
ná nak” a he lye zé se kért a ma di va to sab -
bak kal a mo dern ma gyar iro da lom tör té -
ne té ben.

Per sze, per sze az irodalom(történet)
nem ver seny fu tás. Grendel La jos pe dig
nem el ma rasz ta lást, ha nem meg be csü lést

ér de mel azért, amit köny vé ben, eb ben a
tu dós könyv ben fel mu ta tott. De ép pen
mert a tel je sít mé nye ez út tal is át la gon fe -
lü li, do ho gá sa in kat, (er dé lyi) bosszú sá ga -
in kat sem hall gat hat juk el.
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NÉ MET OR SZÁG 
MEG SZÜN TE TI ÖN MA GÁT
Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab. 
Wie wir unser Land aufs Spiel setzen

Deutsche Verlags-Anstalt, Mün chen, 2010.

A kö zel múlt ban ez zel a cím mel je lent
meg a nagy ér dek lõ dést – és ugyan ak kor
éles vi tát – kel tõ, sok mil lió pél dány ban
el adott, jól do ku men tált és re le váns mon -
da ni va ló jú, 400 ol da las kö tet. A szer zõ
Né met or szág egyik leg mar kán sabb gon -
dol ko dó ja, aki sok irá nyú te vé keny ség re
te kint het vissza. Sarrazin gaz dag po li ti kai
és köz igaz ga tá si ta pasz ta la tá val fo gal maz -
za meg, mi lyen kö vet kez mé nye lesz a
szü le té sek szá ma csök ke né sé nek az egy re
prob le ma ti ku sab bá vá ló be ván dor lók erõ -
tel jes sza po ro dá sa mi att. A szer zõ fel vá -
zol ja a né met tár sa da lom el öre ge dé sét, a
la kos ság szám be li csök ke né sét, mi köz ben
meg ál la pít ja, hogy a né me tek mind emel -
lett egy re in kább füg gõ sé gi vi szony ba ke -
rül nek az ál la mi jut ta tá sok tól.

Sarrazin gon do san ele mez, nem kí mél
sen kit. Konk ré tan le ír ja, mi kép pen ve szé -
lyez te tik a né me tek a szo ci á lis bé két és a
tár sa da lom sta bi li tá sát. Mi ért van ez így,
és mit le het ne ten ni el le ne – ez az esz me -
fut ta tás ké pe zi a kö tet té má ját. 

Né met or szág büsz kén te kint vissza a
má so dik vi lág há bo rú utá ni, gaz da sá gi lag
és tár sa da lom po li ti ka i lag na gyon si ke res
év ti ze dek re. A négy na gyobb gaz da sá gi
vál ság – 1966–1967, 1974–1975, 1981–82,
majd 2008–2009 kö zött – nem in gat ta meg
ezt a büsz ke sé get, a né me tek to vább ra is
bíz tak gaz da sá gi és tár sa dal mi mo dell jük

szi lárd sá gá ban, meg õriz ték alap ve tõ en
op ti mis ta be ál lí tott sá gu kat, és nem vet ték
ész re a tár sa da lom bel se jé ben mu tat ko zó
bom lá si tü ne tek ve szé lyes sé gét.

Né met or szág meg szün te ti ön ma gát?
Az ag go da lom akár ab szurd nak is tûn het,
ha Kö zép-Eu ró pá nak ezt a nyolc van mil lió
la ko sú sta bil ál la mát te kint jük. Vá ro sok,
ipar, au tók, ke res ke de lem, lük te tõ élet és
szor ga lom. De egy or szág csak la ko sa i nak
szel le mi és kul tu rá lis ha gyo má nyai tisz te -
let ben tar tá sá val lé tez het. A né me tek
azon ban las san meg szün te tik ön ma gu kat.
A net tó 0,7 szá za lé kos rep ro duk ci ós rá ta
nem ele gen dõ, az uno kák – lét szá mu kat
te kint ve – fe le annyi an sin cse nek, mint a
nagy apák. Né me tor szág ban a szü le té sek
hat va nas évek be li 1,3 mil li ós szá ma
2009-ben évi 650 000-re csök kent. Ha ez
a ten den cia így foly ta tó dik, 90 év múl va
Né me tor szág ban éven te 200 000–250 000
gyer mek fog szü let ni. 

Ér dem ben az el múlt 45 év ben a né -
met or szá gi de mog rá fi ai ten den ci ák ról rit -
kán esett szó. Szí ve sen be szél nek szó ra -
ko zás ról, bot rá nyok ról, és szõ nyeg alá
söp rik a szo mo rú té nye ket, azt, hogy a
szü le té sek szá má nak vissza esé sé rõl év ti -
ze de kig nem volt sza bad be szél ni, és a
szer ve zet len be ván dor lás ról hall gat ni kel -
lett. Nem volt sza bad be szél ni ar ról sem,
hogy az em be rek kü lön bö zõ ek: in tel lek tu -



á li san te het sé ge sek vagy ke vés bé te het sé -
ge sek, mo rá li san sta bi lak vagy ke vés bé
azok – és hogy mind eze ken az ok ta tás és
esély egyen lõ ség biz to sí tá sa sem so kat
vál toz tat. Mint aho gyan nem volt il len dõ
be szél ni ar ról sem, hogy mi ért mi nõ sí tik
egy kö zép is ko lai év fo lyam 90 szá za lé kát
fõ is ko lai ta nul má nyok ra al kal mas nak,
mi köz ben alig 10 szá za lék vol na va ló ban
al kal mas a fel sõ fo kú ta nul má nyok foly-
 ta tá sá ra.

Nem volt il len dõ be szél ni ar ról sem,
hogy az egyén sa ját ma ga tar tá sá ért ön ma -
ga fe le lõs és nem a tár sa da lom.

A kor rekt po li ti kai vi ta nem aján la tos,
ha va la ki hi va tal ba akar ke rül ni – ál lít ja
Sarrazin. Az em be re ket a min den ko ri
kon junk tú ra a kö rül mé nyek re va ló gya -
ko ri hi vat ko zá sok kal igyek szik fel men te -
ni a fe le lõs ség alól. 

Né met or szág gaz da sá gi szem pont ból
egy arany kor szak ké sõi fá zi sá hoz ér ke -
zett, amely 1950 kö rül kez dõ dött, ám las -
san a vé ge fe lé kö ze le dik. A mun ka vál la -
lók re ál jö ve del me már 20 év óta nem nõ,
leg ké sõbb tíz év múl va csök ken ni fog, és
ez tar tós trend nek mu tat ko zik. Ezek a
prog nó zi sok nem egyez tet he tõk össze a
je len le gi ex port si ke rek kel és az ál lam pol -
gá ro kat a mé di u mo kon ke resz tül na pon ta
meg ör ven dez te tõ bi za ko dó hí rek kel. Az
op ti miz mus azon ban in do ko lat lan ná vá -
lik, ha a jö võ be ni jó lét nö ve ke dé sé nek
alap ja it el fo gyaszt juk, már pe dig ezt
tesszük mind mennyi sé gi, mind mi nõ sé -
gi te kin tet ben. 

Sarrazin sok évig te vé keny ke dett köz -
gaz dász ként, volt ve ze tõ tiszt vi se lõ és po -
li ti kus, té zi se it már jó ide je meg fo gal maz -
ta, ám több ször ta pasz tal ta: bi zo nyos kér -
dé se ket csak ap rán ként le het a köz vé le -
mény tu do má sá ra hoz ni, és hogy fe le lõs
po li ti kai po zí ci ó ban kel le met len igaz sá -
go kat ne héz ki mon da ni.

Sarrazin har minc ki lenc szol gá la ti
évé bõl he tet ak tív po li ti kus ként, ha tot ál -
lam tit kár ként és ti zen hat évet bon ni mi -
nisz té ri u mi tiszt vi se lõ ként töl tött. Szer -
zett ta pasz ta la tai el le né re – mint ír ja –
min den al ka lom mal meg le põ dött azon,
mi lyen ne ga tív vissz han got vált ki, ha va -

la ki ele mi össze füg gé se ket rö vi den és
tisz tán fo gal maz meg.

Az öt ve nes évek ele jén Né met or szág
mo dern ál lam ként mû kö dött, jól le het a
két el vesz tett vi lág há bo rú után ka taszt ro -
fá lis volt a hely zet: az in téz mé nye ket
meg sem mi sí tet ték, és a la kos ság a me ne -
kü lé sek és ül döz te té sek so rán több szö rö -
sen össze ke ve re dett. De a Sarrazin ál tal
„jel lem zõ en né met nek” vélt tu laj don sá -
gok, mint a tu do mány ma gas szin tû mû -
ve lé se, a nagy tel je sít mé nyû gaz da ság
mû köd te té se és a kva li fi kált bü rok rá cia
cso dá val ha tá ros mó don ke vés sé szen -
ved ték meg eze ket az éve ket. 

A ve ze tõ ré teg, mely nek 90 szá za lé ka
se gí tõ tár sa volt a ná ci dik ta tú rá nak, az 
új já épí tés ben nagy oda adás sal együtt mû -
kö dött.

Is mét meg mu tat ko zott a ha gyo má -
nyos né met szor ga lom és az in no vá ci ó ra,
a job bí tás ra va ló haj lam. Eb ben kü lö nö -
sen a me ne kül tek tûn tek ki, akik ha son ló
hely zet ben vol tak, mint a 19. szá zad ban
az Egye sült Ál la mok ba ki ván dor lók: ide -
gen ként és pénz nél kül csak kü lön le ges
szor ga lom mal tud tak ér vé nye sül ni.

De hogy a né met gaz da sá gi cso da
meg va ló sul has son, még to váb bi kö rül mé -
nyek össze ját szá sá ra volt szük ség, ame -
lyek kö zül a leg re le ván sabb a Kelet–
Nyugat el len tét, amely a le gyõ zött né met
ál la mot hir te len tá mo ga tás ra ér de mes,
„óhaj tott” part ner ré tet te, nem ke vés bé a
nyu ga ti vi lág rob ba nás sze rû en gyors fel -
épí té se a há bo rú és a gaz da sá gi vál ság
után, va la mint az, hogy az 1948–1951 kö -
zöt ti évek ben a nyu gat né met gaz da ság
szám ta lan ad mi niszt ra tív bi lincs tõl meg -
sza ba dult, ami ben Ludwig Erhard szer -
zett el évül he tet len ér de me ket. A szo ci á lis
pi ac gaz da ság volt a nagy ígé ret, amely
vég ered mény ben az egész né pet egye sí -
tet te az új já épí tés ben. 1950–1960 kö zött a
nyu gat né met ter me lés éven ként 8 szá za -
lék kal nõtt; a mun ka nél kü li ség az 1950-
es 11 szá za lék ról 1960-ra 1,3 szá za lék ra
csök kent; a la kos ság egy fõ re esõ 
re ál jö ve del me 10 év alatt kb. 70 szá za lék -
kal nö ve ke dett. 1955-ben Né met or szág
ugyan ak ko ra egy fõ re esõ tár sa dal mi ter -
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mé ket volt képes fel mu tat ni, mint Fran -
cia or szág, 1957-re pe dig e mu ta tó már 
fe lül múl ta az Ang li á ét is. A né met ál lam -
be ren dez ke dés és tár sa dal mi rend 1960-
ra olyan le gi ti má ci ós és elfogadottsági 
fo kot ért el, mint az el múlt 150 év ben
még so ha sem. Az SPD a Godesbergi Prog -
ram ban 1959-ben le von ta a kon zek ven ci -
á kat, és bé két kö tött a szo ci á lis pi ac gaz -
da ság gá sze lí dí tett ka pi ta liz mus sal. Ez az
idill azon ban nem tar tott so ká ig. Az
1966–1967-ben be kö vet ke zett re cesszió
két sé ges sé tet te, hogy a gaz da sá gi nö ve -
ke dés és a tel jes fog lal koz ta tott ság ál lan -
dó an biz to sít ha tó-e. 1968-ban a há bo rú
utá ni ge ne rá ció egy ré sze til ta koz ni kez -
dett egy olyan tár sa dal mi rend el len,
amely nek cél ja el sõ sor ban a ter me lés nö -
ve lé se. 1972-ben a Ró mai Klub A nö ve ke -
dés korlátai cí mû je len té se rá mu ta tott ar -
ra, hogy föl dünk nyers anya gai vé ge sek.
Ez volt az el in dí tó ja a kör nye zet vé del mi
moz ga lom nak, és in nen egye ne sen út ve -
ze tett a mai klí ma ka taszt ró fá ról szó ló
disz kusszi ó hoz. 1973-ban az el sõ olaj vál -
ság okoz ta a há bo rú utá ni Né met or szág
má so dik nagy re cesszi ó ját.  A tel jes fog -
lal koz ta tott sá got 1960 óta már so ha sem
ér te el. 1979-ben az irá ni ha ta lom vál tás
meg hoz ta a má so dik olaj vál sá got, amely
Németországban a há bo rú utá ni har ma -
dik re cesszi ót vál tot ta ki, és a Helmut
Schmidt ál tal ve ze tett szo ci a lis ta-li be rá -
lis ko a lí ció össze om lá sá hoz ve ze tett.

Azt 1980-as évek ben si ke rült a vi lág -
gaz da ság sta bi li zá lá sa. Egy vi lág szer te
meg vál to zott pénz gaz da ság vissza szo rí -
tot ta az inf lá ci ót. A né met gaz da ság is mét
nö ve ke dõ ten den ci át mu ta tott, de ez lé -
nye ge sen las súbb volt, mint a hat va nas és
het ve nes évek ben. A mun ka nél kü li ség
csök kent, ám to vább ra is ma ga sabb ma -
radt, mint az elõtt.  Az 1989–1991-es
évek ben a ke le ti blokk össze om lá sa és a
Szov jet unió fel osz lá sa ra di ká li san meg -
vál toz tat ta a vi lág po li ti kai és gaz da sági
tér kép ét. A pi ac gaz da ság be ve ze té se az
egy ko ri ke le ti blokk or szá ga i ban, min den-
ek elõtt a pi ac gaz da ság át vé te le Kí ná ban
és Dél ke let-Ázsi á ban tar tós vál to zá so kat
oko zott a vi lág gaz da ság ban.

A csí rá ja an nak a hi bás fej lõ dés nek,
amely jö võn ket be ár nyé kol ja, már a si ke -
res öt ve nes évek ben meg je lent. Ak ko ri -
ban egy sor in téz mé nyi re for mot ve zet tek
be, ame lyek nek mind egyi ke jó szán dé kú
volt, és egyé ni leg sok jót is ho zott. De e
re for mok kom bi nált ha tá sa tár sa dal mi 
ál lag csök ke nést oko zott, amely jö võn ket
ve szé lyez te ti. Lé nye gé ben négy té má ról
van szó:

– a 40 év óta mu tat ko zó de mog rá fi ai
el to ló dá sok és ge ne ra tív ma ga tar tás vál -
to zá sok;

– a né met szo ci á lis rend szer ben meg -
lé võ ösz tön zés, egy sa ját ma gunk ál tal
meg sza bott éle tet él ni;

– a szo ci a li zá ció, a la kos ság mû velt sé -
gi mo ti vá ci ó ja;

– a Né me tor szág ba be ván dor lók mi -
nõ sé gi, struk tu rá lis és kul tu rá lis múlt ja.

A né me tek mint el ke rül he tet len hely -
zet tel szem be sül nek az zal, hogy or szá guk
egy re „ki sebb” és „os to bább”. Er rõl nem
akar nak tu do mást ven ni, még ke vés bé 
be szél ni. Ugyan ak kor gon dot okoz a vi lág
klí má ja 100 vagy 500 év táv la tá ban. A né -
met ál lam szem pont já ból ez nem lo gi kus,
mert a mos ta ni de mog rá fi ai trend sze rint
Né me tor szág nak 100 év múl va csak 25
mil lió la ko sa lesz, 200 év múl va 8 mil lió
és 300 év múl va már csak 3 mil lió.

Né met or szág ért – mint a né me tek 
or szá gá ért – ag gód ni szin te po li ti ka i lag
in kor rekt gesz tus nak szá mít. Olyan té -
mák ról, mint de mog rá fia, csa lád po li ti ka
és be ván dor lás, nem il lik be szél ni. De
egy sé ges nem ze ti ön tu dat nél kül a tár sa -
dal mi prob lé mák nem old ha tók meg. Eu -
ró pa száz év múl va is nem zet ál la mok ból
fog áll ni – ír ja Sarrazin –, ame lyek nek la -
ko sai len gye lek, dá nok, fran ci ák, hol lan -
dok vagy an go lok lesz nek. Csak ezen a 
sí kon van iga zi de mok ra ti kus le gi ti má ció,
és csak így le het a tár sa dal mi meg új ho -
dás hoz erõt ta lál ni. An nak re mé nye,
hogy Eu ró pá ban a nem zet ál la mok el fog -
nak tûn ni, nem ob jek tív el kép ze lés.

A tár sa dal mi for má ci ók ál lan dó an
vál toz nak, ke vés ma rad a pil la nat nyi lag
lé te zõ bõl. Ezek a vál to zá sok azon ban
nem min dig po zi tí vak, mint ahogy azt a116
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20. szá zad bor zal mas té ve dé sei mu tat ják.
De van nak szí vós ele mei is a tár sa dal mi
sta bi li tás nak, ame lyek hosszú idõn ke -
resz tül szem be sül nek a vál to zás sal, és le -
las sít hat ják a tren de ket. A hí res arany kor -
ok min dig az zal tûn tek ki, hogy alap ju kat
a sta bi li tás és a ru gal mas ság egész sé ges
ke ve ré ke al kot ta, sta bi li tás nél kül ugyan -
is nincs tar tós ság, ru gal mas ság nél kül pe -

dig nincs túl élé si ké pes ség – vé li a szer zõ,
aki nek elem zé se erõ tel je sen am bi va lens.
A vá zolt tren dek az anya gi jó lét gyö ke re i -
nek el pusz tu lá sát ve tí tik elõre. Min dig 
lé tez nek azon ban szem pont ok, ame lyek
po zi tív irány ba ve zet het nek, ter mé sze te -
sen és min de nek elõtt az em be ri cse lek vés
ál tal. 

Degenfeld Sán dor
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GÁLL ER NÕ LE VE LE ZÉ SE: 
ESZ MÉK, ESZ MÉ NYEK, IDEOLOGÉMÁK 
Gáll Er nõ: Le ve lek 1949–2000

Ko runk – Komp-Press – Nap vi lág Ki adó, Kvár–Bp., 2009.

2009-ben je lent meg Gáll Er nõ Le ve lek
1949–2000 cí mû, 831 Hor váth An dor vá -
lo gat ta le ve let tar tal ma zó kö te te (egy to -
váb bi több mint öt és fél ezer le ve let tar -
tal ma zó CD-vel). Gáll Éva és Dá vid Gyu la
gon doz ták a nagy ará nyú vál lal ko zást,
amely le he tõ sé get nyújt a ro má ni ai ma -
gyar ki sebb ség fél év szá za dos élet tör té -
net ének, vi szo nya i nak, ér tel mi sé ge je len -
tõs op ci ó i nak, kap cso la ta i nak, vá lasz tá sa -
i nak, sze mé lyes és ér zel mi ál la po tá nak a
to váb bi fel tá rá sá ra, meg ér té sé re és a na -
gyobb tör té net be va ló be il lesz té sé re. A le -
ve lek na gyon össze tett te ma ti ká já ban fon -
tos he lyen áll nak a Ko runk szer kesz té sé -
vel és lap po li ti ká já val kap cso la tos kér dé -
sek, ame lyek sok eset ben a nem ze ti sé gi
lét leg ál ta lá no sabb prob le ma ti ká ját is fel -
ve tik. Ezért ért he tõ, hogy so kan hoz zá is
szól nak e kér dé sek hez, raj tuk ke resz tül
pozicionálják ma gu kat ko ruk ér tel mi sé gi
tár sa dal má ban. (Le kell szö gez nünk azon -
ban, hogy bár mi lyen je len tõs ke reszt met -
sze te ez a ro má ni ai ma gyar ér tel mi sé gi
tár sa da lom nak, még sem ér tel mi sé gi ke -
reszt met sze te. Itt egy bal ol da li mar xis ta
ér tel mi sé gi em ber le ve le zik, nyil ván va ló -
an nem a kor szak egy há zi mél tó sá ga i val
avagy a szak mai ér tel mi ség ki emel ke dõ
kép vi se lõ i vel. Vagy akár a más mi lyen vi -
lág né ze tû írók kal, tu dó sok kal, ku ta tók kal:

a min ta te hát le nyû gö zõ, de nem rep re -
zen ta tív.)

A Ko runk a kor szak egyik leg fon to -
sabb lap ja, fó ru ma, szû kebb és tá gabb
nyil vá nos ság: az, hogy mi és kik je len nek
meg ben ne – ma már szin te alig ért he tõ en
–, primordiális élet kér dés a kor szak ér tel -
mi sé gi jei szá má ra. Egy sze rû en va la mi -
lyen re la tív el fo ga dott sá got és hi va ta los -
sá got je lent, a nyolc va nas évek ele jé ig,
ami kor a párt ve ze tés nek és sze mé lye sen
Nicolae Ceauºescunak a ma gyar ér tel mi -
ség fe lé tett 1968-as gesz tu sa i nak utol só
em lé kei is meg szûn tek, és az RKP nem -
ze ti sé gi po li ti ká ja hi va ta lo san is a homo-
genizáció (asszi mi lá ció, szét szó rás, a kul -
tu rá lis le he tõ sé gek tõl va ló meg fosz tás, a
bel ügyi szer vek köz vet len jog fosz tó és
represszív fel lé pé se) lett. (Itt azon ban
meg kell je gyez nünk, hogy Gáll Er nõ nem
egy szer hang sú lyoz ta a le ve le i ben, hogy õ
sze mély sze rint nem a Ko runk, hogy nem
azo no sít ja ma gát tel jes mér ték ben a Ko -
runk kal, jól le het vég sõ so ron a fe le lõs ség
az övé.) 

A le ve le ket mai szem mel ol vas va fel -
tû nõ, hogy a le ve le zõ part ne rek mennyi re
ér zel me sek, oly kor túl fû töt tek, az egy -
más ra ta lá lá sok és el vá lá sok, a ki mu tat ko -
zá sok na gyon is ele ven em be ri ál la po tot
tük röz nek, jól le het az egy más nak fe szü lõ




