül pe dig fa siz mus hoz ve zet tek.
Mind há rom je len van a mai, fej lõ dõ világban, következésképpen úgy
a népirtás, mint a fasizmus könnyen visszatérhet.

Min de nek elõtt a de mok ra ti kus rend szer lét re ho zá sá nak vá gya sok kal ké -
sõbb szü le tett meg az em lí tett, el ma ra dot tabb or szá gok ban. Olyan idõ szak -
ban jöt tek ugyan is lét re, amely ben a leg elõ re hal adot tabb po li ti kai el mé let a ki -
fej lett de mok rá cia volt, ame lyet a „nép ha tal ma” ala po zott meg, az egész
népé, azé, amely be nem csak az an gol ér te lem ben vett „nép”, ha nem a „nép -
ség” is be le tar to zik. Kö zép-, Ke let- és Dél-Eu ró pá ban az an gol tí pu sú kor lá to -
zott sza va zó jo got rö vid idõ alatt egy jó val ki ter jed tebb né pes ség re vo nat ko zó
jog vál tot ta fel. A tö me gek fö löt ti el le nõr zés meg tar tá sa ér de ké ben azon ban
az elit a po li ti kai szer ve zõ dés nek egy össze kö tõ, köz ve tett ele mét al kal maz ta,
amely nem annyi ra a sza va zó jo got, mint in kább a par la ment ha tás kö rét kor lá -
toz ta. Min den fel nõtt fér fi nak joga volt sza vaz ni, de a meg sza va zott kép vi se lõ -
ik meg kel lett osszák a ha tal mat egy má sik, erõs vég re haj tó ha ta lom mal, rend -
sze rint egy mo nar chi á val. A né met csá szá ri bi ro da lom (Ka i ser re ich) en nek
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egy ti pi kus pél dá ja, ahol a Re ichs tag, azaz a megválasztott képviselõkbõl álló
parlament a császárral és minisztereivel kellett osztozzon a hatalmon.

Ez azt je len tet te, hogy az elit nek le he tõ sé ge volt arra, hogy az ál la mon be -
lül a „nép” feje fö lött in téz ked hes sen és ma ni pu lál has sa azt. Ezt pe dig még
job ban meg könnyí tet te az em lí tett tér ség gaz da sá gi fej let len sé ge. A „nép”
több nyi re pa rasz tok ból vagy kis, kéz mû ves mes te rek bõl és al kal mi mun ká -
ból élõ em be rek bõl állt, te hát olyan tö me gek bõl, ame lyek az ér dek vé del mi
szer ve ze tek ha tó kö rén kí vül re es tek. Ugyan ez a hely zet állt fenn a kö zel múlt -
ban a vi lág több ré szén is. A mai „déli” ál la mok ban a kor lá to zott sza va zó jog
szin te el kép zel he tet len. Vagy min den ki sza vaz hat, vagy sen ki, ha bár sok eset -
ben a sza va zás maga is ha mi sí tott le het. A jel zett kü lönb ség a vég re haj tó ha ta -
lom erõ sí té se ál tal a li be rá lis korlátokat jócskán meghaladó központi
államhatalmak létrejöttét segítette elõ.

Má sod sor ban meg nõt tek az ál lam mal szem ben tá masz tott el vá rá sok.
Az ál lam nak kel lett az inf ra struk tú rát biz to sí ta nia, tö me ge ket irá nyí ta nia
a nem zet vé del mé ben, va la mint az õ fel ada ta volt a gaz da sá gi fej lõ dés elõ se gí -
té se és a szo ci á lis háló ki épí té sé nek meg szer ve zé se is. Vic tor Per ez Diaz meg -
fo gal ma zá sá ban: „Az ál lam mo rá lis terv ki vi te le zõ jé vé vált”.9 Az 1890-es és
1900-as évek ben az ál lam ural mat tá mo ga tó pro jek tek je len tek meg olyan
szél sõ jobb ol da li pro to-fa sisz ták kép vi se le té ben, mint Bar res és Ma ur ras,
a kö zép jobb ol da li szo ci á lis ka to li ciz mus ban és olyan kö zép bal ol da li szer ve -
ze tek ben, mint a né met szo ci a lis ták, a brit új li be rá li sok, a fran cia ra di ká lis re -
pub li ká nu sok vagy az orosz li be rá lis zemst vo ér tel mi sé gi ek. A bal ol dal eb bõl
a szem pont ból meg le he tõ sen le ma radt. Egé szen az elsõ vi lág há bo rú ig és
a bol se vik for ra da lo mig a leg több szo ci a lis ta egy utó pis ta, mi ni má lis for ra da -
lom utá ni ál lam ké pet val lott ma gá é nak. A hu sza dik szá zad ban az ál lam ural -
mi moz gal mak egy re job ban fel erõ söd tek és ki ter jed tek Eu ró pa szin te min -
den ál la má ra. A neoliberalizmus bizonyos mértékû újraéledése ellenére
a legtöbb „déli” állam a szociális és gazdasági fejlõdés mindenre kiterjedõ
ellenõrzésére törekedett. Azaz a hatalom központosított formájára épült.

Vé gül pe dig a tér sé get „mul ti na ci o ná lis” di nasz ti ák ból álló ha tal mak ural -
ták – a Habs bur gok, a Ro ma no vok és az Ot to má nok. Kö vet ke zés kép pen
a meg szo kott osz tály har cok mel lett az im pe ri á lis és a he lyi ér de kek konf lik tu -
sá nak a prob lé má ja is je len volt. A de mok rá cia kor sza ká ban az eli tek kö zöt ti
konf lik tu sok fo ko za to san nem ze ti kö zös sé gek kö zöt ti konf lik tu sok ká ala kul -
tak át. A he lyi elit ré te gek a kép vi se le ti jo gért foly ta tott harc ban a nép
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mo bi li zá lá sá ra tö re ked tek az im pe ri á lis el len sé gek és he lyi tá mo ga tó ik
 ellen.10 Az im pe ri a lis ta Né met or szág, Orosz or szág és Tö rök or szág – ké sõbb
Ma gyar or szág is – a ma guk so rán erre sa ját re vi zi o nis ta na ci o na liz mu suk ki -
ala kí tá sá val és ér vé nye sí té sé vel vá la szol tak. A hor vá tok és a rut hé nek rossz
szem mel néz ték a bos nyák/tö rök vagy szerb ural mat, a ro má nok rossz szem -
mel néz tek a ma gya rok ra, a szlo vá kok a cse hek re és majd nem min den ki nek
le he tett oka arra, hogy rossz szem mel néz zen az aze lõtt el nyo mó né me tek re
és oro szok ra. A zsi dók, az im pe ri á lis rend sze rek tá mo ga tó i ként, egy olyan ki -
sebb sé gi cso port ként, amely fel té te le zet ten elõ jo go kat él ve zett és ha tal mat
gya ko rolt bi zo nyos fog lal ko zá si és ke res ke del mi ágak ban, va la mint a fel sõ ok -
ta tás ban, szé les körû rosszal lás ra szá mít hat tak az újon nan fel sza ba dult nem -
zet ál la mok ban. Mind ezek kö vet kez té ben a nacionalizmus a liberális
korlátokat meghaladó méreteket öltött. Ugyanakkor kifejezõdött a huszadik
század közepére jellemzõ gyarmatosítókkal szembeni ellenállásban is, ami az
õshonos „népeket” a gyarmatosító kizsákmányolók és támogatóik ellen
mobilizálta. 

Az or ga ni ciz mus meg szü le té se

Az ál lam ura lom fel erõ sö dé se és a na ci o na liz mus ki fej lõ dé se kö vet kez té ben
lét re jött az or ga ni kus nem zet ál lam. Az aláb bi ak ban en nek egy ko rai pél dá ját mu -
ta tom be.11 1882-ben há rom fi a tal oszt rák po li ti kus meg al kot ta a „Linz prog ra -
mot”, amely egy új párt, a De utch se Volks par tei, a Né met Nép párt lét re ho zá sá -
nak szán dé kát je len tet te. A párt prog ram ja a né met na ci o na liz must uni ver zá lis
vá lasz tó jog gal és prog resszív szo ci á lis tör vény ho zás sal kom bi nál ta. El ítél te a li be -
ra liz must, a la is sez fa i re ka pi ta liz must, va la mint a mar xis ta szo ci a liz must. Ez a há -
rom em ber úgy gon dol ta, hogy ál lás pont ja, a li be rá li so ké val el len tét ben – akik az
osz tály ér de kek al kot má nyos kép vi se le té re tö re ked tek – a de mok rá cia va ló di „lé -
nye gét” kép vi sel te. Le gi ti mi tá suk a nép egy sé gén ala pult, a „min den ki ja vá nak”,
a „nép ér de ké nek” a kép vi se le té re. Az ily mó don el kép zelt párt soha nem va ló -
sult meg. Mind hár man sa ját, kü lön pár tot hoz tak lét re. Ad ler a szo ci ál de mok ra -
ta, Lü ger a ke resz tény de mok ra ta, Schö ne rer pe dig a pán ger mán párt
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meg ala pí tó ja lett – ezek vol tak a két há bo rú kö zöt ti Auszt ria leg na gyobb párt jai és 
ket tõ kö zü lük masszív fa sisz ta meg moz du lá so kat ered mé nye zett. 

Ezek a fi a tal em be rek az ál lam és a nem zet or ga ni kus fel fo gá sát te kin tet ték
meg fe le lõ nek. Vé le mé nyük sze rint a nép egy és oszt ha tat lan, egy sé ges és szét -
vá laszt ha tat lan. Kö vet ke zés kép pen az ál lam fel ada ta nem az osz tály konf lik tu -
sok in téz mé nye sí té se. Egy nem ze ti moz ga lom kép vi sel he ti az egész né pet,
ma gá ba fog lal va az összes lé te zõ ér dek cso por tot. Az osz tály konf lik tu so kat és
az el té rõ ér de ke ket nem komp ro misszum mal kell meg ol da ni, ha nem meg
kell ha lad ni. A hu sza dik szá zad kez de tén pe dig el ter jedt az a meg gyõ zõ dés,
hogy az állam az a tényezõ, amely képes ezek meghaladására. 

Az or ga ni cis ta el kép ze lé sek nek azon ban két alap ve tõ hi á nyos sá ga van.
Egyik az, hogy au to ri tá ri á nus ál lam ura lom hoz ve zet. Ke vés bal- vagy jobb ol -
da li párt volt ké pes a bel sõ párt-de mok rá cia fenn tar tá sá ra. In téz mé nye sí tett
bel sõ ver seny hi á nyá ban a pár tok az elit vagy a dik tá to rok ha tal má ba ke rül tek. 
Ki az, aki kép vi sel he ti a nép fel té te le zett egye di lé nye gét? Az em be ri kö zös sé -
gek sok szí nû sé gé vel szem ben egy elit vagy dik tá tor ál tal ve ze tett ál lam egyet -
len, fel té te le zet ten egy sé ges ér de ket kép vi selt. Kö vet ke zés kép pen a va ló di or -
ga ni kus de mok rá cia csu pán rö vid ide ig ma radt fenn, hosszú tá von sa ját el len -
té té be for dult át. Má sod sor ban az or ga ni ciz mus a ki sebb sé gi kö zös sé gek és
po li ti kai el len fe lek nem ze ti jo ga i nak meg kur tí tá sá hoz ve ze tett. A na ci o na liz -
mus kré dó ja sze rint: 1), a nem zet nek egy par ti ku lá ris, más nem zet eké tõl kü -
lön bö zõ lé nye ge van, 2), ugyanakkor joga van egy egységes államra, amely ezt 
a lényeget fejezi ki, 3), joga van arra, hogy kizárjon másokat, akik
különbözõsége gyengítené a nemzet egységét.

Mind ezek kö vet kez té ben a 19. szá zad vé gén a ki sebb sé gi cso por tok nagy -
mér té kû nyo más nak vol tak kit éve, amely az asszi mi lá ció kü lön bö zõ for má in
át egé szen a kény sze rû emig rá ci ó ig ve ze tett.12 Ez a nyo más kü lö nö sen ér zé ke -
nyen érin tet te a zsi dó kat. 1914 elõtt két és fél mil lió ke le ti zsi dó ván do rolt
nyu gat ra. Az orosz pog ro mok sok szor erõ sza kos tisz to ga tás ba ful lad tak. 1881 
és 1883 kö zött a zsi dó kat okol ták II. Sán dor cár meg gyil ko lá sá ért. A po li ti ku -
sok és a saj tó csak to vább fo koz ta a fe szült sé ge ket és a cári ha tó sá gok nem avat -
koz tak be. Az at ro ci tá sok nagy ré sze azon ban alul ról jött. A gyá ri mun ká sok
ugyan is a zsi dó kon ve zet ték le13 a sa ját hely ze tük bõl ere dõ fruszt rá ci ó i kat.
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 Valójában te hát sok kal in kább spon tán ve re ke dé sek rõl, erõ szak ról és por tyá -
zá sok ról be szél he tünk, mint elõ re meg font olt tisz to ga tás ról. Az ezt kö ve tõ
orosz ak ci ók már sok kal in kább po li ti kai szí ne ze tû ek vol tak, kö vet ke zés képp
sok kal több ál do za tot is kö ve tel tek. 1903 és 1906 kö zött a Ja pán nal foly ta tott
há bo rú és az 1905-ös for ra da lom ke reszt tû zé ben zaj lot tak. Aho gyan nõtt
a zsi dók el le ni in du lat, a ki sebb pog ro mok egy re sú lyo sab bak ká vál tak. Iga -
zán ak kor fa jul tak va ló di erõ szak ká, ami kor a kon zer va tív po li ti ku sok mö gött 
álló for ra da lom-el le nes cso por tok a zsi dó kat „szo ci a lis ták nak” ki ált ot ták ki.
A cári ha tó sá gok re ak ci ó ja két ér tel mû volt: egy részt fel há bo rí tot ta a nagy mér -
té kû ag resszió – 3.000 zsi dót öl tek meg –, más részt azon ban azt is fel is mer -
ték, hogy eze ket az in du la to kat fel le het hasz nál ni jobb ol da li tá mo ga tott sá -
guk meg erõ sí té sé re. Eb ben az idõ szak ban ter jedt el az õs ha zá ba, Pa lesz ti ná ba
való vissza té rés re ala po zó po li ti kai ci o niz mus, amely, lé vén, hogy egy
szekularizált jobboldali irányvonalat képviselt, a zsidók körében szabadulási
lehetõséget jelentett. És valóban, az egyre növekvõ jobboldali támadások
következtében a zsidók a baloldal fele tolódtak el, ezzel is tovább szítva
a nacionalista jobboldal gyûlöletét.

Ám nem csak a zsi dók ese té ben be szél he tünk tö me ges ki ván dor lá sok -
ról. Ugya neb ben az idõ szak ban több mint öt mil lió ke let-eu ró pai nem-zsi dó
emig rált olyan tér sé gek bõl, ahol ki sebb ség ben vol tak, el sõ sor ban a szlo vá -
kok, a hor vá tok, a né me tek és a szlo vé nek. A 19. szá zad ban min den egyes, az
ot to má nok ál tal el vesz tett csa ta nagy szá mú musz lim me gö le té sé vel és tö me -
ges ki ván dor lás sal vég zõ dött. Az utol só fe je zet a bal ká ni há bo rúk után kö vet -
ke zett, ami kor fél mil lió ke resz tény ot to mán me ne kült észak ra és kö rül be lül
ugyan annyi musz lim dél re, at tól való fé lel mé ben, hogy a va la mi ko ri el nyo -
mók kal való azo no sí tá suk öl dök lés hez ve zet het. Az or ga ni kus na ci o na liz -
mus az ál lam ura lom mal együtt egy re job ban fel erõ sö dött. Vé gül a vi lág há bo -
rú fo koz ta ezt valódi tömegmészárlássá – ebben a menekülteknek
meglehetõsen kevés szerepük lehetett.

Az ör mé nyek kel szem be ni nép ir tás

A há bo rú maga után von ta a tel jes ér té kû nép ir tá so kat is. A tö rö kök ál tal
az ör mé nyek kö ré ben 1915-ben el kö ve tett tö meg mé szár lás nem te kint he tõ
csu pán egy szél sõ sé ges eset nek, ame lyet egy bar bár, el ma ra dott isz lám la kos -
ság kö ve tett el. A tö rö kök ugyan is tel je sen mo dern, sze ku la ri zált ál lam mal
ren del kez tek, amely az eu ró pai po li ti ká ban ak tív részt ve võ nek szá mí tott és
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a kor leg ha la dóbb eu ró pai eszméit vallotta magáénak. Megérdemel tehát egy
hosszasabb elemzést.

Az ál do za tok szá ma meg ha lad ta az egy mil li ót, ami a tö rök or szá gi ör -
mény la kos ság mint egy 50–70%-át je len ti.14 Az, hogy nem érte el a zsi dó el le -
ni „vég sõ meg ol dás” ará nya it csak an nak volt kö szön he tõ, hogy több ör mény -
nek si ke rült sem le ges ál la mok ba me ne kül nie. A leg na gyobb ilyen me ne kült
cso port még a há bo rú alatt ér ke zett Eu ró pá ba. A tö meg mé szár lás ról szó ló
dön tést a Ha la dás és Egy ség Bi zott sá ga (Co mit te of Unity and Prog ress, CUP)
hoz ta meg, amely az It ti hád (Fi a tal Tö rök) kor mány leg fel sõbb ta ná csa volt.
A pa ran csot meg bíz ha tó it ti had is ta kor mány zók és ka to nai pa rancs no kok
köz ve tí tet ték a he lyi ci vil, rend õr sé gi és ka to nai szer ve ze tek hez. Min den szin -
ten akadt olyan tiszt vi se lõ, aki meg ta gad ta a pa rancs tel je sí té sét. Eze ket ki ta -
szít ot ták az ál lá suk ból és he lyük re a CUP ál tal ki je lölt em be rek ke rül tek. A bi -
zony ta lan tiszt ség vi se lõk kar ri er jük vé del mé ben, en ge del mes ked tek. A hi va -
ta los ci vil és ka to nai szer ve ze tek mel lett egy har ma dik cso port is részt vett
a mé szár lás ban, ez volt az erõs „har minc ez rek cso port ja”, a „kü lön le ges osz -
tag” amely nek tag ja it olya nok kö zül vá lo gat ták, akik el kö te le zett jei vol tak a tö -
rök tisz to ga tá si ter vek nek.15  

Az it ti had is ta moz ga lom nagy részt fi a tal, újí ta ni vá gyó ka to nai tisz tek bõl
és vá ro si fog lal ko zást ûzõk bõl – kü lö nö sen or vo sok ból – állt, akik ugyan azo -
kat a po li ti kai irány el ve ket kö vet ték, mint az ak ko ri Eu ró pa leg több más ál la -
ma. 1909-ben meg dönt öt ték Ab dul-Ha mid ot to mán ural mát a de mok rá cia
ne vé ben, de nem volt iga zán egy ér tel mû, hogy mit is je lent szá muk ra a de -
mok rá cia. Amint ha ta lom ra ju tot tak, az or ga ni kus na ci o na liz mus, amely már 
je len volt szer ve ze tük ide o ló gi á já ban, igen gyor san fel erõ sö dött. Cél juk az
volt, hogy áta la kít sák és meg vál toz tas sák az „el ma ra dott”, több nem ze ti sé gû
és val lá sú Ot to mán Bi ro dal mat. Az isz lám Dzsi hád (igaz sá gos szent há bo rú)
fo gal mát hasz nál ták fel a tö me gek mo bi li zá lá sá ra an nak el le né re, hogy nem -
zetfo gal muk meg ha tá ro zá sá nak et ni kai és nem isz lám alap ja volt. Ez a nép
a „tu rá ni” volt, ami a Tö rök or szág tól ke let re, egé szen Kö zép-Ázsi á ig ter je dõ
te rü let tö rö kül be szé lõ la kos sá gát je len tet te, amely fel te he tõ en olyan õsök kel 
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büsz kél ked he tett, mint At ti la, Dzsin gisz kán és Ti mur. Mennyi re ha son lít ez
a tör té nel mi mí tosz vagy fél tu cat más eu ró pai or ga ni kus na ci o na liz mus ál tal
fenn tar tott hoz! En nek a „tu rá ni” vál to zat nak az örök sé gé re egy másik
mozgalom is igényt tartott, mégpedig a magyar fasisztáké. Az ittihadisták
célja annak a Birodalomnak az újrateremtése és Nyugat-Ázsiába helyezése
volt, amelyet az európai hatalmak megsemmisítettek. 

Az it ti had is ták úgy gon dol ták, hogy az ör mé nyek aka dá lyoz zák en nek a cél -
nak a meg va ló sí tá sát. Mi vel a tö rö kök el ve szí tet ték a ke resz tény te rü le te ket,
a leg na gyobb ke resz tény ki sebb ség, ami a te rü le tü kön ma radt, az ör mény la kos -
ság volt, akik ta gad ha tat la nul azok hoz az eu ró pa i ak hoz kö tõd tek, akik egy kor
le gyõz ték az ot to mán tö rö kö ket. Leg na gyobb kö zös sé ge ik az or szág ke le ti ré -
szén él tek, „fe nye ge tõ mó don” ép pen azon a vo na lon, amely két rész re vá lasz -
tot ta a „tu rá ni” la kos sá got. Ke le ti or to dox ke resz té nyek ként az oro szok vé del -
mé re szá mí tot tak, és va ló ban vol tak olyan ör mény na ci o na lis ták, akik tá mo gat -
ták az oro szo kat a cse ré be meg ígért sa ját ál lam meg ala kí tá sa re mé nyé ben.
Az em lí tett jel lem zõk mi att úgy te kin tet tek rá juk, mint a „tu rá ni” nem zet el len -
sé ge i nek szö vet sé ge se i re. Az öl dök lést ma gát va ló já ban az vál tot ta ki, hogy
1915-ben En ver Pas ha se re gét az oro szok le gyõz ték a Ka u ká zus ban. Az ör mé -
nyek vol tak a bûn ba kok és a há bo rús vi szo nyok mi att sem az An tant, sem
Orosz or szág nem tud ta õket meg vé de ni. Ab ból a szem pont ból, hogy úgy te -
kin tet tek rá juk, mint az or ga ni kus nem zet ál la mot „fe nye ge tõ el len ség re”, ese -
tük na gyon ha son lít a zsi dó ké hoz. Ér de kes kér dés, hogy va jon mi ért ép pen az
ör mé nyek re irá nyult a tö rök gyû lö let és nem a gö rö gök re, zsi dók ra vagy kur -
dok ra. A meg ol dás ab ban van, hogy a zsi dók és a gö rö gök az erõs né met szö vet -
sé ges vé del me alatt áll tak, a kur do kat pe dig túl sá go san pri mi tív nek te kin tet ték
ah hoz, hogy ve szé lye sek le hes se nek, in kább asszi mi lá lá suk ra volt szük ség,
mint ki ir tá suk ra. Mind ezek nek a fé nyé ben a zsi dók kal szem be ni „vég sõ meg ol -
dás” nem egye di pél da, csu pán a leg sú lyo sabb egy olyan so ro zat ban, ame lyet
1915-tõl az or ga ni kus nem zet ál lam ne vé ben kö vet tek el.

A náci nép ir tás elõz mé nyei

Az elsõ vi lág há bo rú meg nö vel te a kis seb sé gi ki ván dor lá sok szá mát,
ugyan ak kor fel erõ sí tet te az el le nük irá nyu ló el nyo mást. Az oszt rák had se reg
pél dá ul a szer bek nek kö zel tíz szá za lé kát ma gyar or szá gi, va la mint bul gá ri ai
mun ka tá bo rok ba hur col ta. A há bo rú tönk re tet te a több nem ze ti sé gû ál la mok 
nagy ré szét, je len tõ sen meg gyen gí tet te a kon zer va ti viz must, amely jel leg ze -
tes mó don bi zal mat lan a tö me gek kel szem ben, pél dát sta tu ált arra, hogy az
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ál lam ál tal köz pon ti lag irá nyí tott fo lya ma tok kal fej lõ dést le het el ér ni, a ci vil
szol gá la tos had se re gek pe dig pél dát mu tat tak arra, hogy na ci o na lis ta cé lok ér -
de ké ben a tö me ge ket ka to na i lag moz gó sí ta ni lehet. 

A há bo rú vége egy újabb, egy re in kább po li ti kai szí ne ze tû pog rom hul lá -
mot vont maga után Ke let-Eu ró pá ban. A szél sõ jobb ol da li ak el len sé gü ket,
a „bol se viz must” et ni kai el len fe lek kel hoz ták össze füg gés be. A né met és
olasz jobb ol da li ak a szlá vo kat vá lasz tot ták ki erre a cél ra, ha bár a zsi dók meg -
ma rad tak a leg nép sze rûbb cél pont ként. An nak el le né re, hogy a bal ol da li ak is
sok szor an ti sze mi ták vagy szláv gyû lö lõk vol tak, fel is mer ték, hogy ez a gyû lö -
let nem hely én va ló, mert nem egye zik a szo ci a lis ta vagy anar chis ta in ter na ci o -
na liz mus sal. Az orosz pol gár há bo rú ban a pog ro mok ki sebb ré szét kö vet te el
a Vö rös Had se reg, nagy ré szét ma guk a pa rasz tok vit ték vég hez. Az uk rán zsi -
dók ese té ben az arány for dí tott, a 100.000 ál do zat ból – az uk rán zsi dók tíz szá -
za lé ka – csak ne gye dét öl ték meg az uk rán na ci o na lis ták, több mint fe lé vel
a Fe hér Had se reg vég zett. A fe hé rek azo kat a ká ro kat han goz tat ták, ame lye -
ket a „zsi dó-bol se vik össze es kü vés” „ba ci lu sa” oko zott Orosz or szág nak, ez -
zel meg elõ le gez ve az SS-ek re to ri ká ját. Még a li be rá li sabb fe hé rek, a ka dé tok
sem ítél ték el eze ket a pog ro mo kat. Ve re sé gük után ezek a jobb ol da li ak vit ték
ki nyu gat ra A Zi o ni Öre gek Egyez mé nyét, egy meg ha mi sí tott tan köny vet,
amely ál lí tó lag a zsi dók vi lág ha tal mi ter ve it tar tal maz ta. A „zsi dó-bol se vik”
össze es kü vés össze tett fo gal ma el ter jedt a kon ti nens ke le ti ré szén is. Orosz or -
szá gi, uk raj nai, len gyel or szá gi, ro má ni ai és ma gyar or szá gi jobb ol da li moz gal -
mak a he lyi la kos sá got a zsi dók ül dö zé sé re kész tet ték.16

A kény szer emig rá ció ál ta li tisz to ga tást az 1918-as bé ke egyez mé nyek hi -
va ta lo san is be ik tat ták, fel hasz nál va a „nem ze ti ön ren del ke zés” wil so ni gon -
do la tát. Cseh szlo vá ki án és Ju gosz lá vi án kí vül min den ál la mot olyan for má -
ban hoz tak lét re, hogy egy do mi náns et ni kai cso port, amely a la kos ság leg -
alább hat van öt szá za lé kát al kot ta, ren del kez hes sen fö löt te. Azok nak, akik
elé ge det le nek vol tak, meg volt a jo guk arra, hogy egy éven be lül la kó he lyet
vál toz tas sa nak. Az el vá rá sok sze rint a leg több ki sebb sé gi la kos nak át kel let
köl töz nie olyan or szág ba, ahol a több ség hez tar toz hat. Azok a ki sebb sé gi cso -
por tok, ame lyek nem hasz nálták ki ezt az al kal mat, ab ban bíz hat tak, hogy az
egy év el tel té vel az ál lam be fog ja tar ta ni az egyez mé nyek ben vál lalt ki sebb ség -
jo gi kö ve tel mé nye ket. Ez sok eset ben nem így tör tént és a gyõz tes
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ha tal mak nak nem állt ér de kük ben a be tar tást szor gal maz ni. Te hát az egyez -
mé nyek tö me ges ki ván dor lá so kat ered mé nyez tek, aho gyan az vár ha tó is
volt. A ki ván dor lás mód ja azon ban, amely so sem je le nik meg az egyez mé -
nyek ben, sok eset ben erõ sza kot vont maga után, he lyi ag resszi ót, a tu laj do -
nok el kob zá sát vagy ál la mi kény szert. 1926-ra már kö zel 10 mil lió me ne kült
volt Eu ró pá ban, be le ért ve azt a más fél mil li ót, amely a Gö rög or szág és Tö rök -
or szág kö zöt ti nép es ség cse re kö vet kez té ben ván do rolt el, 280 ezren voltak,
akik ugyanilyen módon távoztak Görögországból és Bulgáriából, valamint
2 mil lió lengyel, több mint 2 millió orosz és ukrán, majdnem egy millió
német, 200.000 magyar, 200.000 észt, lett és litván. 

1914 elõtt hat van mil lió eu ró pai élt ide gen kor mány zás alatt, 1926 után
már csak 20–25 mil lió. Ke let-Eu ró pá ban a nem ze ti ki sebb sé gek szá ma öt év
le for gá sa alatt a fe lé rõl a ne gye dé re esett vissza. Az et ni ci tás fo ko za to san azo -
nos sá vált az ál lam pol gár ság gal. Az et ni kai tisz to ga tások te hát nem szá mí ta -
nak mar gi ná lis je len ségeknek a nyu ga ti tár sa dal mak ban, ezek kö zül a leg na -
gyobb pe dig eu ró pai, ame lyet az ame ri kai ha tal mak is tá mo gat tak. Mind ez
Hit ler hatalomra jutása elõtt történt.

A kon zer va tív for du lat

Az or ga ni kus na ci o na liz mus és ál lam köz pon tú ság, a ki sebb sé gek ki zá rá sá -
ra irá nyu ló tö rek vé sek kel együtt, egy re na gyobb te rü le tet nyert a két há bo rú kö -
zöt ti Né met or szág ban, Auszt ri á ban, Olasz or szág ban, Len gyel or szág ban, Lit vá -
ni á ban, Lett or szág ban, Észt or szág ban, Ro má ni á ban, Ma gyar or szá gon, Bul gá ri -
á ban, Gö rög or szág ban, (a cseh do mi nan cia alatt lévõ) Cseh szlo vá ki á ban,
(a szerb do mi nan cia alatt lévõ) Ju gosz lá vi á ban, va la mint Tö rök or szág ban. Ezt
kö vet ték a szlo vák, uk rán és hor vát na ci o na lis ta moz gal mak. Mind egyik olyan
or ga ni kus nem zet ál lam lét re ho zá sá ra tö re ke dett, amely el uta sít ja az osz tály har -
cot és ki zár ja a más et ni ku mú kö zös sé ge ket a tel jes jogú tag ság ból. Kez det ben
ezek nem vol tak tö meg moz gal mak. De mind na gyobb te ret nyer tek, mi u tán
a kon zer va tí vok vég re hajt ot ták tör té nel mi for du la tu kat, azaz mo bi li zál ták a tö -
me ge ket a na ci o na liz mus ol da lán azért, hogy fel ve hes sék a har cot a bal ol dal -
lal.17 Kö zép-, Ke let- és Dél ke let-Eu ró pá ban a kon zer va tí vok és a na ci o na lis ták
egy párt ba tö mö rül tek. Né mely eset ben a kon zer va tí vok po pu lis ta vagy ép pen
fa sisz ta szí nek be öl töz tek, mi köz ben el nyom ni igye kez tek a va ló di fa sisz tá kat.
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Ez a faj ta or ga ni kus na ci o na liz mus rend kí vül si ke res nek bi zo nyult és ha ma ro -
san át vet te a ve ze tõ sze re pet – ki vé ve a va la mi vel en ge dé ke nyebb cseh és bol gár 
ál lam rend sze rek ben és a ke vés bé egy sé ges szlo vák és hor vát moz gal mak ban.
E moz gal mak kö zül ke vés ment el olyan messzi re, mint a fa siz mus, de mind -
annyi an át vet tek egy fa sisz ta szer ve ze tet, a tit kos rend õr sé get, amely fél ka to nai
ala ku lat ként a „nép” fegy ve res õré nek val lot ta ma gát és sze re pe az volt, hogy
a né pet meg véd je a kül sõ „el len sé gek tõl” vagy adott eset ben a bel sõ, en ge det -
len ele me ket hall ga tás ra kény sze rít se. 

A kon zer va tí vok je len lé te erõs osz tá lyel fo gult sá got köl csön zött ezek nek
a moz gal mak nak – leg ki sebb mér té kû ilyen el fo gult sá ga a fa siz mus nak volt.
A bal ol da li el len ség eket a nép el len sé ge i nek ki ált ot ták ki. A li be rá li so kat „ide -
gen in ter na ci o na lis ták nak”, a szo ci a lis tá kat „in ter na ci o na lis ták nak” vagy „bol -
se vi kok nak” te kin tet ték. A bol se vik fo ga lom nak egy szer re van „orosz” és
„ázsi ai” ér tel me zé se. Az et ni kai és val lá si kis seb sé gek „ide gen” ér de ke ket és ál -
la mo kat kép vi sel tek. A li be rá li sok kal bán tak a leg in kább kesz tyûs kéz zel, fel -
osz lat ták a gyû lé se i ket, ve ze tõ i ket meg fosz tot ták hi va ta la ik tól, a vá lasz tá sok
alatt sza bo tá lás sal és fe nye ge tés sel aka dá lyoz ták meg, hogy hi va tal ba jus sa -
nak. A szo ci a lis ták vi szont sok kal rosszab bul jár tak, néha el ül döz ték, bör tön -
be zár ták, vagy ese ten ként meg is öl ték õket. Mind eze ket a te vé keny sé ge ket
a tit kos rend õr ség irá nyí tot ta. Ám a szo ci a liz mus is csu pán egy meg gyõ zõ dés -
rend szer, ami a meg fe le lõ mér té kû kény szer rel asszi mi lál ha tó. A val lá si ki -
sebb sé gek en nél sok szí nûbb bá nás mód ban ré sze sül tek. Szin te mind egyik ál -
lam ren del ke zett sa ját egy ház zal, amely úgy mond a „nép lel két” fe jez te ki.
A ki sebb sé gi egy há za kat ül döz ték, il let ve meg fe nye get ték, ha kül sõ kap cso la -
ta ik ré vén be fo lyás sal ren del kez tek. Ki sebb val lá si szek ták, mint a Je ho va ta -
núi vagy Or to dox bûn te le nek, akik nek nem volt kí vül rõl sem mi fé le tá mo ga -
tá suk, töb bet szen ved tek. Mind ezek el le né re a ke resz tény val lá sok is
meggyõzõdésrendszerek, amelyek, akárcsak a szocialisták, beolvaszthatók
voltak. A második világháború idején a horvát paramilitáris csoportok, az
usztasák ortodox szerb tömegeket kényszerítettek átkeresztelkedésre, adott
esetben, ha ez nem sikerült, tömeggyilkosságot is végrehajtottak.

Az 1930-as évek re azon ban ezek a tá ma dá sok már szin te ki zá ró lag csak et -
ni kai cso por tok el len irá nyul tak. Esze rint né me tek és cse hek, né me tek és len -
gye lek, len gye lek és uk rá nok, ro má nok és ma gya rok, hor vá tok és szer bek
mind egy más tól lé nye gé ben el té rõ nem ze ti jel leg gel bír nak, ame lyek rész ben
olyan bi o ló gi ai, il let ve kul tu rá lis vo ná sok kal ren del kez nek, ame lyek egy más sal 
össze e gyez tet he tet le nek. A nem zet egy sé gé nek meg vé dé se ér de ké ben a do mi -
náns nem ze tek a ki sebb sé gek kel szem ben disz kri mi na tív tör vé nye ket hoz tak

A de mok rá cia sö tét ol da la 23



az ok ta tás ban és a köz igaz ga tás ban. Ugyan ak kor je len tõ sen kor lá toz ták a ki -
sebb sé gi kö zös sé gek kul tu rá lis és po li ti kai gyü le ke zé si jo ga it. Ám sok eset ben
a kény szer asszi mi lá ció sem bi zo nyult ki elé gí tõ meg ol dás nak.

A be kö vet ke zõ ese mé nye ket a fa siz mus el ter je dé se, Né met or szág nak vi -
lág ha ta lom má vá lá sa és Hit ler szín re lé pé se ered mé nyez te. Sok kal va ló szí -
nûbb, hogy az el me za va ro dott náci ve ze tés nél kül nem a nép ir tás, ha nem
a tisz to ga tás va la mi lyen eny hébb for má ja va ló sul meg. En nek el le né re a náci
tö meg mé szár lás, a „vég sõ meg ol dás” két ség te le nül az elõbb fel so rolt
fejlemények betetõzése volt. 

A tisz to ga tás tól a meg sem mi sí té sig

Az elsõ le mé szá rolt cso port ér tel mi leg fo gya té kos né met és oszt rák egyé -
nek bõl állt. A ná cik azt az ame ri ka i ak és pro tes táns eu ró pa i ak ál tal a hu sza dik
szá zad ele jén al kal ma zott mód szert fej lesz tet ték tö meg mé szár lás sá, amely
sze rint a men tál isan vagy bi o ló gi a i lag de vi áns egye de ket a nem zet meg tisz tí tá -
sa ér de ké ben ste ri li zál ni kell. Még a há bo rú kez de te elõtt het ven ezer ér tel mi
fo gya té kost vé gez tek ki a „nem zet bi o ló gi ai pu ri fi ká lá sa” jel szó val. Et tõl kezd -
ve az SS fel ada ta volt a gyil ko lás. A len gyel, az orosz és a fran cia ál do za tok kal
együtt ez a szám 200.000-re ug rott.18 A tisz to ga tás je gyé ben több mint két mil -
lió len gyelt is meg öl tek, hogy „meg tisz tít sák” a te re pet az ár ják szá má ra.19 Eb -
ben kul mi nál tak azok a fe szült sé gek, ame lye ket az egy más ál la ma i ban élõ né -
me tek és len gye lek el szen ved tek.

A kö vet ke zõ cél pon tok a zsi dók és az oro szok vol tak. Majd nem hat mil lió
zsi dót vé gez tek ki – az eu ró pai zsi dó la kos ság há rom ne gye dét. A kö zel hét mil -
lió nem-zsi dó orosz pol gár és a há rom mil lió orosz ha di fo goly ki vég zé sé nek
egy részt po li ti kai oka volt,  ugyan is a ná cik „bol se vi kok nak” tart ot ták õket, más -
részt azon ban faji szí ne ze tet is ka pott azál tal, hogy kö vet ke ze tes mó don Un ter -
mensch-nek, azaz az em be ri faj nál al sóbb ren dû nek te kin tet ték õket. A zsi dók,
fel te he tõ en, mint val lá si/faji el len fe lek, a po li ti kai dis kur zus ban zsi dó-bol se vik -
ként je len tek meg. Az oro szok és a zsi dók kö zött pe dig jobb ol da li „nem zet kö zi 
össze es kü vést” fel té te lez tek. A zsi dók ugyan ak kor egy má sik, bel sõ össze es kü -
vés tag jai is, amely kap cso lat ban állt azok kal a ka pi ta lis ta és li be rá lis erõk kel,
ame lyek meg aláz ták Né met or szá got az elsõ vi lág há bo rú után. A né met
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csa pa tok nak ki adott ki vég zé si pa ran csok rend sze rint több po li ti kai és faji cél -
pon tot is ki je löl tek: „zsi dó kat, ci gá nyo kat, fa ji lag al sóbb ren dû e ket, aszo ci á lis
egyé ne ket, orosz po li ti kai ágen se ket”, vagy „ a fog lyok kö zül min den faji vagy
po li ti kai szem pont ból nem kí vá na tos egyént”, vagy „má sod ren dû ázsi a i a kat”,
„bû nö zõ ket”, „tár sa da lom-el le nes egyé ne ket”, va la mint az „agi tá to ro kat és sza -
bo tá ló kat” is. Vé gül pe dig a ki sebb et ni kai cso por tok, mint a ci gá nyok, szor bok,
kas hu bok és krimt cha kok is el len sé gek ké vál tak nagy részt ide o ló gi ai okok ból,
va la mint mind azok, akik fo gya té ko sok, vissza esõ bû nö zõk, ho mo sze xu á li sok
vagy Je ho va ta núi vol tak. Mint min den ha son ló or ga ni kus na ci o na liz mus,
a náci ide o ló gia is ki dol goz ta a maga szá má ra ér vé nyes el len ség fo gal mat úgy po -
li ti kai-et ni kai, mint or szá gos-nem zet kö zi vo nat ko zás ban.

Ha bár sok „át lag né met” is részt vett a nép ir tás ban, a vég re haj tók nagy ré -
sze még is az „iga zi ná cik” kö zül ke rült ki. Az 1581 né met há bo rús bû nös –,
akik vagy ve ze tõk vol tak, vagy a leg több gyil kos sá got kö vet ték el – élet raj zá -
nak meg vizs gá lá sa kor ki tû nik, hogy mind annyi an náci szer ve ze tek tag jai vol -
tak, két har ma duk hosszú ide je el kö te le zett je volt ezek nek a szer ve ze tek nek
és több mint 50 szá za lé kuk kö ve tett el már ko ráb ban is szél sõ sé ge sen erõ sza -
kos tet te ket. Az is ki mu tat ha tó, hogy olyan ré te gek bõl vá lo gat ták össze õket,
ame lyek „fe nye ge tett” ha tár vi dé ke ken él tek vagy pe dig a köz szfé ra azon ré -
szé hez tar toz tak, ame lyek ben a náci ide o ló gia kü lö nö sen nagy vissz hang ra
lelt. Ezek a té nye zõk ját szot tak köz re ab ban, hogy az em lí tet tek cél já vá vál ha -
tott az or ga ni kus nem zet ál lam bár mi áron való meg tisz tí tá sa. Ezek a ná cik
szö vet sé ges re ta lál tak a már em lí tett or ga ni kus na ci o na lis ta szer ve ze tek ben,
olya nok ban, mint a lett or szá gi Vil lám Ke reszt jobb ol da li fél ka to nai szer ve ze -
te, az Uk rán Nem ze ti Egye sü let, a ma gyar és ro mán „ra di ká lis jobb ol da li ak”
és fa sisz ták, a szlo vák Hlin ka gár dis ták vagy a hor vát usz ta sák. Mind egyi kük
arra hi vat ko zott, hogy te vé keny ségük össze tett po li ti kai-et ni kai, kül sõ-bel sõ
fe nye ge tést el len sú lyoz. A ro má nok uk rán na ci o na lis tá kat és or to dox bûn te -
le ne ket is meg öl tek, míg az usz ta sák a szer bek tõl tisz tít ot ták meg a te rü le tet,
le mé szá rol va 400.000 szerbet. Még az olasz fasiszták is, annak ellenére, hogy
az õ nemzetfogalmuk inkább kulturális, mint etnikai alapú volt, rasszis ták -
nak bizonyultak az etiópiai mészárlások során. A háború vége felé már szinte
mindegyik csoport a zsidók ellen fordult.

A bal ol da li or ga ni ciz mus

Ha bár az or ga ni ciz mus a két vi lág há bo rú kö zött ke vés bé gyor san és erõ -
sen ha tott a bal ol da lon, még is lé te zik bal ol da li vál to za ta is. Az újon nan
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meg ala kult Szov jet unió ha mar át vet te a há bo rú elõt ti szo ci a lis ta és kom mu -
nis ta moz gal mak ál tal még el ítélt ál lam köz pon tú ság gon do la tát.20 1918 szep -
tem be ré re a szov je tek (ta ná csok), a szak szer ve ze tek és a tör vé nyes ség is a múl -
té lett, a Cse ka tit kos rend õr ség el kezd te vég re haj ta ni az elsõ gyil kos sá ga it,
„kö nyör te len meg sem mi sí tés” várt a ku lák osz tály el len ség re, el kezd ték épí te -
ni a kon cent rá ci ós tá bo ro kat és hi va ta lo san is kez de tét vet te a vö rös ter ror.
A szél sõ jobb ol dal ese té tõl el té rõ en az ál lam ura lom in kább po li ti kai, mint mo -
rá lis szük ség let ként je lent meg. Ám a bol se vik re to ri ka is egy re több olyan ele -
met tar tal ma zott, amely a fa siz mus ra em lé kez te tett. Troc kij hí res be szé de
nyil ván va ló an fa sisz ta fel han gú cí met ka pott: „Mun ka, fe gye lem és rend fog -
ja meg men te ni az Orosz Szo ci a lis ta Köz tár sa sá got”. Néha a fél ka to nai meg ol -
dá sok elõ nye it is han goz tat ta, mond ván, hogy a gaz da sá gi prob lé má kat fe gyel -
me zett mun kás se re gek be ve té sé vel le het ne meg ol da ni. A fa sisz ták hoz ha son -
ló an a bol se vi kok stá tust és elõ jo go kat ad tak a „régi har co sok nak”, a ve ze tõk
ka to nai egyen ru hát vi sel tek és a ka to nai élet bõl vett me ta fo rák kal írták le
a munkásosztályt. Az erõszak segített létrehozni a „szocialista erkölcsöt” és
a „szovjet embert”, akárcsak a fasisztáknak a „német morált” és az „új
embert”. A marxisták újraélesztették a forradalom óta elfeledett „pro le ta ri á -
tus hatalmát”.

A bol se vi kok és a fa sisz ták el len sé gei azon ban kü lön böz tek egy más tól.
Az uk rá nok és más na ci o na lis ták el len foly ta tott har ca ik el le né re, a bol se vi kok -
nak ere de ti leg nem volt nem ze ti el len sé gük. Úgy gon dol ták, hogy az ál lam
nem az orosz nem zet, ha nem a nem zet kö zi mun kás osz tály ál la ma. Fel is mer -
ve, hogy a te rü let egy et ni ka i lag sok szí nû la kos sá got fog lal ma gá ba, el fo gad ták
a mul ti kul tu ra liz mus fö de rá ci ós jel le gû vál to za tát. A Szov jet unió „füg get len
nem ze ti köz tár sa sá gok” fö de rá ci ó ja volt, amely au to nóm köz tár sa sá gok ból te -
võ dött össze, a ki sebb lé lek szá mú kö zös sé gek is ren del kez tek en nél sze ré -
nyebb au to nó mi á val. Kö vet ke zés képp a mun kás osz tály el len sé gei nem et ni -
kai, ha nem po li ti kai ri vá li sok vol tak – más osz tály be li ek és ide gen ha tal mak.
A po li ti kai ri vá li sok a fe hé rek, a ka dé tok, a Szo ci a lis ta For ra dal má rok (SRS),
a men se vi kok, ké sõbb a troc kis ták vol tak. Mind ezen cso por to su lá sok azon ban
rend sze rint csak meg sze mé lye sí tet ték a kü lön bö zõ osz tály el len ség eket.
A mun kás osz tály el len sé ge a kis- és nagy bur zso á zia, az arisz tok ra ták, a ku lá kok
vol tak. És mi vel az or szá got „el len sé ges ha tal mak” vet ték kö rül, ame lyek
a mun kás osz tály el len sé ge it tá mo gat ták, eze ket az osz tá lyo kat „ide ge nek nek”,
„áru lók nak” vagy „be sú gók nak” ki ált ot ták ki.
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A mun kás osz tály je len tet te te hát a bel sõ és kül sõ el len sé gek kel szem ben -
ál ló „né pet”. Ez már lé nye ges ha son ló sá got mu ta tott a fa sisz ta el len ség fo gal -
mak kal. 1920-tól kez dõ dõ en Le nin az „osz tály el len ség eket” az SS ter mi no ló -
gi á ját meg elõ le ge zõ mó don „vér szí vók nak”, „pó kok nak”, „pa ra zi ták nak”,
„ro va rok nak”, „po los kák nak”, „csó tá nyok nak” ne vez te. Akár csak az SS-ek
ese té ben, ez a nyel ve zet „fe nye ge tõ”, „de hu ma ni zált” és „fer tõ zõ” té nye zõ -
nek mutatta az ellenséget, amelytõl „meg kell tisztítani” a nemzetet.

Sztá lin ezt sok kal to vább vit te. Az erõ sza kos ipa ro sí tást és kol lek ti vi zá lást 
az ádáz osz tály el len ség, a „ku lá kok” aka dá lyoz ták. Mi vel sen ki nem tud ta,
hogy pon to san ki is a ku lák (tu laj don kép pen Le nin ta lál ta ki a fo gal mat), és
a rend szer el len szin te min den pa raszt til ta ko zott, a he lyi tiszt vi se lõk és tit kos -
rend õr-szer ve ze tek ki kel lett ala kít sák a sa ját osz tály elem zé sü ket, hogy ki tölt -
hes sék az „Osz tály el len ség és kol hoz el le nes té nye zõk ki zá rá sa a kol lek tív gaz -
dál ko dás ból” címû adat la po kat. Na gyon vál to zé kony kri té ri u mok alap ján so -
rol ták be a kü lön bö zõ osz tá lyo kat. Lynn Vi o la sze rint a kulcs fon tos sá gú
té nye zõ a régi rend szer hez fû zõ dõ kap cso lat volt.21 Ez a nagy bir to ko so kat,
föld tu laj do no so kat, egy há zi tiszt vi se lõ ket, gaz dag pa rasz to kat, a Szto li pin re -
form ja it kö ve tõ pa rasz to kat, akik a késõ cári idõ szak ban „el ke rí tet ték” a sa ját
föld jü ket a kö zös tõl, vál lal ko zó kat, ke res ke dõ ket, cári tisz te ket és rend õrö -
ket, ko zák ve ze tõ ket, fa lu si elöl já ró kat, a fe hé re ket, az SRS-t vagy az uk rán na -
ci o na lis ták egy ko ri tá mo ga tó it je len tet te. A po li ti kai és osz tály el vû meg bé -
lyeg zés nek egy õrült kom bi ná ci ó já val van dol gunk, amely a min den áron
való el len ség ke re sés ne vé ben szü le tett. Né mely eset ben a he lyi kom mu nis -
ták túl is tel je sí tet ték a kö ve tel mé nye ket, há rom ge ne rá ci ó ra is át ter je dõ en
„bün tet ve” a le szár ma zot ta kat. A bol se vik elit el ítél te az ilyen szélsõségeket.
Viola szerint a sztálinizmus a felülrõl elszabadított politikai háború és az
alulról szított helyi ellentétek kombinációja volt. Mindkettõ azonban
alapvetõen az osztályellenségek ellen irányult.  

Vér és osz tály

A sztá li niz mus te hát nem csak egy ma gá ból tel je sen ki for dult szo ci a liz -
mus volt. A szo ci a liz mus nak fo ko za to san ré szé vé vált az ide gen gyû lö let. Kü -
lö nö sen a sztá li ni rend szer ide jén – de már ko ráb ban is – a szo ci a liz mus el len -
sé ge i nek mil li ó it vé gez ték ki az zal, hogy bur zsoá ele mek vagy ku lá kok, azaz
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a mun kás osz tály el len sé gei. És mi vel ez utób bi kép vi sel te a „né pet”, az el len -
sé gek a „nép el len sé ge i vé” vál tak. Ázsi á ban a kí nai és kam bo dzsai kom mu nis -
ták ezt még to vább fo koz ták az ál tal, hogy szá muk ra az osz tály be azo no sí tá sa
vér sé gi szár ma zás sze rint is le het sé ges sé vált. 1948-ban a kí nai la kos sá got két
rész re oszt ot ták: azok ra, akik nek „jó” vagy is „sem le ges” és azok ra, akik nek
„rossz” csa lá di hát te rük volt. Kö vet ke zés kép pen az apák vagy ép pen a nagy -
apák ho va tar to zá sa dön töt te el, hogy hová so rol tak va la kit. A Vö rös Khmer
ezt a vég le te kig vit te, le gyil kol va a kam bo dzsai bur zso á zia fe lét. Ami kor azon -
ban ezt a kon ven ci o ná lis or ga ni kus na ci o na liz mus sal kap cso lat ba hoz ták, ve -
re sé get szenvedtek. Amikor a kambodzsaiak elkezdték nemzeti alapon irtani
a vietnámi lakosságot, a kommunista vietnámi hadsereg betört Kambodzsába 
és lefegyverezte a Vörös Khmert.

Ke vés szo ci a lis ta párt vál lal ta fel az or ga ni kus na ci o na liz must. Õk a mun -
kás osz tály „vé dõ i nek” ki ált ot ták ki ma gu kat. Más pár tok, még a po ten ci á lis
szö vet sé ge sek is, fel té te lez he tõ en ide gen osz tá lyo kat kép vi sel tek és kö vet ke -
zés kép pen el len sé gek nek szá mí tot tak. A spa nyol pu eb lo szó, amely egy szer re
je lent fa lut és né pet, jobb ol da li hasz ná la ta sok ré te get ki zárt a „nép”-bõl: a „fa -
sisz ták nak” ne ve zett spa nyol pa po kat, föld tu laj do no so kat azért vé gez ték ki,
mert nem tar toz tak a pu eb lo-hoz. Még is, a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban 
a leg több bal ol da li fel is mer te, hogy na gyobb tá mo ga tás ra van szük sé ge, mint
amit a mun kás osz tály nyújt hat. Kö vet ke zés képp arra tö re ked tek, hogy na -
gyobb tö me ge ket moz gas sa nak meg, ame lye ket né hol a „nép nek”, né hol
a „dol go zó nép nek”, a „szen ve dõ nép nek” vagy „mun ká sok nak és pa rasz tok -
nak” ne vez tek. Még maga Sztá lin is el kez dett egy ilyen, ré geb bi ere de tû ter -
mi nust, a na rod nij-t hasz nál ni, amely nem csak a mun ká so kat, ha nem a pa rasz -
to kat is ma gá ba fog lal ja. A szo ci a liz mus to vább ra is a szo ci a lis ta in ter na ci o na -
liz must kép vi sel te és meg le he tõ sen to le ráns ma radt az et ni kai cso por tok kal
szem ben. Sõt, a Szov jet unió sok szor bá to rí tot ta a „ki sebb sé gi na ci o na liz mu -
sok” erõ sö dé sét, ki vé ve azo két, ame lyek „ve szé lye sek nek” bi zo nyul tak a má -
so dik vi lág há bo rú ban. A szo ci ál de mok ra ták in kább be fo ga dó, mint ki re kesz -
tõ terminusokban határozták meg a népet. Az északi szociáldemokraták
népjóléti szlogenjeiben használt Volk, „a nép hazája”, „a nép egészsége” vagy
„a nép biztonsága” nem zárt ki senkit.

Min den eset re úgy a kom mu niz mus, mint a fa siz mus a mo der ni tás köz -
pon ti po li ti kai gon do la tá ból ered: mind ket tõ a „mi, a Nép” or ga ni kus kon cep -
ci ó já nak va la mi lyen fel fo gá sát kép vi sel te, egyik eset ben a né pét, mint a mun -
kás osz tá lyét, má sik ban mint egyet len egy sé ges nem ze tét. A dik ta tó ri kus ál la -
mo kat mo rá lis cél be tel je sí tõ i nek te kin tet ték, ami a nép nek az ide gen

28 MI CHA EL MANN



ele mek tõl való meg tisz tí tá sát je len tet te. A fa siz mus és a kom mu niz mus ugya -
nab ból az esz mei gyö ke rek bõl táp lál koz nak, mint a li be rá lis de mok rá ci ák.

Tisz to ga tás 1945 után

Az elõb bi ek ben ki mu tat tam, hogy a mo der ni tás két kü lön bö zõ de mok rá -
cia fo gal mat ho zott lét re. Elõ ször is az észak nyu gat-eu ró pai és a gyar ma to sí tó 
ál la mok fel fo gá sá ban hang sú lyo san je len volt az osz tály ala pú konf lik tus,
s arra tö re ked tek, hogy ezt in téz mé nye sít sék. En nek kö vet kez té ben sa ját ma -
guk ra vo nat ko zó an ki ala kít ot ták és el mé lyí tet ték a de mok rá cia nem or ga ni -
kus, li be rá lis for má ját. A fe hér te le pe sek, gyar ma to sí tók a sa ját kö zös sé gük re
néz ve or ga ni kus fel fo gást ala kí tot tak ki, amely el len té tes volt az ide gen, benn -
szü lött „má sok kal”. Az et ni kai tisz to ga tás leg sú lyo sabb for má it al kal maz ták
el le nük, be le ért ve a tö meg mé szár lást is. Má sod szor Kö zép-, Ke let- és
Dél-Eu ró pa ál la ma i nak sa já tos kö rül mé nyei ered mé nye kép pen nem az osz -
tály-, ha nem az et ni kai konf lik tu sok ke rül tek a po li ti kai har cok hom lok te ré -
be. Az et ni kai és val lá si cso por tok nál nem be szél he tünk olyan egy más ra utalt -
ság ról, mint az osz tá lyok ese té ben. Az et ni kai cso por tok jól meg vol tak sa ját,
meg tisz tí tott kö zös sé ge ik ben, sa ját or ga ni kus ál la muk ban. Kö vet ke zés képp
erre is tö re ked tek. A nagy tö me gek re ki ter je dõ erõ sza kos et ni kai és po li ti kai
tisz to ga tás ról el mond ha tó te hát, hogy, két kü lön bö zõ ér te lem ben is, nem el -
len té tes a de mok rá cia gon do la tá val, ha nem annak az árnyékos oldalát képezi.

Ez a tör té net nem ért vé get 1945-ben. Ugyan is a kö vet ke zõ lé pés ben
már a né me te ken volt a sor. A há bo rú utá ni Né met or szág és Auszt ria ha tá ra i -
tól ke let re esõ tér sé gek ben élõ 17,7 mil lió né met bõl 1,1 mil lió a há bo rú ál do -
za ta lett, 11,7 mil lió Né met or szág ba me ne kült, 2,1 mil lió a me ne kü lés so rán
el tûnt vagy meg halt és csak 2,6 mil lió ma radt a ke le ti ré szen. Kö zel 100.000
hor vá tot öl tek meg a szer bek a fegy ver le té tel kor és 150.000 tö rö köt ül döz tek
el Bul gá ri á ból. Egé szen Ju gosz lá via fel bom lá sá ig nem volt több tö meg mé -
szár lás. De a tö rö kök kény szer-emig rá ci ó ja Bul gá ri á ból foly ta tó dott,
1989-ben 350.000-en me ne kül tek el, akik ma rad tak, azok nak bol gár ne ve ket
kel lett fel ven ni ük. Az tán Cseh szlo vá kia szétvált két egynemzetû államra és
a keleten maradt németek nagy része „hazavándorolt” az egyesült Né met or -
szág ba.

Igaz-e az, hogy en nek a tör té net nek most már vég ér vé nye sen vége sza -
kadt? Gyõ zött-e vé gül a li be rá lis nem zet ál lam-for ma? 1945-re a fa siz must
diszk re di tál ták, 1981–1991 kö zött a kom mu niz mus nak is vége lett. Ma már
egész Nyu gat-Eu ró pát, Kö zép- és Ke let-Eu ró pa nagy ré szét, La tin-Ame ri ka
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és Dél ke let-Ázsia bi zo nyos ré sze it a li be rá lis de mok rá cia ural ja, nem de? A de -
mok ra ti zá ció po zi tív kor re lá ci ó ban áll a mo der ni tás jel lem zõ i nek – a gaz da sá -
gi fej lett ség nek, a köz mû velt ség el ter je dé sé nek és az ur ba ni zá ci ó nak – a je len -
lé té vel. Ám a leg utób bi ku ta tá sok sze rint a de mok rá cia meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges gaz da sá gi fej lett sé gi szint a hu sza dik szá zad kez de te óta fo lya ma to -
san nö vek szik. A li be rá lis de mok rá cia el éré se egy re ne he zeb bé  válik. El fo gad -
ta tá sa né mely ese tek ben erõ sza kos mód sze rek be ve té sét kö ve tel te, mint pél -
dá ul Né met or szág, Auszt ria, Olasz or szág és Ja pán ese té ben.  Átterjedt kul tu -
rá lis kap cso la tok ré vén szom szé dok ra, azo nos val lá sú ak ra. A ku ta tók
fel fe dez ték az úgyne ve zett „brit ef fek tust”, ami arra vo nat ko zik, hogy a ko ráb -
bi brit gyar ma tok, mint In dia vagy a Ka rib-szi ge tek, sok kal de mok ra ti ku sab -
bak a más ha tal mak volt gyar ma ta i nál. A Va ti kán és az Egye sült Ál la mok kül -
po li ti kai ál lás pont já ban  a kö zel múlt ban tör tént vál to zás, ami nek értelmében
támogatják az emberi jogok és a demokrácia érvényesítését, tovább növeli
a liberális demokrácia esélyeit. Pillanatnyilag a mérleg a liberális demokrácia
oldalára billent. De ez még nem ok arra, hogy azt higgyük, ez nem változhat.

Az et ni kai ho mo ge ni tás felé

Min den eset re ott, ahol a de mok rá cia gyõ zött, va la mi lyen for má ban az or -
ga ni ciz mus is meg je lent. Eu ró pa las san az et ni kai ho mo ge ni tást cél zó egy év -
szá za dos tö rek vé sek vé gé re ér. 1991-ben Ko szo vó 90 szá za lé ka al bán, Szlo vé -
nia 88 szá za lé ka szlo vén, Hor vát or szág 78 szá za lé ka hor vát, Szer bia 66 szá za -
lé ka szerb, Ma ce dó nia 65 szá za lé ka ma ce dón volt. A bosz ni ai musz li mok
a la kos ság csu pán 44 szá za lé kát al kot ták, ám a tisz to ga tás ott is és Szer bi á ban is 
rö vi de sen mé szár lá sok hoz és tö me ges me ne kü lés hez ve ze tett. Mi u tán az al -
bá nok egy ré sze a tisz to ga tás ál do za ta lett, a má sik ré sze pe dig meg ala kít hat ta
sa ját kis ál la mát, a volt Ju gosz lá via összes ál la má ban a la kos ság 80 szá za lé ka
egyet len nem zet hez tar to zik. Ugyan ez a hely zet az egy ko ri Cip rus két kis ál la -
má ban. Kö vet ve a mé di át és a nyu ga ti po li ti ku so kat, mi is mond hat juk azt,
hogy mind ez né hány há bo rús bû nös go nosz fon dor la ta i nak kö vet kez mé nye. 
Nyil ván va ló, hogy az or ga ni cis ta moz gal mak nak min den eset ben le kel let
szá mol ni uk a ri vá li sa ik kal. A gyõ zel mük nem adó dott ön ma gá tól, ha nem
meg font olt ter ve zést és néha erõ sza kot igény lõ kö zel har cot kö ve telt.
Ám ugyan ak kor ren del ke zett egy po pu lá ris as pek tus sal is. Az 1990-es évek
végi dön tõ vá lasz tá so kon a na ci o na lis ta pár tok nyer tek a volt Ju gosz lá via
összes ál la má ban. Né me lyi kük – kü lö nö sen Szer bi á ban és Hor vát or szág ban
– már ele ve or ga ni cis ta irá nyult sá gú volt, de a töb bi is csat la ko zott eh hez a 
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vo nal hoz. Ter mé sze te sen 1991 után, a gyil kos tisz to ga tá so kat elõ se gí tõ mi li ta -
riz mus és pa ra mi li ta riz mus mel lett, a vá lasz tás elve is meg je lent. A fél ka to nai
szer ve ze tek to vább ra is el lát ták fel ada ta i kat: el hall gat tat ták a la kos sá gon
belüli kételkedõket és elvégezték az idegen elemektõl való megtisztítás
feladatát. Gyõzelmük nem meglepõ, hiszen azt a hihetetlenül nagy hatású
ideológiát képviselik, ami megmutatja, hogy kik a „mi, a nép” és kik az „õk, az
ellenségek”. Ez az ideológia képes volt az egész modern Európára hatást
gyakorolni.

Ha ma ro san egész Eu ró pá ban há rom olyan te rü let ma rad, ahol a több -
nem ze tû ség fenn ma radt. Az oro szok je len tõs ki sebb sé get ké pez nek sok más
ál lam ban. Hogy ez med dig ma rad így, azt ne héz el dön te ni. A má so dik ilyen
tér ség a régi nyu gat-eu ró pai  mul ti et ni kus ál la mok ból áll, mint az Egye sült
Ki rály ság, Svájc, Spa nyol or szág és az 1830-ban csat la ko zó Bel gi um. Ezek ben
az ál la mok ban a több nem ze tû ség már az or ga ni kus idõ szak elõtt el fo ga dott
volt. Itt már csak Ír or szág je lent po ten ci á li san le he tõ sé get a to váb bi mé szár lá -
sok ra, ha bár a baszk ter ro riz mus sem szûnt még meg. Az Eu ró pai Unió töb bi 
ál la ma mind egy nem ze ti sé gû, a több sé gi la kos ság ará nya meg ha lad ja a 85 szá -
za lé kot. Az utób bi negy ven év ben az EU or szá gai kö zöt ti emig rá ció va ló ban
je len tõ sen csök kent. A har ma dik cso port a Nyu gat-Eu ró pá ba azon kí vül rõl
ér ke zõ emig rán so ké, akik azon ban a na ci o na lis ták szem szö gé bõl nem je lent -
het nek „ve szélyt” a nép re. Ki vé telt ez alól a musz lim kis seb ség ké pez, amely
– kü lö nö sen Fran cia or szág ban – fel kel tet te a ke resz tény ség nek az isz lám tól
való fé lel mét. De a leg több Eu ró pá ba ér ke zõ emig ráns sal szem ben in kább
anya gi ér de kek tõl – az ál lá so kért és anya gi elõ nyö kért foly ta tott ver seny kap -
csán – moz ga tott félelmek élnek. Az ilyen jellegû érdekcsoportok közötti
konfliktusok azonban sokkal könnyebben kezelhetõk, mint a nemzetet
„veszélyeztetõ” elemek ellen irányuló gyûlölet.

Eu ró pa egyik hoz zá já ru lá sa a mo der ni tás hoz te hát a tö meg mé szár lá sig fa -
ju ló or ga ni kus na ci o na liz mus volt. Nyil ván va ló, hogy a tisz to ga tás után már ke -
vés bé van az ál lam nak szük sé ge az erõ szak al kal ma zá sá ra. A leg tisz tább li be rá lis 
nem zet ál la mok – az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Auszt rá lia, Né met or szág –
a ki ir tott né pek tö meg sír jai fö lött jöt tek lét re. Kö zép- és Dél-Ame ri ká ban, va la -
mint Ázsia és Óce á nia bi zo nyos ré sze in a ki sebb õs la kos kö zös sé gek el le ni tisz -
to ga tás foly ta tó dik, nagy részt a he lyi fél ka to nai szer ve ze tek ál tal. A le gi ro ni ku -
sabb az, hogy az egy ko ri tisz to ga tó te le pes ál la mok ma di cse ked nek az emig rá ci -
ó val nyert mul ti kul tu ra liz mu suk kal. Az õs la kos né pek nem til ta koz nak,
hi szen már nin cse nek je len, a be ván dor lók pe dig nem kép vi sel nek sem mi fé le
ide gen ál la mot és nem kö ve tel nek „fe nye ge tõ” mó don te rü le ti au to nó mi át.
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Amit az ame ri ka i ak mul ti kul tu ra liz mus nak ne vez nek, az nagy részt et ni ka i lag
sem le ges olyan ér te lem ben, hogy a kü lön bö zõ kul tú rák nem áll nak más ál la -
mok kal kap cso lat ban. Mi vel a be ván dor lók nem ve szé lyez te tik a nem zet ál la -
mot, az õs la ko sok nem vá la szol nak or ga ni kus na ci o na liz mus sal – meg elé ged -
nek az zal, ha az ál lam meg szi go rít ja a be ván dor lá si fel té te le ket.

Gyil kos tisz to ga tá sok ma már va ló ban rit kán for dul nak elõ. Az or ga ni -
kus na ci o na liz mus még fel lel he tõ bi zo nyos „har ma dik vi lág be li” ál la mok -
ban, rend sze rint eny hébb for mák ban nyil vá nul meg. Ma láj zia mi nisz ter el nö -
ke nemrégiben az zal iga zol ta az egy párt rend szer szük sé ges sé gét, hogy a cso -
port és a nép sok kal fon to sabb az egyén nél. Ezt õ az eu ró pa i val el len tét ben
ázsi ai gon dol ko dás mód nak ne ve zi, ha bár amit mond, össz hang ban van az eu -
ró pai or ga ni kus na ci o na liz mus sal. Ke let- és Dél ke let-Ázsia sok ál la mot fog -
lal ma gá ba, egye sek kö zü lük egy nem ze ti sé gû ek (mint Ja pán vagy Ko rea), má -
sok mul ti et ni ku sak (mint In dia). Né hány isz lám or szág ban, In di á ban és Iz ra -
el ben erõs „fun da men ta lis ta” meg gyõ zõ dé sek kezd tek el ural kod ni, ame lyek
sze rint az isz lám az igaz ság és erény kép vi se lõ je az ide ge nek és sze ku la ri zál tak 
de ka den ci á já val és bû nös sé gé vel szem ben. Egy erõs te ok ra ti kus ál lam nak
kép vi sel nie kell azt a meg gyõ zõ dést, hogy in to le ráns vol ta erény. Gyil kos tisz -
to ga tá sok elõ for dul nak Sri Lan kán és In do né zi á ban is. Mind ezek el le né re ke -
vés kö zép-ke let-eu ró pai és ázsi ai ál lam ban áll fenn az or ga ni kus na ci o na liz -
mus ve szé lye. Ez ér vé nyes Af ri ká ra is. Mi vel a leg több af ri kai ál lamban több
et ni kum él, min den kor mány szük ség sze rû en ko a lí ci ók ra épül, ami nagy ban
hoz zá já rul ah hoz, hogy az or ga ni kus na ci o na liz mus itt nem ter jedt el. Ki vé te -
lek ez alól az olyan ese tek, ami kor a val lás nyújt or ga ni cis ta ala pot ezek nek
a ko a lí ci ók nak (mint Ni gé ri á ban és Szu dán ban) és az a né hány ál lam, ahol
egy do mi náns et ni kum van (mint Bu run di vagy Ru an da). Itt szük sé ges meg -
je gyez ni, hogy a tö meg gyil kos sá go kat és tö me ges el ül dö zé se ket ezek ben az
ese tek ben is a hutu moz gal mak „több sé gi de mok rá ci át” kö ve te lõ or ga ni cis ta
szlo gen jei elõz ték meg.

Az ál lam köz pon tú ság ha nyat lá sa

Az or ga ni cis ta re cept má so dik össze te võ je, a ra di ká lis ál lam köz pon tú ság,
sze ren csé re el tû nõ fél ben van, csu pán né hány val lá si fun da men ta lis ta tart ja
fenn. A ra di ká lis ál lam ura lom tör té nel mi pro jekt jei úgy kom mu nis ta, mint fa -
sisz ta vál to za tuk ban csú fos vé get ér tek, ma már az ál lam köz pon tú ság gon do la ta
el fo gad ha tat lan. A je len le gi or ga ni kus au to ri tá ri us rend sze rek de mok ra ti kus nak
tün te tik fel ma gu kat, vagy úgy gon dol ják, hogy ép pen a de mok rá cia felé

32 MI CHA EL MANN



tar ta nak. A kom mu nis ta és a fa sisz ta olyan pon tat lan fo gal mak ká vál tak, ame lyek -
kel vissza él nek. Ez azt je len ti, hogy – né hány fun da men ta lis ta ki vé te lé vel – nincs
már dol gunk olyan ide o ló gi ai és sem mi fé le gya kor la ti kér dés re nem re a gá ló moz -
gal mak kal, mint a fa siz mus. Va ló szí nû sít he tõ, hogy ez a kon tex tus füg gõ el uta sí tá -
sa az erõs ál lam nak hal vá nyul ni fog. Ha ez meg tör té nik, ak kor újra ta núi le he -
tünk olyan or ga ni kus, ál lam ural mi moz gal mak nak, ame lyek ve szé lyes ide o ló gi á -
kat kép vi sel nek, akár csak a fa siz mus.

Mi lyen ta nul sá go kat von ha tunk le az et ni kai és po li ti kai tisz to ga tás itt be -
mu ta tott tör té ne té bõl? Lé tez nek-e olyan el le nin téz ke dé sek, ame lyek meg -
aka dá lyoz hat ják, hogy újra elõ for dul ja nak? Elõ ször is fel kell ad nunk azt a ha -
mis el kép ze lést, hogy a li be rá lis de mok rá cia a mo der ni zá ció el ke rül he tet len
ered mé nye. Má sod szor, el kell is mer nünk, hogy a li be rá lis de mok rá cia alap ja 
nem a tár sa dal mi har mó nia, ha nem a konf lik tus, el sõ sor ban az osz tá lyok kö -
zöt ti. Ah hoz, hogy ezt elõ re moz dít suk, el kell fo gad nunk a konf lik tu sok meg -
lé tét, és in téz mé nye sí té sük re kell tö re ked nünk. Har mad szor, az or ga ni kus
de mok rá cia ál ta lá ban olyan hely ze tek ben jött lét re, ami kor egy több sé gi et ni -
kum több ki sebb sé gi kö zös ség gel élt együtt és azt po ten ci á li san „ve szé lyes -
nek” ítél te. Ezt a fe nye ge tett ség-ér zést re á li san ke zel ni kell és nem egy sze rû -
en fél re sö pör ni. Ál ta lá ban ez a fe nye ge tett ség olyan kor ért el ha tást, ami kor
a do mi náns et ni kum bi zo nyos kép vi se lõi hi he tõ mó don azo no sí ta ni tud ták
eze ket a cso por to kat kül sõ el len sé gek kel és el nyo mók kal vagy egy má sik ál -
lam, vagy egy nem zet kö zi „össze es kü vés” ké pé ben. Az ilyen el len sé gek té te le -
zé se elõ se gí ti a nép or ga ni kus fel fo gá sát, va la mint el te re li a fi gyel met a bel sõ
konf lik tu sok ról. Ne gyed szer, ez a fe nye ge tett ség jól el kü lö nít he tõ for mák -
ban je lent ke zik. Ami kor a ki sebb ség te rü le ti leg egy sé ges és egy szom szé dos
ál lam ál tal tá mo ga tott, a fé lel met a le het sé ges te rü let vesz tés okoz za. Ha azon -
ban a tá mo ga tó ál lam nem szom szé dos a kér dé ses do mi náns et ni kum ál la má -
val, ak kor a fé le lem arra a le he tõ ség re irá nyul, hogy a ki sebb ség le vá lik és sa ját 
ál la mot ala pít. Ab ban az eset ben, ha a ki sebb ség nem egy adott te rü let re össz -
pon to sul, mint ahogy a zsi dók ese té ben, ak kor a fé le lem tár gya va la mi fé le
meg ha tá ro zat lan nem zet kö zi szin tû ki zsák má nyo lás, erre utal nak a „zsi dó
pénz ügyi ka pi ta liz mus” vagy a „zsi dó-bol se vik” meg ne ve zé sek is. Ötöd ször,
meg kell ér te nünk azo kat az in téz mé nyes for má kat, ame lyek a ki sebb sé gek
tisz to ga tá sá ban a ve ze tõk és a nép kö zöt ti kap cso la tot biz to sít ják. Ezek a fegy -
ve res fél ka to nai szer ve ze tek a szer ve zõ dés nyil ván va ló an mo dern és po pu lis -
ta for mái.

Fi gyel nünk kell te hát a vi lág bi zo nyos ré sze i re. Sok fej lõ dõ or szág
van, ahol do mi náns et ni kum ról vagy val lás ról be szél he tünk, egy idõ ben
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a te rü le ti leg egy sé ges ki sebb ség meg lé té vel. Sok olyan ál lam is van, amely
ide gen im pe ri a lis ta vagy ka pi ta lis ta ki zsák má nyo lás ál do za ta volt és olyan
ki sebb sé gek él nek a te rü le tén, ame lyek kap cso lat ba hoz ha tók ezek kel a ha -
tal mak kal, és ez ál tal sok kal fe nye ge tõbb nek tün tet he tõk fel, mint ami lye -
nek va ló já ban. Vé gül pe dig soha nem volt még ilyen könnyû hoz zá jut ni
azok hoz a ké zi fegy ve rek hez, ame lye ket a fél ka to nai szer ve ze tek fel hasz -
nál hat nak arra, hogy né hány fi a tal em ber rész vé te lé vel be le kény sze rít sék
a la kos sá got az or ga ni kus na ci o na liz mus bör tö né be. Ezek az ese tek po ten -
ci á lis for rá sai az újabb et ni kai tisz to ga tá sok nak, az or ga ni kus na ci o na liz -
mus új já szü le té sé nek.   

A nép ir tás meg elõ zé se

Se gít he tünk mi, észa ki ak ab ban, hogy a dé li ek el ke rül jék azo kat a té ve dé se -
ket, ami ket mi el kö vet tünk? Ér de mes el gon dol kod nunk a népi szu ve re ni tás itt 
fel vá zolt tör té ne tén. A li be rá lis de mok rá cia do mi náns nyu ga ti rend sze re szen -
te sí tet te a szu ve re ni tás több sé gi és te rü le ti for má ját. Eh hez, ha nem is min den
eset ben, de gyak ran hoz zá a dó dott egy nagy mér té kû ál lam köz pon tú sá got is.
Ezek a stra té gi ák so sem vol tak meg fe le lõ ek a te rü le ti leg egy sé ges ki sebb sé gek
kér dé sé nek meg ol dá sá ra, en nek kö vet kez té ben ke vés ilyen kö zös ség ma radt
a nyu ga ti ál la mok ban. A Sváj choz és Bel gi um hoz ha son ló „ki vé te les” ese tek,
ahol a ha ta lom meg osz tás kon szo ci á lis és kon fö de rá ci ós for mái lét re jöt tek, ezt
a kér dést sok kal job ban ke zel ték. Va ló já ban Ju gosz lá via a ké sõi kom mu nis ta
idõ szak ban még en nél is to vább ment, meg kí sé rel te a te rü le ti szu ve re ni tás fo -
gal má nak tel jes áta la kí tá sát. Ha ezt a nem zet kö zi kö zös ség fel is me ri és rá jön
arra, hogy mi lyen ve szé lyek kel jár az ál lam to váb bi, több sé gi nem zet ál la mok ra
való fel osz tá sa, ak kor ta lán a gyil kos et ni kai tisz to ga tás el ke rül he tõ lett vol na.22

A de mok rá cia te hát leg alább annyi ra prob le ma ti kus po li ti kai rend szer, mint
bár me lyik má sik.

Ugyan ak kor arra kel le ne tö re ked nünk, hogy olyan nem zet kö zi kap cso -
lat rend szert hoz zunk lét re, amely ér zé ke nyebb a re gi o ná lis konf lik tu sok ra,
in kább le csök ken ti, mint to vább nö ve li a dé len je len levõ egyen lõt len sé ge ket
és tá mo gat ja a bel sõ tár sa dal mi, fõ leg osz tály konf lik tu sok in téz mé nye sí té sét.
Et tõl el té rõ en az utób bi idõ ben a nem zet kö zi szer ve ze tek arra tö re ked tek,
hogy a sza bá lyo zás „holt ke zé bõl” ki sza ba dít sák a tõ két, a gaz da sá gok ra pe dig
a sza bad piac „sokk te rá pi á ját” al kal maz zák, te kin tet nél kül a mun ka nél kü li sé -
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get, a bé re zés szint jét, a mun ká sok vé del mét és a po li ti kai re ak ci ó kat érin tõ
kö vet kez mé nye i re. Ez az, ami a leg in kább ki vált hat ext rém na ci o na lis ta he lyi
re ak ci ó kat és a kül sõ ki zsák má nyo lók el le ni gyû lö let hoz zá köt he tõ bár mely
ki sebb ség hez, aho gyan In do né zi á ban a „ka pi ta lis ta” kí na i ak kal vagy Ázsia fel -
té te le zett „zsi dó i val” tör té nik. Vé gül pe dig sok kal job ban le kéne csök ken te ni 
a fegy ver ke res ke del met, úgy a na gyobb ere jû ál la mi el nyo más ban hasz nál ta -
két, mint a ki sebb fél ka to nai szer ve ze tek ál tal hasz no sít ha tó fegy ver ekét.
A fegy ve rek ki zár ják a sza va zá so kat, hi szen õk ve szik át a „nép” ér de ké nek
kép vi se le ti jo gát. A fegy ver ipar ál tal a ka pi ta lis ta nye rész ke dés aláássa
a liberális demokráciát.

Ha mind eze ket nem vesszük fi gye lem be, újra tö meg gyil kos sá gok ta núi
le he tünk. A leg rosszabb eset ben fel kell ké szül nünk a gyors nem zet kö zi po li -
ti kai vagy ka to nai be avat ko zás ra, hogy az ilyen em be ri ség el len el kö ve tett bû -
nö ket meg aka dá lyoz zuk. Ám ugyan ak kor a je le nün ket és múl tun kat sok kal
õszin téb ben és re a lisz ti ku sab ban kell fel tár nunk. Az et ni kai és po li ti kai tisz to -
ga tás köz pon ti sze re pet ját szott úgy az ó-, mint az új vi lág mo der ni zá ci ó já -
ban. Fel kell is mer nünk, hogy a mo dern több et ni ku mú li be rá lis de mok rá ci -
ák lét re ho zá sa rend kí vül ne héz fel adat. Az or ga ni kus na ci o na liz mus sok kal
nép sze rûbb, mint azt gon dol nánk. Ha más képp nem megy, ak kor akár Van -
ce-Owen-fé le ter vek kel is – a szük sé ges erõ be ve té sé vel – vissza kell té rí te -
nünk az or ga ni ciz must an nak bé ké sebb for má i hoz, olyan meg ol dá sok hoz,
ame lyek köl csö nös tár gya lá sok kal, a ha tá rok meg vál toz ta tá sá val meg va ló sít -
ha tók. Min dig több re van szük ség a go nosz, fon dor la tos ve ze tõk ször nyû sé -
ge i nek di csé re tes el íté lé sé nél. En nél át fo góbb és konst ruk tí vabb meg ol dá sok 
hi á nyá ban ezek nek a ve ze tõk nek a pusz ta fe nye ge té se töb bet árt, mint
amennyit hasz nál, ugyan is elõ for dul hat, hogy csak növelni fogja
a népszerûségüket. Lévén, hogy mi is olyan államban élünk, amely etnikai
tisztogatásra épül, elítélésünk nem mentes a kétszínûségtõl.   

For dí tot ta: Dóc zi Éva
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