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A büntető gépezet
SERGE HALIMI
Az európai utópia lassan egy büntető gépezetté alakult át. Miközben működése
kifinomodott, egyre inkább az az érzés alakul ki, hogy az elit, a tökéletesen helyettesíthető és
lecserélhető elit, minden válság ürügyén, egyre keményebb megszorító politikát vezet be és
kikényszeríti a föderalizmus felé való erőltetett menetelést[i]. E cél mögé felsorakoznak az
igazgatótanácsok és a szerkesztőségek tagjai. Ha ehhez a nem túl népes társasághoz hozzáadjuk a
tőkéjük járadékából élő németeket, néhány luxembourgi strómant és a francia szocialista párt majd' minden vezetőjét, akkor sem sikerül
komoly lakossági hátteret összehozni az „Európa projekt” mögé.
Az Unió megállás nélkül, fáradságot nem kímélve ostorozza azokat a tagállamokat, amelyek nem az egyetlen cél, a költségvetési
hiány lefaragása – a munkanélküliség növekedése árán is – érdekében tevékenykednek. Mivel a kormányok többsége minden ellenállás
nélkül, nagyon is készségesen szolgálja ezt a célt, így az Unió, tizedes pontossággal és hónapra lebontva kiszámított végrehajtási
programot ír nekik elő. Ezzel szemben egyre több európai ember beteg. Mivel nincs rá pénze, lemond a gyógykezelésről, a
gyermekhalandóság növekszik, Görögországban pedig újból megjelent a malária. Emiatt azonban az európai tagországok kormányainak
nem kell a Bizottság haragjától tartania. A Bizottság ugyanis, bár rendkívül szigorúan felügyeli az eladósodottság mértékét, egyszerűen
nem állított fel „konvergencia kritériumokat” a foglalkoztatottság, az oktatás vagy az egészségügy kérdéseiben. Pedig a dolgok
összefüggnek: a közkiadások csökkentése okozza, hogy egyre kevesebb a kórház és az orvos, és várni kell az orvosi beavatkozásokra.
Igazából – bár általában és főleg a nyilvánosság előtt őt hibáztatják – nem is annyira „Brüsszel” a hibás, hiszen két különböző
politikai erő tette a monetáris elvek kiszolgálóivá az öreg kontinenst. Évtizedek óta a szocialisták és a liberálisok osztják meg egymást
közt a hatalmat és a vezetést az Európai Parlamentben[ii], a Bizottságban és a legtöbb tagállami kormányban is. Az ultraliberális, az iraki
háborút is támogató José Manuel Barrosót nem véletlenül választották újra a 27 tagállam kormányfői öt évvel ezelőtt az Európai
Bizottság vezetőjének, egyhangú – ideértve a szocialistákat is – támogatásával, miközben mindenki elismerte, hogy tevékenységének
eredménye gyengébb mint közepes.
Most egymással versenyben a német szociáldemokrata Martin Schulz és a luxemburgi kereszténydemokrata JeanClaude Juncker pályáznak a posztjára. Április 9-én egy tv-vitában „ütköztek meg” egymással. Vajon kettőjük közül melyik mondta:
„ahhoz hogy visszanyerjük a piacok bizalmát, megszorításokra van szükségünk”? Amire a másik azt válaszolta: „a költségvetési
megszorítások elkerülhetetlenek”. Az első, aki szerint párttársa, Gerhard Schröder kegyetlen „reformjai” „mintául” szolgálhatnának arra,
hogy mit is kell tenni, kibökte: „nem is tudom mi különböztet meg minket”. Hát biztosan nem az, hogy bármelyikük is szeretne végre
kitörni az európai gazdasági kényszerzubbonyból.

[i]
Lásd: Fédéralisme à marche forcée [Föderalizmus erőltetett menetben], Le Monde diplomatique, 2012. július.
[ii]

2009. július 7-én az Európai Néppárt (EPP, jobboldal) és a szocialisták aláírtak egy „technikai megállapodást”, mely szerint a

szélsőségesen konzervatív lengyel Jerzy Buzek lépett elő az Európai Parlament elnökévé 2009. július és 2012. január között. A német
szocialistaMartin Schulz követte.
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Bonapartizmus vagy alkotmányosság
André Bellon
Franciaországban, és más fejlett demokráciákban is
tapasztalhatjuk, hogy az állampolgárok és a választott
képviselők közötti szakadék egyre szélesebbre nyílik.
„Válságban van a demokrácia” - hangoztatják egyre többször.
A mögöttes tartalmat tekintve ez több más mellett arra utal,
hogy megváltozott az a politikai modell, amelyben élünk. A
lisszaboni szerződés, amit a 2005. május 5-i népszavazáson
egyértelműen kinyilvánított népakarat ellenére fogadtak el, az elit egy részének tekintélyelvű
hajlandóságát fejezi ki. Vajon egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása Franciaországban képes
lenne-e kordába terelni ezt a hajlandóságot?
[1]

2005. május 29., az európai alkotmánytervezet

elutasításának dátuma fordulópont marad a francia

történelemben. Egy demokratikus népszavazás eredményét egyszerűen nem vették figyelembe. Azóta, sporadikus
módon, látszólag minden kapcsolat nélkül, zavargások törnek ki: nagy tüntetések a baloldal és a jobboldal
[2]

szervezésében. (Ilyen volt például a „vörös sapkások tiltakozása”… is.) A tüntetések közös vonása, hogy
elutasítják a regnáló hatalmat. Jogos lehet tehát a kérdés felvetése: vajon ezek a zavargások előfutárai-e egy
általánosabb erőszakhullámnak? Vajon a rendszer mély válságát, és egyfajta elutasítását jelentik?
A helyzet látszólagos paradoxonaként a rendszer politikai vezetői nem akarják megkérdőjelezni azoknak az
intézményeknek a legitimitását, amelyekre a hatalmuk épül. A lelkük mélyén azonban pontosan tudják, hogy az
állampolgárok egyre kevésbéérzik úgy, hogy képviselnék őket.
Korábban, szó nem lehetett arról, hogy egy megválasztott közszereplő legitimitása kérdéses lehet. Az a szó,
hogy illegitim, egyszerűen tabu volt. De 2013. november 11-én a köztársasági elnököt kifütyülték Oyonnax-ban, a
II. világháborús ellenállás jelképes városában tett látogatása során. Másnap, a NemzetgyűlésbenJean-Marc Ayrault
szocialista miniszterelnök az aktuális kérdések vitája kapcsán szembekerült Christian Jacob-bal, az
[3]

UMP parlamenti csoportjának vezetőjével, akitől megkérdezte: „Önök azt akarják elhitetni, hogy ez egy
intézményi válság, de miről beszélnek? Meg akarják kérdőjelezni az általános szavazati jog alapján történő
elnökválasztás legitimitását?”
Az V. Köztársaság rendszereFranciaországban már több évtizede inog. A konstrukció egy ellenőrzés nélküli
[4]

elnöki pillérre épül, amelyben az elnök öt évig marad hatalmon . Az elnökválasztás elsőbbséget élvez a kétfordulós
és többségi szavazáson alapuló képviselőválasztáshoz képest. Ebben a helyzetben tovább erősödik az elnök
pártjának uralma, miközben a politikai hatalom egyre jobban távolodik az állampolgároktól. Ezt még tovább
fokozza a brüsszeli intézmények egyre aktívabb szerepe, amelyek minden nemzeti és népszuverenitást maguknak
szeretnének kisajátítani. Így Franciaországban nem maradt más, mint az UMP és a Szocialista Párt (PS)
kormányzati szerepének váltakozása, mellyel elfedik és álcázzák a lényeget. Ez pedig nem más, mint a hatalom
megtartása – inkább csak törvényes, mint legitim módon. Kérdés: megváltoztatható-e ez a régóta kialakult
játékszabály?
Sokak szerint a Nemzeti Front (FN) erre a változtatásra képes lenne. Ugyanakkor egyre több állampolgár
utasítja el, hogy a köztársasági eszme védelmének ürügyén, az UMP-PS közösen járjon el a Nemzeti Front
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ellenében. Amikor az FN sikerét kizárólag a rasszista reflexek újjáéledésének tekintik, akkor a valóságnak csak egy
részét ragadják meg. A rend iránti vágyban az is benne van, hogy az emberek védelmet keresnek az életminőség és
a szociális jogok harminc éve tartó leromlásával szemben. A közbiztonság hiánya félelmet kelt, mögötte pedig ott
húzódik a létbizonytalanság, a tömegek ingatag társadalmi helyzete.
A közéletet kell megerősíteni
Így épül ki egy erős kormány iránti igény, amelyről feltételezik, hogy megérti az állampolgárok nehézségeit,
és szakít az évtizedek óta használt receptekkel. Marine Le Pen pártja erre érzett rá, amikor felkarolta Bonaparte
emlékét, amely összefonódott egy ilyen, a nemzeti közösséget garantálóállammal. Rajtuk kívül mások is
foglalkoznak a Bonaparte eszmeiséget felmutató gondolattal. Nem véletlen, hogy egy III. Napóleon rehabilitálását
követelő mozgalom már vagy húsz éve tömörít olyan személyiségeket, mint Christian Estrosi. A nizzai
polgármester-képviselő nyíltan megfogalmazta: „Bonapartista vagyok, mint III. Napóleon. Ez egy eszmei állapot,
[5]

vagy lelkiállapot ” - mondotta.De a Bonaparte eszmét vallja magáénak például a Goncourt-díjas Didier Van
[6]

[7]

Cauwelaert is. Hallhattunk ilyet Bernard Accoyer, a Nemzetgyűlés elnökének szájából is, a Philippe Seguin
tiszteletére rendezett megemlékezésen 2010. január 12-én. E helyen arról próbálta meggyőzni közönségét, hogy a

franciáknak szakítani kell a Victor Hugotól örökölt hagyománnyal, amely elítéli III. Napóleont. Helyette dicsőíteni
kell a „modernista és a közjóérdekében cselekvő császárt, aki felvirágoztatta és gazdaggá tette Franciaországot”.
Mindez semmiféle reakciót nem váltott ki a szocialista ellenzékből, a császárságot helyreállító 1851-es államcsíny
köztársasági áldozatainak úgynevezett „örököseiből”. Ha már bennük sem él a köztársasági eszme, akkor nem kell
[8]

azon se csodálkozni, ha a múlt árnyai visszalopakodnak. Sokan 1851. december másodika árnyékát látják
manapság feltűnni.
A köztársaságra való hivatkozásnak semmi értelme, ha a társadalmi szerződés és a köztársasági egység
szétmállott a külön érdekek csapásai alatt. Elhal, megszűnik a köztársasági eszme, ha az állampolgári tudat, amely
Franciaország politikatörténetének alapja, már csupán egy kongresszusi érv, ha az állampolgárok többé nem
alakítói saját sorsuknak. Elveszítették az iránytűjüket, de talán azért, mert minden tekintetben nyomás nehezedik
rájuk.
Az a politikai cél, hogy újra kell értékelni a Parlament szerepét, gyakran csak arra szolgál, hogy
elfeledtessék az intézmények legitimitásának megkérdőjelezését. Sárközy elnökségének 2008-as alkotmányos
[9]

reformja után a Jospin-bizottság, amelyet François Hollande elnök nevezett ki 2012-ban , meghirdette „a közélet
és a jogkövetés helyreállítását”. Előtérbe került a rend tematizálása: elsősorban a képviselők „erkölcsre tanítása”: a
mandátumhalmozás megtiltása, a köztársasági elnök büntetőjogi mentességének megszüntetése. Így próbálják
elhitetni, hogy a parlament fontossága nem a saját intézményi szerepében áll, és nem is az elnök politikai
működésének ellenőrzésében. A leglényegesebb elem az, hogy a képviselők magas erkölcsiséggel rendelkezzenek.

Nyilvánosan rendkívül ritkán emlegetik fel, hogy csak az egyetemes szavazati jog megsértése árán lehetett
aláírni 2007. december 13-án a lisszaboni szerződést, a franciák (és a hollandok) által népszavazáson elutasított
európai alkotmánytervezet ikertestvérét. Ritkán emlegetik fel, mert egy-egy adott esetben lelepleződne, hogy mit
műveltek az egymást követő kormányok a népszuverenitással. Főleg, hogy a 2005-ös népszavazás nem annyira az
[10]

általános elégedetlenség, hanem egy széles körű társadalmi vitának
az eredménye volt. Kialakult egy kollektív
akarat, a szuverén népakarat, amely megalapozott egy új, közérdeken nyugvó közakaratot. A köztársaság pedig épp
a népszuverenitásra épül fel, amennyiben képes kifejezni az általános közérdeket. A köztársaságot az általános
közérdeken alapuló népszuverenitás kifejeződése támasztja alá.
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A népszavazás előtti erőteljes politikai aktivitás Franciaországban nem folytatódott, így a demokrácia
dinamikus fejlődése megállt. A kollektív népakarat kifejezése után az lett volna elfogadható, ha lemondásra, vagy a
Nemzetgyűlés feloszlatására szólítják fel az „igen”-re felhívóállamfőt. A parlamenti képviselők nagyon nagy
többsége ugyanis az „igen” mellett állt ki. A lemondásra felszólítás egy ténylegesen demokratikus politikai jelszó
lett volna. Sajnálatos, hogy megpróbálták részérdekek mentén kisajátítani a népszavazást, és így a többség széles
értelemben vett politikai lendületét lelohasztották. Pozitív tapasztalatként értékelhető, hogy a közgazdasági
zsarolás, a sajtó félretájékoztatása, és az „úgy se lehet semmit se tenni”általános vélekedése ellenére, a közakarat
képes volt egy nagyon összetett kérdésben kifejezni önmagát.
A demokrácia, mint a felszabadítás és a harc eszköze
Ez a közakarat az, amely képes lehet békés és demokratikus választ adni a jelenlegi válságra. Egy
alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása – univerzális szavazati jog alapján – erre lehetőséget is kínál, bár túlzottan
intézményes megoldásnak tűnik. Társadalmi mozgalmak nélkül nem lehet igazi változás; ugyanakkor a mai
megmerevedett politikai keretek, nem sok esélyt adnak a szociális követelések győzelmére. A társadalom belső
ellenzéke sem képes magát kifejezni az adott társadalomtól független módon. A korábbi brit miniszterelnök
Margaret Thatcher nagyon jól megértette a társadalom felfogásunk jelentőségét, amikor a liberális közgazdász
Friedrich von Hayek nyomán kinyilvánította: olyan entitás hogy társadalom, nem létezik. (« There is no such
[11]

thing as society
»). Éppen ezért érdemes feltenni a kérdést: a szociális vívmányokat érő támadások, a
munkanélküliség, a nyomor és a létbizonytalanság terjedése miatti elégedetlenség el vezethet-e oda, hogy a
választók visszaszerezzék a politikai hatalmat? Ez lenne az alkotmányozó nemzetgyűlés fő célja: a társadalom
újjáalakítása, a közélet, a közjóújbóli birtokba vétele. Ez adna értelmet az alkotmányozásnak. Eközben maga az
alkotmányozási folyamat lenne az a közvetlen cél, amelyben a közélet újjászületése konkrétan megvalósulhatna.
A gondolat nem új, a munkásmozgalom példákat is szolgáltat erre. Jean Jaurès annak idején felhívta a
figyelmet arra, hogy a munkásmozgalom története egyúttal a munkások részvételének története a közélet
alakításában. Jaurèsúgy ítélte meg, hogy a kapitalista társadalmon belül a munkások rendelkeznek egyfajta
független mozgástérrel, a felszabadítás és a harc eszköze pedig számukra a demokrácia. Ez utóbbi az a „közeg,
amelyben az osztályok mozognak”, és amely „egy mérséklő erő az éles társadalmi konfliktusokban

[12]

”.

A társadalom jövőjének alakításában lehetséges opció a demokráciáról való lemondás is. Pierre MendèsFrance, volt radikális-párti miniszterelnök 1957. január 18-án a Nemzetgyűlésben ezt mondta, amikor épp a Római
Szerződés ellen szavazott: „A demokráciáról való lemondásnak két formája van: egy belső diktatúra, amikor
minden hatalmat egy kiválasztott ember kezébe helyezünk. A másik pedig a hatalmi jogosítványok átadása egy
külső hatalomnak, amely a technokrácia nevében gyakorolja a valóságos politikai hatalmat.”
Két út: a bonapartizmus vagy egy alkotmányozó választás
Évtizedek óta képezi vita tárgyát, hogy a politikai és szociális mozgalmak csak európai, vagy még szélesebb,
globális szinten hatékonyak, vagy nemzeti szinten is. A vita változatlanul aktuális, sőt felerősödött a globalizáció,
illetve az európai politikai modellváltás miatt. Az eddigi tapasztalatok azonban arra mutatnak, hogy a sikeres
tiltakozó mozgósítások eddig mindig nemzeti szinten zajlottak.
Egy „szociális globalizációra” vagy egy „republikánus Európai Unióra” számítani értelmetlen abban a
helyzetben, amikor mind a globalizáció, mind pedig az Európai Unió uralkodó ideológiája épp a társadalmi és
köztársasági értékek tönkretételét jeleníti meg. Észre kell venni, hogy az uralkodó ideológia elleni tiltakozó
mozgalmak sok helyen nemzeti alkotmányozó folyamatokhoz vezettek el, lásd Bolívia, Ecuador vagy Izland. Ezek
az országok azonban nem szigetelődtek el, épp ellenkezőleg, intenzív nemzetközi kapcsolatokat építettek, miként
azt az új latin-amerikai szövetségek is mutatják.
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A Franciaországban tapasztalható jelenlegi válság nem csupán a jelenlegi többség válsága, de egy politikai
és társadalmi szerveződésé is. Ezért bomladozik évről évre egyre jobban az állampolgárok és a felelős vezetők
közötti bizalom. Miközben a világ mély geopolitikai és gazdasági változások közepén találja magát, az Európai Unió
olyan gondolatokba zárkózik be, (államok szisztematikus gyengítése, transzatlanti szabadkereskedelmi
[13]

megállapodás , stb.) amelyek a saját cselekvés minden lehetőségétől megfosztják a tagállamokat. Ha szembe
akarunk nézni a korszak kihívásaival, ahhoz a nép aktív támogatásával születő politikai döntések szükségesek.
Ilyenkor nyerne értelmet a nemzeti mozgósítás, miközben létrehozhatnánk és kialakíthatnánk egy újfajta
nemzetközi szolidaritást. Ehhez Franciaországban csak két út áll rendelkezésünkre: a bonapartizmus, vagy egy
alkotmányozó választás a nép részvételével. A két út azonban ellentétes értékeket hordoz, és különbözik jövőbeni
távlataiban is.
A bonapartista út egy depolitizált, az állampolgárokat infantilizáló megoldás, mely ugyan a népre alapoz, de
a döntéseket esetenként népszavazásokkal próbálják legitimálni. A másik út maga az alkotmányozási folyamat,
mely a demokratikus fejlődést tekintve akkor teljesedik ki, ha engedi az eltérő elképzelések kifejtését. Ebből
kristályosodik majd ki az új általános közérdek. A folyamat lehetővé tenné a politikai és a társadalmi élet
újjáépítésének programszerű kidolgozását, ahhoz hasonlóan mint ez történt az 1789-ben, majd 1946-ban, az
[14]

Ellenállás Nemzeti Tanácsában (Conseil national de la résistance CNR ). Ennek az újjáépítésnek az előképe
jelent meg a 2005. május 29-i népszavazáskor. Ehhez a társadalmi újjáépítéshez pedig meg kell erősíteni a szabad,
humánus és szociálisan érzékeny állampolgárt, aki a politikai közösség aktív tagja, szemben azzal a
meghatározatlan egyénnel, aki egy egységes közösség egyik névtelen tagja. George Orwell Big Brotherje erről a
következőket mondja:„Mindaddig, amíg csak az a célotok, hogy életben maradjatok, és nem az hogy emberek
maradjatok, addig semmi sem fog változni. De az emberi lét helyett inkább azt választottátok, hogy életben
maradjatok. Így bezárkóztatok egy örökös jelenbe és ezzel elértétek, hogy én mindig veletek leszek. Ne
[15]

panaszkodjatok tehát

.”

A szerző az Alkotmányozási Szövetség elnöke, a Nemzetgyűlés külügyi bizottságának korábbi elnöke.
Fordította: Hrabák András

[1] Traité constitutionnel européen: francia rövidítése a TCE.
[2] Serge Halimi: Le temps des jacqueries [Felkelések ideje], Le Monde diplomatique, 2014. január
http://www.magyardiplo.hu/archivum/2014-1-12/167-2014-januar/1414-felkelesek-ideje
[3] Union pour un Mouvement Populaire [UMP - Unió egy népi mozgalomért], Franciaország legfontosabb
konzervatív pártja. Nicolas Sarkozy is ennek a tagja.
[4] Azelőtt hét éves elnöki ciklusok voltak, míg a parlamenti képviselőket ötévente választották meg.
[5] Idézi: Nice Rendez-vous, 2010. június 13., www.nicerendezvous.com
[6] Didier van Cauwelaert: Napoléon III: “Victor Hugo m’a tué” [III. Napóleon: „Victor Hugo megölt engem”],
Le Point, Párizs, 2010. aug. 12. (mert „A Kis Napóleon” néven emlegette – a ford.)
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[7] Baloldali gaullista politikus.
[8] Louis-Napóleon Bonaparte 1848-ban – a nagybátyja iránt érzett erős nosztalgiára támaszkodva – sikeresen
megválasztatja magát köztársasági elnöknek, majd 1851. december 2-án államcsínyt hajt végre a köztársaság
ellen (ezt elemzi Marx a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája című könyvében), bevezeti a Második
Császárságot és III. Napóleon néven császárként lép a trónra.
[9] A Sárközy féle alkotmányos reform pontos dátuma 2008. július 23, míg a Jospin Bizottság 2012. július 16-án
kezdte meg működését.
[10] A népszavazást meglepően szakmai vita előzte meg, a lakosság egy jelentős része elolvasta és kijegyzetelte az
uniós alkotmánytervezet szövegjavaslatát. A lakosság politikai aktivitása a népszavazást megelőző hónapokban
legendássá vált.
[11] Interjú a Woman’s Own-ban, London, 1987. október 31.
[12] Jean Jaurès: De la réalité du monde sensible [Az észlelhető világ valóságáról], Vent Terral, Párizs, 2009.
[13] Lori Wallach: Le traité transatlantique, un typhon qui menace les Européens [A szerződés, amely a
kormány helyére az óriáscégeket ülteti], Le Monde diplomatique, 2013. november (magyar kiadás: 2014.
március). http://www.magyardiplo.hu/archivum/2014-1-12/178-2014-marcius/1481-a-szerzodes-amely-akormany-helyere-az-oriascegeket-ulteti
[14] Cela peut, bien sûr, être un échec, comme en 1848. [Ez egy olyan kudarc is lehet, mint 1848-ban]
[15] George Orwell: 1984, Gallimard, Párizs, 1972. (saját fordítás – a ford.)
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Tea, aprósütemények és „jó ötletek„ a Shangri-La palotában
Renaud Lambert
2014. április 10-én, a párizsi Shangri-La palotaszállóban újabb
konferenciát tartottak a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodás
[1]

(TTIP ) jövőjéről. Az ötcsillagos szállodában, ahol a legolcsóbb szoba
éjszakánként 850 euróba kerül, Marietje Schaake Európa Parlamenti
képviselő a következő szavakkal ébresztette fel a kristálycsillárok alatt
diszkréten szundikáló közönséget: „Még szerencse hogy nem vagyunk sokan,
mert épp az itt elhangzottak miatt indult be odakinn a tömeges tiltakozás. Az
ellenvélemények hallatán, őszintén szólva, még a hidegrázás is rám tört” –
mondotta Schaake asszony, majd így folytatta: ”Az, hogy ilyen elegáns és drága helyre hívtak össze bennünket,
csak fokozza az emberek ellenérzéseit a transzatlanti óriáspiaccal szemben. Szembe kell nézni a tényekkel: az
egyezmény (TTIP) sokak számára egy mérgező kotyvalék, melynek komponensei az Egyesült Államok, Európa és
a magánszektor.” A konferencia résztvevői – amerikai kormányhivatalnokok, európai bürokraták, óriás cégek
vezetői és tulajdonosai – erre már felkapták a fejüket...
Schaake asszony természetesen nem alterglobalista, mindig is hitt a szabadversenyben. A Holland
Liberálisok és Demokraták frakciójának tagja azonban kételkedni látszik az egyezmény jelenlegi stratégiájában:
„Ha azt akarjuk, hogy a TTIP megvalósuljon, akkor változtatnunk kell a stratégiánkon” – mondotta, miközben
vagy százötvenen gyűltek össze a hotel előtt, hogy tiltakozzanak a találkozó ellen. Ők is stratégiaváltást akarnak,
de nem ugyanazt. „Azért tüntetünk, hogy leállítsák a transzatlanti paktumról folyó tárgyalásokat” – olvasható, a
[2]

Stop TAFTA szervezet röpiratában, és különböző plakátokon. Az ellen tiltakoznak például, hogy klórozott csirke
és hormonkezelt marhahús kerüljön az európaiak tányérjába, és hogy a lakosságot kiszolgáltassák a
multinacionális óriáscégek kényére-kedvére.
A Shangri-La palotaszálló másik oldalán, ahol libériás pincérek szolgálják fel a kávét, a teát, a frissen
facsart narancslevet és aprósüteményeket a konferencia résztvevőinek, csak ezt ismételgetik: a rosszul informált
média nyugtalanítja az olvasókat. „Pedig tudniuk kell – magyarázza Mme Boisséson, a European Voice
vezérigazgatója – hogy itt semmit nem akarunk eldönteni. Nem akarjuk kimondani, hogy a TTIP jó vagy pedig
rossz. Éppen hogy vitát akarunk nyitni a kérdésről”. A Washington Post újságírója Mary Jordan is arról
biztosított bennünket: „Örülünk, hogy itt minden nézőpontot megjeleníthetünk”.
A szervezők nem akarták elkerülni a kényes témákat, így a vitát két nagy kérdés köré csoportosították: 1.
Milyen előnyök származnak a TTIP-ből. 2. Milyen hátrányai lennének, ha a tárgyalások kudarcot vallanának.
A konferencia résztvevőinek többsége egyetértett abban, hogy szükség van a szabadkereskedelmi
megállapodásra. Az amerikai, majd az európai nagytőke képviselői hangsúlyozták: „az abszurd szabályozások túl
sokba kerülnek, megterhelik a befektetéseket és ezzel megakadályozzák a munkahelyteremtést”. Az Európai Unió
Egyesült Államokba delegált nagykövete, a portugál João Vale de Almeida ugyancsak támogatólag szólt hozzá:
„Én nagyon egyszerűen látom a dolgokat. A TTIP egy jó ötlet, ezért meg kell valósítani.”A konferencia résztvevői
alapvetően meg voltak róla győződve, hogy a megállapodás munkahelyek százezreit teremti majd meg. Sőt: nem
is százezreit, millióit!
Az Európai Bizottság egyik 2013 szeptemberében megjelent dokumentuma azt állítja:„az áruk és
szolgáltatások kereskedelmének minden egymilliárd eurós növekedése tizenötezer új munkahelyet teremt az
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Unióban” Érdemes megjegyezni: ezt a tanulmányt a Gazdaságpolitikai Központ (CEPR ), a Deutsche Bank, a
BNP Paribas, a Citigroup, a Barclays, a JPMorgan stb. finanszírozta. A CEPR becslései szerint a megállapodás 28
százalékkal, vagyis 187 milliárd euróval növeli az európai exportot. A Bizottság által is derűlátónak ítélt
forgatókönyv szerint „a TTIP több millió munkahelyet teremthet az Európai Unióban, főleg az exportorientált
[4]

szektorban” . Ez az érv állandó témaként tért vissza a felszólalások hosszú sorában.

A „nem tarifa jellegű” akadályok lebontása
A nap díszvendége, az EU kereskedelmi biztosa, Karel De Gucht ellenőrizte az unió részéről a
tárgyalásokat. Gucht a konferencián egy korábbi véleményének adott hangot, amelyben üdvözölte, hogy a
tagállamok zöld utat adtak a Brüsszel és Washington közötti tárgyalások megkezdésének. A legutóbbi becslésekre
hivatkozva kiemelte: „Egy jövőbeni kereskedelmi egyezmény az Egyesült Államokkal átlagosan körülbelül 545
[5]

euró többletet jelent minden európai háztartásnak ”. Ez az a szám, amelyet ő maga és a Bizottság terjeszt
[6]

széltében-hosszában .
„De Gucht összevissza beszél!” – mondta Yannick Jad, a zöldek európai parlamenti képviselője, amikor a
biztos szavait tolmácsoljuk neki az utcán kihangosított teherautó előtt. „A becslésnek semmi szilárd alapja nincs.
Hamarosan látni fogjuk, ahogyan visszatáncol, amikor arról lesz szó, mennyit profitál egy háztartás a
megállapodás előnyeiből.”
2014. március 31-én azonban, egy szakértői jelentés, amelyet az Európai Egységes Baloldal Északi Zöldek
[7]

Képviselőcsoportja (GUE/NGL) készített, leleplezte De Gucht veszélyes illúzióit . Yannick Jad erre hivatkozva
interpellált, mire a kereskedelmi biztos óvatosan így reagált: „Hogy mennyire számíthat végül is egy átlagos
család? Nem lehet pontosan számszerűsíteni hány euróról van szó. A magam részéről nem merek pontos
adatokat mondani. Egy tanulmány azt állítja, hogy háztartásonként 545 euróval kevesebb lesz a kiadás évente.
Nem tudom honnan származnak ezek a számok.”
Vale de Almeida nagykövet a következőket fogalmazta meg expozéjában: „Mérlegelni kell a TTIP előnyeit,
de tudatában kell lenni annak is, mi a tárgyalások esetleges kudarcának az ára.” Majd az ukrán válságra
hivatkozva, ravaszul hozzátette: „Szívesebben ünnepelném a TTIP aláírását pezsgővel vagy portóival, mint a
[8]

kudarcát vodkával”. A Transzatlanti Kapcsolatok Központjának
amerikai igazgatója Daniel Hamilton
geopolitikai meggondolásokkal érvelt: „Ez lenne a stratégiailag legfontosabb egyezmény az Atlanti-óceán két
partja között. Egy olyan megállapodás, amely talán még fontosabb, mint a NATO-t létrehozó egyezmény. Az
ukrán válság előtt az energiaprobléma nem tartozott a legfőbb gondjaink közé. Ma azonban nem ártana azon
elgondolkodni, hogy Oroszország az általa termelt gáz 70 százalékát exportálja az Unióba.”
[9]

Általánosságban a szabadkereskedelmi megállapodások célja a vámjellegű akadályok lebontása .
Márpedig ilyenből nagyon kevés van az Egyesült Államok és az Európai Unió között (átlagosan alacsonyabb mint
3 százalék). A TTIP-t tehát inkább az ún. „nem tarifa jellegű” akadályok lebontására szánják: ilyenek a kvóták, az
adminisztratív rendelkezések, vagy az egészségügyi, technikai és szociális szabályozások és normák. A tárgyaló
felek ez utóbbi területen remélnek változást, mely szerintük egyfajta felülről levezényelt harmonizáció lenne.
Marcelo Odebrecht, az egyik legjelentősebb brazil vállalatvezető arra várt választ: mi lesz a TTIP hatása a
feltörekvő országokra? Feltehetően beindul majd egy láncreakció – mondotta. „Minden szabályozás, amely az
Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejön, hatással lesz az egész világra”. Majd így folytatta: „Ha ma az
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9/23

2021. 12. 23. 15:22

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=180

amerikai munkaügyi normákat alkalmaznánk, azt a brazil törvények szerint úgy lehetne tekinteni, mint a
rabszolgaságot. A brazil szabályozás összehangolása a TTIP szintjén nem lenne túlzottan bonyolult. De ugye itt
egy pillanatig sem képzelte senki, hogy a „szociális harmonizáció” a dolgozók előnyére szolgálna...”

Óvatos ellenvélemény a transzatlanti óriáspiaccal szemben
A tárgyalások titkosak
A Shangri-La palotába a szakszervezetektől csak két küldöttet hívtak meg: az Európai Szakszervezeti
Szövetség (ETUC), és a francia CFDT képviselőit. Bernadette Ségol, az ETUC főtitkára nem osztotta a konferencia
résztvevőinek optimizmusát. Mondandóját így kezdte: „A szakszervezetek, mint mindig, többet akarnak…„ A
megjegyzést a hallgatóság hangos nevetéssel jutalmazta, de a főtitkár folytatta: „Az egyezménynek lesznek
vesztesei, ne is próbáljuk tagadni. El kell tehát ítélni a szerződést? Nem, nem ez az álláspontunk. Azonban
világosan meg kell mondani, hogy a gazdaság mely területein kell számolni a munkahelyek elvesztésével. A
dolgozóknak joguk van arra, hogy felkészüljenek az elbocsátásokra.”
Ségol asszony aggodalmának adott hangot a tárgyalások átláthatóságával kapcsolatban is. Nem csak az
ETUC, de számos más szervezet bírálta hónapok óta a Washington és Brüsszel között folyó tárgyalások titkos
jellegét. A szakszervezeti vezető követelései láthatóan nem hozták ki a sodrából Vale de Almeida nagykövetet,
mert megjegyezte: „Szükségünk van arra, hogy a szakszervezetek hallassák hangjukat. Örömömre szolgál, hogy
Bernadette Ségol ilyen konstruktívan szólt hozzá.”
És ez így ment tovább, egészen 17 óráig…
Ahogyan ritkultak a sorok, láthattuk a nagy cégek kitűzőit a zakók és a kosztümök hajtókáján: HSBC,
General Electric, Daimler, The Walt Disney Company, Mutuelle Familiale, Dow France stb… A nap végére egy
kérdésünk maradt megválaszolatlan: vajon ez a nagyérdemű közönség tényleg ezekért az előadásokért jött el és
fizette ki a fejenként 1500 eurós regisztrációs költséget? Semsar de Boisséson asszony a szervezők nevében így
válaszolt: „Meg akartunk hívni Brüsszelből és Washingtonból minden érdekeltet, hogy feltehessék kérdéseiket.
Tudja, nem sok alkalom van, hogy ezek az emberek találkozzanak egymással.”
Valóban, a konferenciák programjába mindig beiktatnak „kávészüneteket”, „kapcsolatépítő szüneteket”,
valamint egy ebédet is, amelyre persze a sajtót nem hívják meg. Érdemes szólni az esemény szponzorairól is,
[10]

[11]

amelyek között olyan lobbiszervezetek találhatók, mint a Business Software Alliance és az APCO Worldwide .
Ez utóbbi bemutatkozó füzetében egyértelműen hirdeti a szolgálatait: „A kétoldalú kereskedelemmel kapcsolatos
kérdések elmélyült ismerete révén az APCO munkatársai már több esetben sikeresen képviselték ügyfeleik
érdekét különböző szabadkereskedelmi egyezményekben. (…) Az évek során az APCO szilárd
munkakapcsolatokat épített ki az európai intézmények kereskedelempolitikai szakértőivel, a nemzeti
kormányoknál és Washingtonban. Ennek alapján tudjuk, hogyan kell megfogalmazni azokat az üzeneteket,
amelyek ezekhez a szakértőkhöz szólnak”.
Közismert tény, hogy akik ma nagy lobbi cégek tanácsadói, azok korábban többnyire komoly kormányzati
tisztséget töltöttek be valahol. (Lásd az APCO „forgóajtó rendszerére” való utalást.) A nagy ügyfelek
érdekérvényesítése tehát olajozottan zajlik. Eközben a tüntetők azt sürgetik, hogy Európa lépjen fel e nagy
lobbiszervezetekkel szemben[12], és szüntesse meg népeinek kiszolgáltatottságát. A General Electric Europe
igazgatója, Ferdinando Beccalli-Falco azonban nem átallja a Shangri-La szalonjában kijelenteni: „A
korporatizmus akadályozhatja a tárgyalások előrehaladását. Ne hagyjuk, hogy egyesek érdekei gátolják a
közérdek érvényesülését”.
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Fordította: Hrabák András

[1]

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vagy Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA).
Magyarul leggyakrabban a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodás kifejezés vált be, a cikkben a
továbbiakban: a TTIP rövidítést fogjuk használni – a ford.
[2] Az egyezmény egyik angol nyelvű rövidítése: Transatlantic Free Trade Agreement.
[3]
[4]

Centre for Economic Policy Research, CEPR
Transatlantic Trade and InvestmentPartnership. The Economic Analysis Explained, [A transzatlanti

kereskedelmi és befektetési partnerség. Magyarázó gazdasági elemzés], Európai Bizottság, Brüsszel, 2013.
szeptember
[5]

Az Európai Bizottság nyilatkozata, 2013. június 14.

[6]

A Bizottság nyilatkozatai, 2013. március 12., november 4. és december 20.; José Manuel Barroso bizottsági

elnök nyilatkozata, 2013. június 14.; Karel De Gucht interjúja a Robert Schuman alapítványnál, 2013. szeptember
9.; De Gucht beszéde, 2014. január 28.
[7] Werner Raza, Jan Grumiller, Lance Taylor, Bernhard Tröster és Rudi von Arnim: ASSESS TTIP : Assessing
the claimed benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Final report [A transzatlanti
kereskedelmi és befektetési partnerség előrejelzett előnyeinek megvalósítása], Österreichische
Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE), Bécs, 2014. március 31.
[8]

Center for Transatlantic Relations

[9] A külföldön termelt árukra kivetett import vámok egy adott területre való belépéskor.
[10] BSA – az üzleti szoftverek szabadalmaztatásának ellenőrzéséért lobbizó szervezet
[11] APCO Worldwide – amerikai magánügynökség, amely PR-ral és kommunikációs tanácsadással foglalkozik;
számos vezetője töltött be korábban kormányzati tisztviselői állást (a „forgóajtó-rendszer” egyik példájaként !) –
részletes ismertetést l. http://en.wikipedia.org/wiki/APCO_Worldwide
[12] A lobbiszervezetek elleni összeurópai kampányt lásd itt: http://www.attac.hu/2014/04/europaiparlamenti-valasztasok-fogadalmi-kampany/
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Égető gondok a központi fűtéssel Oroszországban
Régis Genté
Vlagyimir Putyinnak, önhatalmú kilengései ellenére, sikerült
megnyerni a lakosság bizalmát azzal, hogy visszaállította az orosz állam
tekintélyét és gazdasági stabilitását. A városi fűtési rendszer
elmaradottsága is jól mutatja azonban, hogy az állami beruházások
felfutásával nem sikerült korszerűsíteni az alapszolgáltatásokat. A
közpénzek magáncélokra herdálása továbbra is óriási kísértés. Az
energiahatékonyság pedig várhat.
Télvíz idején az orosz városlakók nagy része trikót, rövid nadrágot, lenge ruhát
hord otthon, miközben az ablak résnyire nyitva van. Kint a hőmérséklet, például Moszkvában, megközelíti a
mínusz 25 fokot, Szibériában a mínusz 40 fokot is. A lakásokban viszont a hőség néha annyira fojtogató, hogy
muszáj egy kis ablakot kinyitva hagyni, hogy a hideg levegő beáramolhasson.

Az első nagy tömegmegmozdulások
A központi fűtés a szovjetrendszer egyik hagyatéka, a városokban még mindig a lakások háromnegyedét
látja el. Nagy hátránya, hogy nincs egyéni hőfokszabályozás. Ez a fűtési rendszer a világ legrégebbi és
legkiterjedtebb fűtési rendszere, ám tervezésekor nem szenteltek nagy figyelmet a gáz-, szén- és olajfogyasztás
költséghatékonyságára. A hőerőművek, amelyeket gyakran az elektromos erőművekkel az ipari nagyvállalatok
mellé és kiszolgálásukra hoztak létre, valóságos energianyelők.
A meleg vizet szállító csövek a föld alatt futnak, általában minden szigetelés nélkül, ebből adódóan
rengeteg az energiaveszteség. A tervezési láncolat végén dolgozó várostervezőknek meg szintén nem volt fő
szempont a társasházak megfelelő hőszigetelése. Ennek következtében a fűtés az ország elsődleges
energiaforrásainak egyharmadát emészti fel. Szivárog, elöregedett, alacsony hatásfokú, és félő, hogy – ha nem
újítják fel a vezetékeket – hamarosan komoly kimaradásokkal kell számolni. De hogyan lehetne finanszírozni ezt
a hatalmas beruházást? A kérdés nehezen megoldható, s nem csupán pénzügyi okokból.
Az oroszok a fűtést és általában a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat ugyanolyan alapvető
szükségletnek tartják, mint az egészségügyi ellátást vagy az oktatást. A szovjet éra óta a városlakók nagy része úgy
gondolja, hogy az állam dolga otthont nyújtani mindenkinek, valamint a „közszolgáltatások” (fűtés, víz és áram)
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árát alacsonyan tartani , illetve, ha lehet, ingyenessé tenni. A VTsIOM orosz közvélemény-kutató 2013 elején
közölt tanulmánya szerint a megkérdezettek 58 százaléka aggódik a közszolgáltatások ára miatt. És nem ok
nélkül: míg az 1990-es évek elején egy átlagos háztartás költségvetésének alig 2 százalékát tette ki, most ez az
arány a 8-10 százalékot is elérheti, s a helyzet még rosszabb a távolabbi vidékek kisvárosaiban, ahol a fizetések
alacsonyabbak.
A szövetségi törvény szerint a közszolgáltatási díjak nem haladhatják meg egy háztartás jövedelmének 22
százalékát. Moszkvában – amely köztudottan nagyon drága város, és az önkormányzat különösen gazdag – ezt a
határt 10 százalékra csökkentették. A lakosság néhány rétege – nyugdíjasok vagy a háborús veteránok –
kedvezményes tarifát fizetnek, és nem akar lemondani kivívott előjogairól. 2005-ben a kormány szerette volna
újratárgyalni a szociális garanciákat (a lgotikat: a tömegközlekedést, az egészségügyi ellátást és a gyógyszerek
teljes vagy részleges ingyenességét, a közszolgáltatások fizetése alóli mentességet), helyettük támogatási
www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=180

12/23

2021. 12. 23. 15:22

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=180

rendszert bevezetni. Ennek hallatán mintegy száz városban több mint félmillió ember vonult az utcára tiltakozva
a kormány törekvései ellen. Ezek voltak az első nagy tömegmegmozdulások 1990 óta.
Európában a lakosok a jövedelmekhez képest egyre növekvő lakásárak és lakbérek miatt aggódnak,
[2]

Oroszországban viszont, ahol tulajdonképpen 1991 után a lakások ingyen kerültek bérlőik tulajdonába , a fűtés-,
a víz- és az áramszámla okoz aggodalmat. „Vlagyimir Putyin nagyon odafigyel erre, különösen, ami a vidéki
kisvárosokat illeti, például Szibériában. Itt van ugyanis a szavazóbázisa” – emeli ki Lev Gudkov szociológus, a
Levada orosz közvélemény-kutatási központ igazgatója.
Az 1990-es évek vége és Putyin hatalomra jutása óta a fosszilis energiahordozók nemzetközi ára gyorsan
emelkedett, ami lehetővé tette a városi központi fűtés árának állami támogatását, valamint a
„legkiszolgáltatottabbak” segélyezését. A háztartások által fizetett számla így tehát csak a hő előállításának
kétharmadát fedezi. A közösség rövid távon gondolkodik, inkább állami támogatással csökkenti a számlák
végösszegét, mint hogy az energiahatékonyságba fektetne a költségek hosszú távú csökkentésére. A szociálpolitika
kétségkívül sikeres volt, és hozzájárult a szegénység csökkenéséhez. A Levada Központ szerint Oroszországban az
éhezők aránya az 1990-es évek közepén mért 15-20 százalékról napjainkra 5-6 százalékra csökkent. Ez a politika
azonban csak tompítja a piacgazdaságnak a legkiszolgáltatottabbakra gyakorolt hatásait, de nem javítja ki azt a
modellt, amely egy bénultságig túlszabályozott rendszerre telepítette rá a legszélsőségesebb privatizációkat. Ha
valaki rendes nyugdíjat vagy egészségügyi biztosítást szeretne, annak borsos árú magánbiztosítást kell fizetni.
„Putyin megemelte a közszolgáltatások tarifáit – magyarázza Maria Lipman, a Carnegie Központ politológusa. –
Ugyanakkor vigyáz arra, hogy ne lépje át azt a határt, amellyel kockára tenné szavazóbázisa bizalmát.
Tulajdonképpen megvásárolja a társadalmi békét.”

Hozzák nyilvánosságra igazi tulajdonosaik nevét!
A magánszektor, amely 2005-ben a városi fűtés negyedét látta el, le akar számolni a szovjet érában
megszerzett előjogokkal, és hozzá akar férni a helyi közszolgáltatások zsíros piacához. Szívesen átvennék a
közszolgáltatók helyét, de a magánpiaci szereplők több szabadságot várnak az árak rögzítését illetően. „Egy
beruházó sem akar pénzt fektetni olyan szektorba, amelyben nem maga határozza meg termékének árát – jegyzi
meg Konsztantyin Szimonov, egy, az orosz fűtésről számos tanulmányt készített tanácsadó kabinet, az Országos
Energiabiztonsági Alap igazgatója. – Egy üzletember tudni akarja, mennyi idő alatt térül meg a befektetése.”
Hatalmas összegekről van szó, annál is inkább, mivel az Orosz energiastratégia – 2030 című hivatalos
dokumentum szerint 2030-ra az infrastruktúra 65–70 százaléka válik elavulttá és 15 százaléka üzemveszélyessé.
A hálózaton 1980 óta komolyabb fejlesztést nem végeztek, és a legutóbbi gazdasági válság csak
súlyosbította a helyzetet: 2007-ben a fűtés korszerűsítésére elkülönített alapokat a felére csökkentették, és azóta
sem tértek vissza az eredeti szintre. A magáncégek persze szívesen finanszíroznák a szükséges beruházásokat,
ennek árát azonban kétségtelenül a lakosság fizetné meg. Az orosz kormánynak tehát ügyesen kell egyensúlyoznia
a szavazók – főleg a szibériai vidéken élők – megtartása és az elavult szektor gyors korszerűsítése között. Az első
az áremelések mérséklését diktálja, a második az árak durva növelését.
Miután 2010. július 27-én megszavazta a fűtésről szóló szövetségi törvényt, a kormány megkísérelte
átalakítani a tarifapolitikát. A törvény 9. cikke négy elszámolási tarifát ír elő, amivel törekszik igazságos
egyensúlyt fenntartani a társadalmi szempontok és a beruházás megtérülése között. A törvény garantálni
igyekszik a fogyasztó számára a megbízhatóbb szolgáltatásokat, a minőséget és a hozzáférhetőséget, ami igazolná
a piaci viszonyokat tükröző áremelések létjogosultságát. A vállalatoknak pedig, a törvény garantálná a
beruházások megtérülését azzal, hogy a tarifák kiszámolási módszere beépíti a vállalati nyereséget is. De eddig a
törvény csupán írott szöveg maradt.
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A kérdés akkor vált különösen égetővé, amikor a 2012-es választások során Putyin harmadik alkalommal is
ringbe szállt az elnöki pozícióért. A 2011. decemberi országgyűlési választásokon történt csalások és az emiatt
tüntetők elnyomása megrendítette az Oroszországi Föderáció mintegy 143 millió választópolgárának hitét az
elnökben. Putyin, szavazótáborának felbomlásától tartva, lépéseket tett konzervatív bázisának megerősítésére.
Ugyanakkor, az ukrán válság kapcsán, ez a konzervatív szándék látványos teret kapott a külpolitikában is. Az
[3]

ideológiában szintén konzervatív fordulat következett be , mindeközben a Kreml vezére megpróbált anyagi
téren megfelelni választótáborának. Ehhez pedig kész volt megfékezni az energiaellátók liberális törekvéseit.
A fűtés problémája 2011. december 19-én lett újra politikai prioritás egy, a lakhatásnak szentelt
minisztertanácsi ülésen. A gyanakvóan a kamerába tekintő Putyin egy átlagos háztartás számláit vizsgálgatja, és
felháborodottan „fedezi fel”, hogy összesen 2000 rubellel (40 euróval) nőtt a számlák végösszege. Ez jelentős
összeg, hiszen az országban 2011-ben a jövedelmek fele kevesebb mint 530 euró volt, a nyugdíjak pedig gyakran a
200 eurót sem érik el. Nem sokkal a tévében megrendezett felháborodása után a Kreml elnöke több állami
energiavállalat (fűtés, áram stb.) vezérét elbocsátotta. A kormány pedig elfogadott egy dokumentumot, amely
arra kötelezte az energiaszektor vállalatait, hogy fedjék fel igazi tulajdonosaikat, akik közül többen
adóparadicsomokban kamatoztatták pénzüket.
Az ilyen típusú vezetés mellett, amelyet sok megfigyelő, köztük Lev Gudkov „szociális
konzervativizmusnak” „atyáskodó államnak” avagy „paternalista kormánynak” csúfol, Putyin nem veti el a piac
felé nyitást sem. Ahogy azt Thane Gustafson svéd szakértő írja a posztszovjet gazdaságról, az orosz vezetők azt a
következtetést vonták le az 1990-es évek káoszából, hogy „azért nem kizárólag a magánvállalatokat a felelősek,
[hanem] az állami irányítás gyengesége is. Erre a megoldás tehát egy gyakorlatias partnerség a magán- és a
közszféra között, amely partnerségben az államnak jut a vezető szerep a stratégia meghatározásakor. Putyin
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gazdasági lépéseinek alapja egy határozottan merkantilista, nacionalista és patrióta világnézet.”

A privatizáció ellenére a rendszert nem korszerűsítették
A fűtési rendszer tehát részlegesen privatizált, leginkább olyan orosz vállalatok javára, amelyeket részben
az állam birtokol: ilyen a többé-kevésbé magánvállalatként működő állami gázóriás, a Gazprom, a Mihail
Prohorov tulajdonában lévő Onexim, illetve a másik oligarcha, Viktor Vekselberg kezében lévő Renova Csoport,
és említhetnénk több céget is, amelyeket a megfelelő helyen álló köztisztviselőkkel jó viszonyt ápoló, vidéki
üzletemberek birtokolnak
Sok, veszteséggel működő vállalat azonban a köz-, vidéki vagy önkormányzati szektorban maradt –
mondja Oleg Sejn az asztraháni regionális duma képviselője, az Oroszországi Munkaszövetség és a Lakosság
Szövetségének tagja.
A privatizáció ellenére elmaradt a korszerűsítés; évente egy százaléknyit újítanak fel. Ezzel a tempóval egy
évszázadba telne az egész rendszer lecserélése, miközben bármikor leállhat. Ez súlyos következményekkel járna, a
lakosság pedig egyre elégedetlenebb a fűtéssel és a közszolgáltatásokkal.
A kudarc részben a termelési modellnek tudható be. A nagy elektromos erőművek – fő tevékenységük
mellett hőt is előállítanak – körülbelül a fűtés felét adják. 2003 óta viszont többet privatizáltak, és az új
tulajdonosok leállíttatták a hőtermelést, mivel az sokkal kevesebb hasznot hoz, mint az áramtermelés. A
melegvíz-ellátás másik felét kisebb kazánok adják, amelyek a magánszektor szereplőinek kezében vannak vagy
magántulajdonosok bérlik őket. A hőt továbbító csőrendszereket a szállító és ellátó szolgáltatásokat nyújtó
társaságok üzemeltetik. Beruházások híján azonban a csőrendszerek túlméretezettek és rosszul szigeteltek: a
hőmennyiség 25 százaléka vész el a csövekben, ám ugyanez az arány például Finnországban csak 6 százalék.
www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=180

14/23

2021. 12. 23. 15:22

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=180

Hogy valamivel igazolják a fejlesztések elmaradását, a közkézen maradt kazánok felelősei arról
panaszkodnak, hogy korlátozottan férnek hozzá a nyersanyagforráshoz: „Legfőbb problémánk, hogy nagyban
függünk a fűtőanyag-beszállítóktól, és csak abban tudunk reménykedni, hogy nyereségvágyukat letörik a felsőbb
politikai hatalmak. Végeredményben semmilyen profithoz sem jutunk, és eszközeink csak az infrastruktúrák
elfogadható szintű működtetéséhez elegek” – mondja Nikolaj Birjukov, az egyik moszkvai külső kerület, Mityiscsi
első alpolgármestere, aki az önkormányzati szolgáltatásokért felelős. Bizonyos energiaszolgáltató csoportok
kihasználják erőfölényüket, és felvásárolják a kazánokat. „Amikor a fűtőanyag-beszállítók és a hőtermelők egy
céget vagy egy cégcsoportot alkotnak, nem érdekük, hogy csökkentsék a felhasznált energia mennyiségét. Épp
fordítva, minél jobban kell fűteni, minél többet fogyasztanak az emberek, annál többet fizetnek – vagy
közvetlenül a számlákon keresztül, vagy adó formájában, a fűtés állami támogatásán keresztül –, a szektor
vállalatai annál nagyobb nyereséget zsebelnek be” – panaszkodik Pjotr Falkov nyugdíjas, aki a számlák hosszas
elemezgetése során szinte szakértőjévé vált a témának (lásd keretes írásunkat).
A helyi vállalatok mozgástere eleve szűkre szabott a politikai vezetés által megállapított fogyasztói árak és
az energiatermelők előállítási költségei között, ráadásul meg kell küzdeniük a képviselők és a tisztviselők
korrupciójával. 2013 elején Mihail Pahomov, az elnöki párt üstökösének meggyilkolása után a Der Spiegel
közzétette egy vizsgálat eredményét. A német hetilap felfedte, hogy a fiatal képviselő titokban jutalékot –
eurómilliókat – zsebelt be, városának Lipeck vezetékhálózatának a felújításakor, miközben a megrendelést saját
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kivitelező cége szerezte meg. Testére egy cementtel felöntött fémhordóban találtak rá. „A korrupció az egyik oka
annak, amiért képtelenség megreformálni ezt a szektort – véli Mihail Nyikolszkij, aki hosszú ideig volt felelős
Krasznojarszk régió energiaellátásáért. Itt egy képviselő és a gázellátó vállalatok közötti érdekellentét magyarázza
a magas árakat. Máshol az energiaellátó vállalat elnöke túlszámlázza a csővezeték felújítási munkáit.”
Maga Putyin is gyakran hívja fel a figyelmet erre a jelenségre, és a mediatizált felháborodások után
általában antikorrupciós vizsgálatot rendel el néhány helyi közigazgatási vezető ellen. „Mindez nem csak látszat–
magyarázza Elena Panfilova, az Amnesty International orosz irodájának igazgatónője. Az elnök hallgatólagosan
egyezséget kötött a tisztviselőkkel, akiknek száma jelentősen nőtt elnökségei idején. Lojalitásukért cserébe
megengedi nekik, hogy lopjanak. A fűtési szektorban van azonban egy határ, amit nem léphetnek át: tilos a rá
szavazó kisemberek érdekét megsérteniük. A fűtéssel kapcsolatban tehát két, hozzá lojális csoport között kell
választania.”
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A nyugati privatizációk függő viszonyba taszították az önkormányzatokat
Ilyen körülmények között hogyan lehetne fokozni az energiahatékonyságot annak érdekében, hogy a
jövőben csökkenteni lehessen a háztartások számláit úgy, hogy közben rögtön növeljék az egységnyi hőmennyiség
árát? Az energiahatékonyságról szóló 2009. november 23-i törvény, igaz, csak papíron, megteremti annak
feltételeit, hogy a termelő erőművek hatékonyabbak lehessenek és kevesebb elsődleges energiaforrást kelljen
felhasználniuk. A hő és az áram együttes előállítása mellett a törvény előírja a csövek szigetelését, hogy
harmadára lehessen csökkenteni az energiaveszteséget. Egyes önkormányzatok – például a Moszkva északkeleti
részén található Mityiscsi – olyan rendszert vezetnek be, amellyel egy-egy társasház maga is szabályozhatja
fogyasztását helyi, kerületi kazánok révén. A beruházás mintegy százezer euróba kerül egy sorháznál, de a
lakosokat elméletileg takarékoskodásra ösztönzi. Konsztantyin Szimonovot elszomorítja, hogy az emberek nem
lelkesednek az ötletért:
„Habár, a mi posztszovjet mentalitásunk megítélése szerint, a beruházás megtérülési ideje relatíve rövid,
még mindig túl hosszú. Az oroszok úgy gondolják, hogy felesleges plusz pénzt költeni hat-hét éven keresztül csak
azért, hogy utána csökkenjenek a számlák, amikor szerintük a fűtésnek amúgy is ingyenesnek kéne lenni.” Az
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Országos Energiabiztonsági Alap szakértője infrastruktúrát finanszírozó kötvények kibocsátását javasolja, ami
költségvetésen kívüli többletforrásokat eredményezne. Az ötletről azonban már tizenöt éve vitatkoznak,
eredménytelenül. Hogy feloldják az ellentmondást („a szektor privatizált, de a vállalatok képtelenek beruházni” –
mint azt találóan kifejezi Mihail Birjukov, Mityiscsi polgármestere), a közszféra és a magánszféra lehetőségeit
kombináló liberális megoldásokat dolgoztak ki, mint a public-private partnership (ppp), vagyis a köz- és
magánpartnerségi kapcsolatok vagy a koncessziós rendszerek, azonban ezek a tervek sosem valósultak meg.
Az alkalmazandó stratégia megvitatásakor az orosz vezetői körök figyelmét nem kerülte el, hogy a
Nyugaton lefolytatott privatizációk az önkormányzatokat függési viszonyba taszították a piac szereplőivel
szemben. Az infrastruktúrák privatizációja távolról sem garantálja a szükséges beruházásokat, mint azt a brit
vasút vagy a francia nagy víz- és csatornaszolgáltató cégek esete mutatja. Másrészt az elitnek egy, a
miniszterelnök, Dimitrij Medvegyev képviselte csoportja inkább hajlik egy kevésbé államközpontú kormányzás
felé, támogatja a liberális „reformokat”, az energia kérdését pedig a globális felmelegedés felől közelíti meg.
2009-ben Medvegyev „modernizációs programmal” próbálta fellendíteni a nemzetgazdaság versenyképességét,
amelynek céljául az energiahatékonyság 40 százalékos javulását tűzte ki 2020-ig.
A nem túl derűs gazdasági környezet és az elnök azon törekvése mellett, hogy megtartsa a nép
támogatását, a városi fűtési rendszer modernizációja várhat még magára kicsit. Az orosz városlakók pedig tovább
izzadnak lakásaikban, miközben odakint mínusz 20 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála – és imádkoznak,
nehogy leálljon a rendszer.
Fordította: Lipták-Pikó Judit

A kezdeményezések embere
2011. február 3-án végre elérkezett a 71 éves Pjotr Falkov számára a dicsőség órája. Ezen a napon
szerepelt a JKKh (az önkormányzati szolgáltatások rövidítése) című tévéműsorban, amit az első számú orosz
csatornán sugároznak. A műsor háziasszonya, a jellegzetes frizurájú színésznő, Elena Proklova magára
vállalta a fogyasztók érdekvédelmét. Pjotr Falkov hosszú beszédbe kezd. Egy sor képviselőt és tisztviselőt
vádol, akik véleménye szerint azt gondolják, „hogy a lakhatási törvény csak egyetlen cikkből áll, mégpedig a
153-as számúból, amely kimondja, hogy a fogyasztónak ki kell egyenlíteni számláit”. A közönség sorai között
ötvenéves háziasszonyok tapsolnak ütemesen, hónuk alatt a saját számláikat tartalmazó dossziéval.
A nyugdíjas mérnök vitairatában elmondottak igazolásaképpen fejből idézi a törvény egyes cikkeit.
Falkov úr csupán „amatőr jogász, aki autodidakta módon képezte magát, miután furcsaságokra figyelt fel a
számláiban” – meséli Hélène Richard, aki Lyonban tanul politológiát, és az orosz társasházakról írja doktori
disszertációját. Pjotr Falkovban van kezdeményezőkészség. „A 2005-ös tüntetések után a csendesebb civil
akciók vették át a stafétabotot. Az elszigetelt vagy kis csoportokba szerveződött városlakók a jogra és a
bíróságokra támaszkodva igyekeznek nagyobb átláthatóságot elérni a költségek kiszámlázásakor” – fűzi hozzá
HélèneRichard.
Nem könnyű Falkov úr mondandóját követni, amikor elkezdi felsorolni a fűtés, a víz vagy az áram
Oroszországban szokásos kiszámlázásának milliónyi apró részleteit. „Mikor először meg akartam érteni, azt
hittem, megőrülök. Minden abszurd és ellentmondásos, ennek pedig megvannak a nagyon is valóságos okai,
minden rejtve van, nehogy bárki bármit is ellenőrizni tudjon” – magyarázza Falkov úr. Szemmel láthatóan
örül, hogy megoszthatja velünk néhány felfedezését, amelyekkel sikerült átlátnia a csinovnyikok
(köztisztviselők) gogoli történetbe illő ravasz fogásait.
A törvények és helyi rendeletek labirintusában Falkov úr rábukkant egy szegletre, ahol a bürokraták
vagy a közüzemi szolgáltató vállalatok hanyagságából fakadó veszteségeket a lakosokkal fizettetik meg úgy,
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hogy az egyén képtelen ellenőrizni költségeinek valódiságát.
De miért fektetett Falkov úr ennyi energiát a számlák elemzésébe? Mert nem tetszik neki, hogy
„polgártársai megrekedtek a szociális infantilizmus stádiumában” – mondja Falkov úr nevetve. Nem képvisel
semmilyen egyesületet, azonban néhány hasonló elszántságú polgártársával közösen létrehozott egy nem
hivatalos társaságot, miután megnyertek néhány, eleinte vesztésre ítélt pert.

[1] Jane R. Zavisca: Housing New Russia [Lakhatás az új Oroszországban], Cornell University Press, Ithaca,
2012.
[2] 1991. július 4-i, a lakóparkok privatizációjáról szóló törvény.
[3] Lásd Jean Radvanyi: Moscou entre jeux d’influence et démonstration de force [Moszkva, a hatalmi játékok
és erődemonstrációk színtere] és Jean-Marie Chauvier: Eurasie, le “choc des civilisations” version russe
[Eurázsia, a civilizációk összecsapása – orosz változatban], Le Monde diplomatique, 2014. április.
[4] Thane Gustafson: The Battle for Oil and Power in Russia [A szerencse kereke: harc az olajért és a hatalomért
Oroszországban], Belknap Press, Cambridge (Massachussetts), 2012.
[5] Matthias Schepp: The ‘Pride of Russia’: A corrupt politician’s ignoble demise [Oroszország büszkesége: egy
korrupt politikus szégyenteljes bukása], Der Spiegel, Hamburg, 2013. március 27.
[6] 2000 és 2012 között a köztisztviselők száma 1,16 millióról 1,57 millióra nőtt, vagyis 35 százalékkal emelkedett
(Rosstat).
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Áldozatok traumái, traumák áldozatai
Fáber Ágoston
A 20. században a történelem többször is egymás ellen fordította a
lakosság különböző csoportjait. Az ebből következő traumák sokáig
tabusítva voltak, feldolgozásukkal továbbra is adósak vagyunk. De ha ez
továbbra is így lesz, félő, hogy újabb és újabb traumatizáló események
rakódnak majd a régiekre, amelyek súlya alatt összeroppanhatunk. A
feldolgozatlan traumákra természetesen a politikusok is előszeretettel
játszanak rá, ahelyett, hogy feldolgozásukat elősegítenék, és a fontos
társadalmi kérdésekre új megoldásokat keresnének.
Cikkünk az áldozat, a hős és a tettes szerepkörét próbálja meghatározni, és a felejtés mellett
érvel. „A sérelmeket nem azért kell feldolgoznunk és túllépnünk rajtuk, mert ne lennének
jogosak, hanem ennek ellenére.”
A Szabadság téren[1] kormánydöntés alapján felállítandó „megszállási emlékmű” körül fellángoltak az
indulatok. Nem véletlenül. A birodalmi sas és Gábriel arkangyal szimbolikája ugyanis a 20. század egyik nagy
traumájára nehézkedik rá.
Éppen ezért fontos, hogy tisztán lássunk. A szoborállítás kapcsán a kormány a történelemhamisító vádját
vonta a maga fejére. A tiltakozók a szobor szimbolikáját úgy értelmezik, hogy az tévesen a bűnös náci
Németország és az ártatlan, áldozati szerepben tündöklő Magyarország mítoszát jeleníti meg. Értelmezésükben
megerősíti őket az a tény, hogy a szobor alkotója, illetve a műalkotás két elbírálója is ezt az interpretációt vallja
magáénak. (Velük szemben Magyarország miniszterelnöke Gábriel arkangyal alakját nem a megszállt országgal,
hanem a megszállás összes áldozatával azonosítja.)
Senki sem vitatja, hogy áldozatok emlékére szobrot állítani morálisan helyeselhető cselekedet. A kérdés
azonban nem ez. A szobor körül kibontakozó konfliktust ugyanis valójában egy kimondatlan kérdés
tisztázatlansága okozza: ki az áldozat? Vajon a német megszállás idején a náci német csapatok oldalán harcoló
magyar katonák ugyanannyira (értsd : ugyanolyan mértékben és ugyanolyan értelemben) áldozatok-e, mint a
koncentrációs táborokba elhurcolt zsidó és nem zsidó származású magyarok. Vajon Horthy tettes volt-e vagy
áldozat, a magyar közigazgatás, a karhatalmi erők, Magyarország polgárai tettesek voltak-e vagy áldozatok.
Hogy ki az áldozat, ez a 20., de immáron a 21. századnak is az egyik legfontosabb és legtragikusabb, de
kibeszéletlenül maradt kérdése. A kérdés a levegőben lóg, és amíg lóg, a hátterében meghúzódó traumák is
átörökítődnek. Egyik generációról a másikra, egyik századról a másikra.
A tettes és áldozat kérdése a kényszer és lehetőség kérdése. Egy elítélendő cselekedet végrehajtója esetében
egyéni felelősségének nagyságát az határozza meg, hogy mekkora mértékben volt lehetősége magát e cselekedet
kényszere alól kivonni. Csak a fogalmi tisztánlátás kedvéért: ahol semmiféle cselekvési szabadság nincs, ott
döntési helyzetről sem beszélhetünk, vagyis a morális szempont nem értelmezhető.
A holokauszt olyan traumatikus kérdése a mai Magyarországnak, amely a „történeti tudattalanból” irányít
bennünket, de a népre hivatkozva gyakorolt pártállami diktatúra is ugyanezt a problémát hordozza magában. Az
ügynökaktákat nem csak a tettesek pellengérre állításának és az áldozatok legalább szimbolikus kárpótlásának
reményében lenne fontos végre megnyitni, hanem pontosan annak érdekében, hogy megtudhassuk, ki az áldozat.
A tetteshez majd az áldozaton keresztül vezet el az út.[2]
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Mert tettes és áldozat kérdése többek között kizsákmányolás kérdése. Itt a terminust nem marxi, hanem
annál jóval tágabb értelemben használom: tettes és áldozat ugyanannak az emberi viszonynak a két oldala. Ez a
viszony pedig azt feltételezi, hogy a tettesnek az áldozat áldozat mivoltából előnye származik. Nincsen tettes
áldozat nélkül, és nincsen tettes (legalább átmeneti és szimbolikus) haszon nélkül.[3] (Ily módon ez a morális
alapkérdés a mai globális viszonyokra is kiterjeszthető: a Nyugat-Európában élvezett technikai vívmányokat
Európától távol gyakran emberhez méltatlan körülmények között állítják elő.)[4]
Ugyanakkor az emlékmű körüli konfliktus generációs konfliktus is egyben. A német megszállás és a
magyarországi deportálások (és a trianoni országcsonkítás, valamint a pártállami diktatúra) feldolgozatlan
traumáját a 20. század hagyta nekünk örökül, de ezek mellett a 21. század új problémákat is kitermelt magából.
Így a mai fiatalok generációjának nem csak az őket személyesen érintő nehézségekkel, de a szüleik-nagyszüleik
generációja által rájuk nagyrészt tudattalanul áthagyományozott (mert évtizedekig tabusított) traumákkal is meg
kell(ene) birkózniuk.[5] A mai magyarországi fiataloknak a globális kapitalizmus félperifériáján egzisztenciális
problémákkal, a prekaritással, a kockázat társadalma korában ökológiai katasztrófákkal, a biztosnak hitt
támpontok, a maguktól értetődőségek felszámolódásával, az információs társadalom kibontakozása közepette a
személyközi kapcsolatok radikális átalakulásával kell szembenézniük. De Trianon, a holokauszt és a pártállami
diktatúra tragédiáját is kénytelenek maguk előtt görgetni. A fiatalok látszólagos részvétlensége és szótlansága a
20. század sorskérdéseivel kapcsolatban hangos kiáltásként is értelmezhető; azok a sziszegő hangok pedig,
amelyek Trianon, a pártállami diktatúra vagy a második világháború népirtása körüli polémiákat „unalmasnak”
vagy „hisztériának” nevezik, érzéketlenek ugyan, de az önvédelmi mechanizmust nehéz nem meglátni
hátterükben: „Ne tegyetek a vállunkra olyan terheket, amelyek súlya alatt összeroppanunk!”[6]
(A generációs konfliktus élesedéséhez a jóléti juttatások folyamatos szűkülése is hozzájárul. A „nyugdíjat
vagy iskolát” dilemma csak a szűkülő erőforrások optikájában jelenik meg, s a különböző juttatásokat élvező
generációkat könnyen egymás ellen fordítja.)
Ahhoz, hogy tettesek és áldozatok, hősök és áldozatok, hősök és tettesek viszonya megérthető legyen, nem
nélkülözhető egyrészt az objektív körülmények, kényszerek meghatározása, másrészt esetről esetre haladva azt is
fel kell tárni, hogy az érintettek közül ki mekkora mértékben volt hajlandó és képes a történeti-társadalmi-jogi
stb. keret határait tágítani. Nem minden érintettnek volt egyforma mozgástere, de az egyforma mozgástérrel
rendelkezők
sem
cselekedtek
egyformán.
Ehhez
a
strukturalista/intézményi
és
a
mikrotörténeti/mikroszociológiai megközelítés ötvözésére volna szükség, bár az idő a módszer ellen dolgozik.
Csak így tudnánk ugyanis azokra a kérdésekre válaszolni, hogy a társadalom, a közigazgatás, a karhatalom
különböző szintjein mekkora volt a cselekvési szabadság, és ezzel az egyedi esetekben kik és hogyan éltek.[7] A
magyarországi zsidóság esetében például: hogyan történt a deportálási parancsok kiadása? Ki látta a parancsot, ki
továbbította? Ki gyakorolt nyomást kire? Kik és hogyan végezték az érintettek begyűjtését? A parancs
megtagadása milyen következményekkel járt (volna)? Volt-e lehetőség a parancsot a következmények észrevétlen
enyhítésével teljesíteni? A potenciális áldozatokat bújtatók mekkora kockázatot vállaltak? stb.
Áldozatok, hősök és tettesek az egyéni mozgástér kialakításában különböznek egymástól.
Az áldozatok a körülmények, az egyéni mozgástér megszűnésének tragikus áldozatai.
A hősök a mozgástér, a számukra objektíve adott struktúra tágítói. Ők azok, akik többet tesznek másokért,
mint amennyi tőlük az adott társadalmi kontextusban elvárható volna.[8] A strukturális kényszerek szorításán
mások érdekében saját mikrovilágukban próbálnak lazítani, nem ritkán saját életük és családjuk kockáztatásával
védelmezik vagy bújtatják a potenciális áldozatokat.
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A hős ellentétpárja a tettes, a lelkes kollaboráns.[9] Ő az, aki saját strukturális mozgásterét – a saját maga
érdekében tett tágítási kísérletek után végső soron – beszűkíti. Ő az, aki másokért annyit sem tesz meg, amennyi
tőle elvárható lenne, míg az áldozat tragédiáját saját hasznára igyekszik fordítani.
A hosszú évtizedek óta magunk előtt görgetett traumák feldolgozása az egészséges identitás és a pozitív
énkép kialakulásának előfeltétele.
A sérelmeket nem azért kell feldolgoznunk és túllépnünk rajtuk, mert ne lennének jogosak, hanem ennek
ellenére. Negatív identitásra nem lehet semmit sem építeni. Ha létezésem alapját az képezi, hogy „én vagyok az,
akinek a családját elgázosították”, „én vagyok az, akinek a családját a trianoni döntés szétszakította”, ezzel egész
életemre megnyomorítottá válok, és ha nem vigyázok, nyomorúságom átörökítésével a gyerekeim életét is
nyomorúságossá tehetem.[10]
A kollektív traumákat ki kell emelni a kollektív történeti tudattalanból, közösen reflexív vizsgálat alá kell
vonni[11] – az áldozatok és tettesek körét, ez utóbbiak felelősségének mértékét és jellegét pontosan meg kell
határozni, az áldozatok szenvedését el kell ismerni –, majd tankönyvekbe, szobrokba, emlékművekbe,
múzeumokba, levéltárakba kell száműzni. Az emlékezet felfűtését annak lehűtése kell, hogy kövesse: a trauma
helyett a traumát kiváltó eseményről megszerzett kollektív tudást kell megőrizni. Minderre pontosan azért
lenne szükség, hogy közös életünket, társadalmi konfliktusainkat a traumák ne a tudattalanból irányítsák. A
trauma feldolgozásának része a felejtés. Nem a múltat, hanem a traumatikus eseményt mint traumát kell
elfelejteni, vagyis a trauma átörökítési láncát meg kell szakítani.
A felejtés nem megtagadás vagy elfojtás. A múlt megtagadása paradox módon nem segít a traumatikus
körforgásból kilépni. A megtagadás aktusát a sérelmek felszínen tartásához hasonlóan a múltbeli traumák
irányítják tovább. Az elfojtás pedig általában nem tökéletes, s mint ilyen, inkább árt, mint használ. A felejtés a
továbbélés kulcsa. Ha tetszik, ez önző szempont. A ma élők önzése. De ha másképp fogjuk fel, akkor önzetlen tett:
a következő generációk életét próbáljuk meg élhetővé tenni.
Hosszabb távon a „nem felejtést szolgáló emlékezés” stratégiáját a „felejtést szolgáló emlékezés” kell, hogy
felváltsa.[12] A traumatikus élményt személyesen átélt emberektől aligha várható el, hogy felejtsenek. Az utánuk
következő generációktól pedig nem várható el, hogy ne „felejtsenek”.[13] Mannheim Károly szerint
„társadalmunk továbbéléséhez ugyanolyan szükség van társadalmi emlékezetre, mint felejtésre és új tettekre”.
[14] A szüleink-nagyszüleink történelmi (vagy akár egyéni) traumáinak magunkra vállalása nem megoldás. Ezt ők
sem várnák tőlünk.
A múlt század traumáit továbbra is magunk előtt görgetjük, de hiába próbálnánk meg őket pajzsként
magunk elé tartani. Még ha rövidtávon újabb traumatizáló kollektív események nem is valószínűsíthetők, de már
középtávon sem kizárhatók. Lehet, hogy tragikus módon éppen e feldolgozatlan traumák lesznek újabbak kiváltó
okai. A huszadik század nehéz örökségét magunkkal cipelve vajon hogyan fogunk velük megbirkózni?
Hogy a német megszállás áldozatainak állítandó emlékmű képes lesz-e „traumatikus restanciánk”
ledolgozásához hozzásegíteni bennünket, egyelőre nem tudhatjuk, bár az ellentétes álláspontok megmerevedése
és a tény, hogy az emlékmű „erőből született”, konszenzushiányos helyzetben és a konszenzusra törekvés
szándéka nélkül jött létre, nem adnak okot a bizakodásra. Ahogyan az sem segít, hogy történelmi traumáink
veszélyes politikai és hatalmi játszmák részévé váltak.[15] De ha legalább arról vita indul, hogy ki az áldozat,
ezzel összefüggésben pedig ki a hős és ki a tettes, a felállítandó emlékmű már ezzel képes lehet saját küldetésén
messze túlmutatni, a kollektív emlékezetet pedig átmenetileg „felforrósítani”, majd később „lehűlni” hagyni.
A szerző, Fáber Ágoston (1981) szociológus, a Replika szerkesztője, az ELTE-TáTK és a párizsi Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) doktorjelöltje.
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[1] A kézirat különböző változataihoz fűzött értékes megjegyzéseikért szeretnék köszönetet mondani Bartha Eszternek,
Berger Viktornak, Éber Márk Áronnak, Farkas Attila Mártonnak, K. Horváth Zsoltnak, Németh Krisztinának és Zombory
Máténak. Az írás tartalmáért azonban minden felelősség engem terhel. A szöveg lábjegyzetek nélkül egyfajta
segélykiáltásként, lábjegyzetekkel együtt amolyan tanulmányféleségként olvasható.
[2] Európa 20. századi történelmében nem ritka jelenség, hogy valaki valamely elnyomó diktatúra üldözöttjéből egy másik
aktív előmozdítójává válik, vagyis hogy egykori áldozatból később tettes lesz. Ahogyan az áldozatok esetében sem ritka,
hogy egymás után több traumatikus eseménynek is szenvedő alanyaivá váltak. Ilyenformán Trianon mint „magyar” és a
holokauszt mint „zsidó” tragédia szembeállítása nem csak szimbolikusan elvetendő, de tényszerűen sem állja meg a helyét.
A 20. század első felében sok zsidó származású magyar volt kénytelen először az országterületek elcsatolását, majd a
deportálást elszenvedni, ahogyan a deportálás sem csak zsidó származásúakat érintett. E belátás jelentőségét nem lehet
eléggé hangsúlyozni.
[3] Az Amerika földjén leigázott indián őslakosság és az Afrikából behurcolt fekete rabszolgák helyzete között különbséget
szokás tenni a tekintetben, hogy míg az első csoportot rabszolgamunkára alkalmatlannak gondolván a hódítók leigázták
vagy rezervátumokba kényszerítették, addig a feketék munkaerejét rabszolgamunka formájában kiaknázták. Való igaz, az
anyagi termelésben való részvétel szempontjából megáll ez a különbségtétel, de a hódítók – ha máshogyan nem is, legalább
saját (kulturális és katonai) felsőbbrendűségükbe vetett hitük megerősítése formájában – szimbolikus haszonra mindkét
esetben szert tettek.
[4] Naomi Klein: No Logo, AMF – Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2004, többek között pp. 211-212.
[5] „Ráadásul itt vannak még a sok évszázados, történelmi sérelmek, s persze a legújabbakról, a létbizonytalanság keltette
feszültségekről, a munkahelyi elbocsátásokban kifejeződő, mindennapi kudarcélményekről sem szabad megfeledkeznünk.”
(A politikai gyűlölet elszigetelhető. Interjú Losonczi Ágnes szociológussal, Népszabadság, 51. 1993, 141., p. 19.)
[6] „Sok mindenben előnyös, hogy az öregek tapasztaltabbak a fiataloknál. De az, hogy az ifjúság messzemenően nélkülözi
a tapasztalatot, egyben azt is jelenti, hogy kevesebb teher nyomja, neki könnyebb az élet továbbvitele” – mondja Mannheim
(A nemzedékek problémája in: Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris, Budapest, 2010, p. 224.). Bárcsak Mannheimnek a
mai magyar kontextusban is igaza lenne. Ha ugyanis a fiatalok magukra vállalják szüleik és nagyszüleik traumáit, félő, hogy
túl hamar megöregszenek: „Elsősorban az tesz valakit öreggé, hogy egy sajátos, önmaga által kialakított és előzetes formát
adó tapasztalati összefüggésben él, amely minden lehetséges tapasztalásnak bizonyos mértékig már eleve megszabja az
alakját és a helyét.” (Mannheim Károly: i. m., p. 224.)
[7] Valós társadalmi helyzetekben teljes hatalomnélküliségről ritkán beszélhetünk. Michel Foucault – és többnyire az ő
munkásságából kibontakozó surveillance studies irányzat – hangsúlyozza, hogy a hatalmat és a hatalomnélküliséget nem
bináris rendszerben, hanem fokozatokban és a társadalomban diffúz módon elterülve és az ellenállás lehetőségétől
elválaszthatatlanul kell elképzelni. „Ahogyan a hatalmi viszonyok hálózata végül vastag szövetté áll össze, olyan szövetté,
amely úgy terül szét a mechanizmusokon és az intézményeken, hogy közben nem lokalizálódik bennük, az ellenállási
pontok kirajzása is át- meg átjárja a különféle társadalmi rétegeket és az individuális egységeket.” (Michel Foucault: A
szexualitás története. Atlantisz, Budapest, 2002, p. 99.) Michel de Certeau a bináris logikára ráerősítve ugyan, de mégis
hasonló értelemben beszél stratégiákról és taktikákról: a lokalizálható hatalom stratégiáinak repedéseiben bármikor
kibontakozhatnak az ellenállás taktikai műveletei. Még ha a hatalométól eltérő eszközökkel is, de a hatalommal szembeni
ellenállás kreatívan szervezi meg magát. (Michel de Certeau: A cselekvés művészete. Kijárat Kiadó, Budapest, 2010, pp. 6064.)
[8] Való igaz, tényleges történeti helyzetekben a normálisan elvárható viselkedés meghatározása igen komoly akadályokba
ütközik. De ettől még ez a felismerés a gondolkodást előreviheti.
[9] A pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálataiba zsarolással vagy kényszerrel beszervezettek a tettes és áldozat,
kényszer és lehetőség éles szembeállíthatóságának paradigmatikus ellenpéldáját nyújtják. Karl Jaspers a tettes esetében az
elkövetett bűn négy típusát azonosítja: büntetőjogi, morális, politikai és metafizikai. Megállapítja, hogy a politikai
felelősséget leszámítva bűnt csak egyén követhet el, vagyis a kollektív bűnösség lehetőségét csak politikai értelemben ismeri
el. (Karl Jaspers: The Question of German Guilt, Fordham University Press, New York, 2000, pp. 35-36.) Ez az oka annak,
hogy az egyénből érdemes kiindulni, ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul a társadalmi kontextus rá ható kényszereit is
vizsgálat alá kell vonni.
[10] „Nehéz azzal szembenézni, és még nehezebb levonni a következményeit annak, hogy a Trianon utáni Magyarország
nem az ezeréves haza folytatása, hanem egy új kezdet volt – annak minden bizonytalanságával és tanácstalanságával. Ennek
tudatában azonban egy 21. századi országot lehetne elgondolni; még mindig nem késő. A Horthy-korszaknak ez nem
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sikerült. A Rákosi–Kádár-adminisztrációnak esélye se volt rá. Az elmúlt jó húsz év pedig csak visszafelé figyelt, és a
hatalmi vákuum után szokásos káosz képét öltötte fel. Zavarodottságában fel sem fogta a magyar politika talán, hogy milyen
esély nyílt meg előtte. Noha a jövő végtelen, a múlt pedig véges.” (Borbély Szilárd: Várna, Mohács, Trianon. Szuverén.hu,
2012. május 15.)
[11] „Tudatosításra, reflexívvé válásra csak ott van szükség, ahol a hagyományos, félig tudatos átalakítás már nem
lehetséges.” (Mannheim Károly, i. m., p. 223.)
[12] Aleida Assmann: From Collective Violence to a Common Future: Four Models for Dealing with a Traumatic Past in:
Ruth Wodak (szerk.): Justice and Memory - Confronting Traumatic Pasts, Passagen Verlag, Bécs, 2009, pp. 36-40.
[13]A fiatalabb generáció esetében nem csak valódi felejtésről, hanem „soha nem tudásról” is szó van: „Amennyiben egy
korszak többé már nem tart érdeklődésre számot a következő korszak szemében, akkor nem arról van szó, hogy egy csoport
elfelejtené saját múltja egy részét; itt valójában két külön csoportról van szó: az egyik a másikat időben követi.” (Maurice
Halbwachs : La mémoire collective, 1950, elektronikus kiadás, p. 54.)
[14] Mannheim Károly: i. m., p. 223. Lásd még Popper Péternél az egyéni megrázkódtatásokkal kapcsolatban : „A
sérelmeket meg kell bocsátani. Nem szabad magadban őrizni őket. […] A megbocsátás tehát elfelejtést jelent.” (Popper
Péter: Ne menj a romok közé. A megszakadt kapcsolatok tragikuma. Saxum, Budapest, 2008, p. 9.); és Tzvetan Todorovnál:
„A múlt feltárása elengedhetetlen; ez azonban nem azt jelenti, hogy a múltnak kellene irányítania a jelent; ellenkezőleg,
emez használja fel a múltat, ahogy akarja. Végtelen kegyetlenség volna valaki előtt szünet nélkül felemlegetni múltja
legfájdalmasabb eseményeit; létezik a feledés joga is. (Tzvetan Todorov: Az emlékezet hasznáról és káráról. Napvilág
Kiadó, Budapest, 2003, p. 22.). Popper és Todorov határozottan felejtésről, nem pedig az imént általunk említett „soha nem
tudásról” beszél.
[15]„A két oldal közti hadiállapotért felelős történelmi nosztalgiák reménytelenül anakronisztikusak. És mégis, a
demokratikus intézmények összetartó ereje és a feldolgozatlan múlt polarizáló hatása közti küzdelemből a polarizáció került
ki győztesen.” Majd később: „A harmadik köztársaság ingatagságának mélyen fekvő oka a magyar jobb- és baloldal közti
százéves háború anakronisztikus kiújulásában keresendő. A majdani negyedik köztársaság csak akkor szilárdulhat meg, ha a
két oldal közti hadiállapotot sikerül átadni a múltnak. Ehhez először is meg kell érteni a háborúskodás ideológiai alapjait.
Meg kell érteni továbbá, hogyan támogatták egymást a két oldal régi keletű szellemi beidegződései, jóllehet mindkettő
anakronisztikus volt.” (Kis János: Az összetorlódott idő – Második nekirugaszkodás, Beszélő 2013. május 5.) A traumatikus
múlt cinikus és ideologikus – mert hatalmi érdekeket is szolgáló – politikai kiaknázásáról más stílusban lásd még Farkas
Attila Márton – Puzsér Róbert: Őseink csontján taposnak, Fent és Lent blog, 2013. április 4. és Hont András: Hahó, Öcsik,
menjetek borbélyhoz!, Hvg.hu, 2014. április 30.
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