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Az emancipációra szavazunk
SERGE HALIMI
2013. augusztus 20-án a Libération című napilap a következő
reklámmal jelent, hogy erősen gyengélkedő forgalmát fellendítse: „Amikor
rohan az idő, akkor nincs más megoldás, mint még gyorsabban
rohanni!”Láthatólag nem ez volt a jó megoldás, mert egy évvel később a
lapeladások még tovább csökkentek, végül pedig a vezetőség az
alkalmazottak egyharmadának egyszerűen felmondott. Ugyanakkor a
megmaradtaktól elvárják, hogy több témában írjanak tartalmas cikkeket. Az
új vezérigazgató Pierre Fraidenraich pedig azokat, akik esetleg készek lettek
volna ellenállni az új vezetési stílusnak, így fenyegette meg: „Vagy ez, vagy a
halál!” Nagy valószínűséggel nem lesz választás a kettő között, hanem ez is
az is!
A bolygónkon persze vannak a szenvedésnek a végtelen agóniába süllyedt kisvállalkozásoknál – csökkenő
árbevétel és elmaradozó kliensek – jóval szívbe markolóbb esetei is. Ennek ellenére ez a másodlagos fontosságú
példa, mai korunk regényének két fontos elemét is megmutatja: az írásos sajtó a hanyatlás és a teljes kómába
zuhanás között ingadozik, gazdasági jövőjében és demokratikus feladatában saját vezetői sem hisznek; a baloldali
kormány ma már képtelen más értékeket kifejezni, mint ellenfeleinek egyébként jól megfizetett szenvedélyét
(„Szeretem a vállalkozásokat!” – mondja a szocialista miniszterelnök). A Liberation napilap is e között a két
véglet között vergődik: a „halál” ami a napilapot kerülgeti, logikus hogy csak az előszele a „Eltűnhet a baloldal”
csatakiáltásnak, amellyel Manuel Valls miniszterelnök próbálja utolsó híveit egybetoborozni.
Az újság esetében, gyógymódként csupa olyan kezelést találtak ki, amelyek messze állnak az újságírástól:
[1]

az önkormányzatok – akik ezt jó drágán megfizetik – számára szerveznek konferenciákat , a lap
részvénytulajdonosának, az SFR-Numéricable kábelhálózat egyéb termékeinek „cross-marketingje”, a
kifejezetten elegáns negyedben található székhely földszinti termeinek kibérlése, stb. Ami pedig a baloldali
kormányzás kilátásait illeti, nem áll másból, mint kikönyörögni a még megmaradt hívektől, hogy tartsanak ki,
még akkor is, ha a „szélsőjobb már a hatalom ajtajában toporog”, és azt ismételgetni nekik, nincs más megoldás…
hiszen meg kell, akadályozzuk, hogy a szélsőjobb hatalomra kerüljön.
De ha nem akarunk az újságírók szokásos hibájába esni, miszerint kiadatlan hírként tálalunk régi nagy
igazságokat, meg kell mondani: már régen tudjuk, hogy a Liberation mai igazgatója Laurent Joffrin össze sem
[2]

hasonlítható Jean-Paul Sartre-tal, a lap alapítójával, ahogy Francois Hollande sem örököse Jean Jaurès-nek .
Kellett egy adag hidegvér ahhoz, hogy a francia elnök bejelentse miszerint „igazi ellenfele” maga a pénzügyi
szektor, miközben semmit sem kíván tenni ellene. De akkor mit mondhatunk a Libération igazgatójáról, amikor
egy interjúban egyszer bejelenti, hogy az ő lapja a „legszabadabb lap egész Franciaországban”, majd egy kicsit
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később figyelmezteti a még ott dolgozókat, hogy „nem szabad sértegetni a részvénytulajdonosokat, akik 18 milliót
[3]

költöttek a lapra .”
Tényleg jobb, ha a dolgozó nem sértegeti a tulajdonosokat, főleg ha félő, hogy hamarosan újra a zsebükbe
kell majd nyúlniuk. Ugyanakkor, ha a legnagyobb médiák „részvénytulajdonosai” Franciaország legvagyonosabb
emberei közül kerülnek ki, akik a jövedelmüket dinamikusan fejlődő ágazatokból nyerik (mint a luxusipar, az
építési közmunkák, a fegyvergyártás vagy az internet) és folyamatosan változtatják a befektetéseiket egyik
napilapról a másik TV-csatornára, internetes hírportálra, akkor a jelenlegi államelnök vagy miniszterek elleni
felháborodás vagy gúnyolódás azt jelenti: olyan színielőadást kritizálunk, amelyikben előtte az egekig
magasztaltuk a rendezőt.
A kiadók felelős vezetőinek szerelmi vallomásai a tulajdonosoknak mindenesetre azt jelzi, hogy az
újságírók és a befektetők közötti erőviszonyok aggasztóan megváltoztak: „Bár minden újságnak és médiának
olyan részvényese lenne, mint a miénk”, jelentette be a Le Point igazgatója és a Pinault

[4]

családról áradozott…

Ma a sajtó sérült ágazat, amely nem képes ellenállni a nagyvagyonosok könyöradományainak, ha
átvállalják a deficit kifizetését. A Libération napi vesztesége 22 000 euró, ami úgy 16 százaléka az árbevételének.
Tavaly csak a két napilapnak – a Les Echos és La Gazette des courses – sikerült növekedést elérnie, 1,86 és 2,60
százalékot, a tizennyolc napilapból, amelyeket számba vesz a Terjesztés-ellenőrző Szövetség, az OJD[5].
Ugyanakkor a háromszáz heti, kétheti, havi és negyedéves lap közül 244-nél csökkent az eladott példányszám,
gyakran kifejezetten jelentősen: - 21 %-kal az Les Inrockuptibles, -19%-al a Marianne, - 16%-kal a Le Canard
enchaîné.
Az olvasók akkor pártolnak el, amikor a reklámbevételek is erősen visszaesnek – az írott sajtóban 27
százalékkal 2009 és 2013 között. Így érthető hogy a vagyonos tulajdonosok nem a pénzügyi nyereség reményében
vásárolják be magukat a médiába. „Serge Dassault – mint azt a Capital nevű magazin megírta – csak a Figaro
napilappal 15 millió eurót veszített átlagosan és évente az utóbbi öt évben. Michel Lucas a Crédit Mutuel nevű
nagybank elnöke, átlagosan 33 milliót a Kelet-Franciaországban tulajdonolt kilenc vidéki napilapon. Claude
Perdriel mielőtt eladta volna, átlagosan évi öt milliót veszített a Nouvel Observateur-el. Bernard Arnault a Les
Echos felvásárlása óta 30 millió euro veszteséget szedett össze. Az egyetlen menekült hosszú évekig a Le Point-el
François Pinault volt, aki évi 2-3 millió nyereséget termelt majd 2014 első negyedévében veszteségesre fordult ez
[6]

is .”
Ha viszont Patrick Drahi úgy döntött, hogy kész 14 millió eurót költeni a Libération megmentésére, akkor
valamilyen formában vissza akarja majd kapni a befektetett tőkéjét. „Kétszer is meggondolja valaki, hogy
nekimenjen-e egy sajtómágnásnak – folytatja a Capital cikke. A SFR-Numericable nevű kábelszolgáltató
ismeretlen tulajdonosa Patrick Drahi, csak egy „nobody” volt, mielőtt megszerezte az SFR mobil
telefonszolgáltató céget. Így azután mindenki rátámadt, adó elkerülésről, Bahamákra bejegyzett kétes
holdingokról, bizonytalan francia nemzetiségi okmányokról csicseregtek a verebek. Így jött képbe a Libération.
Ez persze nem az 1-es Tv csatorna, de az elrettentő hatás azért itt is megjelenik. Xavier Niel, amióta
társtulajdonosa lett 2010-ben a Le Monde-nak, telekommunikációs kalózból az establishment megbecsült tagjává
lépett elő. Végül is nem túl drágán: a tőzsdén jegyzett vagyonának napi ingadozása több mint 30 millió euró,
vagyis amennyiért bevásárolta magát a laptulajdonosok közé.
A vagyonosoknak ahhoz, hogy csaknem az összes médiában a megszorítások szükségességét és a liberális
álláspontot képviseljéknem szükséges minden pillanatban nyomást gyakorolniuk. A gazdasági újságírók
többségének képzése és társadalmi beilleszkedése, csakúgy, mint a vezércikkíróké is, garantálja, hogy ugyanúgy
gondolkozzanak, mint a Valutaalapnál az IMF, vagy a Számvevőszéknél, vagy mint általában a munkáltatók. Paul
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Krugman szinte minden héten kiemeli a New York Times hasábjain: a monetaristák félelmeit meghazudtolta a
valóság, konkrétan, hogy a költségvetési deficit nem okoz galoppírózó inflációt, miközben a keynesiánus
közgazdászok figyelmeztetését, miszerint a megszorítások agyoncsapják a növekedést, igazolta az élet.
Ennek ellenére, mint azon Paul Krugman sajnálkozik, a médiák többségében mégis a megszorítások és a
liberalizmus hívei vannak nagy többségben. De hogyan is kételkedhetnénk abban, hogy miközben eltűnt a
független sajtó, és a kormányok gazdaság- és szociálpolitikáját fokozatosan az erős gazdasági érdekcsoportoknak
vetették alá, mindez egy konzervatív közhangulatot vált ki a válságban lévő Európában?
A Franciaország köztársasági elnöke által követett gazdaságpolitika már két éve követi főbb vonalaiban a
média által ajánlottat. Az eredmények ennek következtében nagyon rosszak. De ahelyett, hogy hálásak lennének
Hollande elnöknek, amiért ennyire figyelmes volt a katasztrofális javaslataik iránt, a vezető újságírók most arra
szólítják fel, hogy gyorsítsa fel ugyanezt a politikai irányvonalat vagy pedig, ha már elvégezte feladatát, akkor…
mondjon el. „Mivel már úgyse fogják újraválasztani – inti a volt szocialista képviselő az Europe 1 rádió hullámain
– akkor vigye végig a reformokat így bekerülhet a történelembe”. A Figaro hasábjain pedig, a vezércikkíró,
illusztrálva a média sokszínűségét, az államfőt ugyanerre az áldozatra szólítja fel: „Úgy tűnik, hogy Hollande-nak
semmilyen esélye sincs a népszerűség visszaszerzésére. Egy okkal több tehát, hogy mindent feltegyen egy
kockára. Vigye végig bátran és elszántan a liberális reformokat még akkor is, ha a saját többsége is
cserbenhagyja.”

[7]

. Nicolas Sarkozy „visszatérése” viszont garantálja, hogy a szinte ugyanannak a politikai

irányvonalnak a képviselői között dúló személyeskedő viták fogják uralni az elkövetkező évek politikai
nyilvánosságát Franciaországban. A média pedig a véleményfelmérések és a terrorista támadások veszélyeivel
adja majd meg a végső táncrendet ennek az egész kényszeres cirkusznak.
1989 óta a France Inter Là-bas si j’y suis népszerű műsora lehetővé tette a társadalom nagyon különböző
rétegeiből jövő hallgatóságnak, hogy kikerüljék a manipulálásnak ezt a körét, és az aktuális hazai és nemzetközi,
de a szociálisan érzékeny témákról is rendszeres információkat kapjanak. A Le Monde diplomatique újságíróit is
rendszeresen meghívták a műsorba. Múlt júniusban, a műsorvezető Daniel Mermet életkorára és a hallgatottsági
adatokra hivatkozva a rádió vezetősége hatalmi szóval bezárta a szabadságnak ezt a még nyitott ablakát. Pedig a
rádió rendszeresen foglalkoztat tapasztalt újságírókat, mint például Christine Ockrent-t és másokat, akiknek a
műsorát tényleg nem sokat hallgatják, így Nicolas Demorand-ot, akit el kellett bocsátani nemrégiben a Libération
napilap vezetőségéből az után, hogy az alkalmazottak 89,9 százaléka ezt követelte. De ők sosem kerülnek majd a
süllyesztőbe, annyira elkötelezett hívei a globalizáció tulajdonosi (Christine Ockrent) vagy szociálliberális
[8]

(Nicolas Demorand) irányzatának . Az országos rádió egyetlen olyan napi műsorának megszüntetése, amely
kilógott a médiakoncertek tipikus sorából, mert megszólaltatta a szociálisan kiszolgáltatott rétegek képviselőit is,
[9]

így komoly csapást mért a pluralizmusra .
A Le Monde diplomatique védelme, olvasottságának és befolyásának megerősítése ezért is válik tényleg
fontos feladattá. 2013-ban az olvasók mozgósítása sikeres volt. A havi eladott példányszám (OJD mérés szerint)
-0,61 százalékkal esett ugyan, de az jóval elmaradt az átlagtól és azt jelzi, hogy a lap jobban ellenállt, mint más
lapok. És idén, 2003 óta először az utolsó három hónapban eladott példányszám nőtt a tavalyi adatokkal
összehasonlítva. Az olvasók anyagi támogatása – ami elengedhetetlen támaszává vált a lap finanszírozásának –
erőteljesen nőtt, elérte a 240 000 eurót (180 000 volt 2013-ban). Végül pedig a digitális archívum előfizetőinek
száma nulláról (2012) 6 947-re (2013) majd 11 382-re nőtt 2014. szeptemberre.
Ez az utolsó példa mutatja, hogy próbálunk előre nézni, elfogadva, hogy az eladott példányok száma
csökken, miközben a reklámbevételek aránya az összbevételekhez képest marginális (1,6 százalék 2013-ban). Így
újabb és újabb módokat kell kitalálnunk a digitális lehetőségek közül is, hogy megismertessük nézőpontunkat. Új
olvasókhoz kell eljutnunk, hogy álláspontunk súlya a közbeszédben erősödjön. A múlt hónapban megjelent
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Kritikus történelmi kézikönyvünk (Manuel d’histoire critique) ezt a szerkesztői és politikai perspektívát
képviseli. A többi között ez egy olyan projekt, amelyet az Önök hozzájárulása nélkül – előfizetés és támogatás –
nem tudtunk volna megvalósítani.
2013-ban a Le Monde diplomatique „eltűnt”, lekerült a legnagyobb állami támogatást kapó lapok 200-as
listájáról, ahol azelőtt a 178-dik helyen állt. Ezzel párhuzamosan a Closer magazin viszont fennmaradt a lista 88dik helyén (533 221 eurós támogatással) és most először felkerült a nagytőkések napilapja a L’Opinion[10]. A
képtelenségek ilyetén sorozata mondatja azt velünk, hogy a sajtótámogatások rendszerét teljesen újjá kell
alakítani. Olyan lapok kell, hogy támogatást kapjanak, amelyek részt vesznek a demokratikus vita fenntartásában,
és amelyek nem függenek a nagyvagyonosok perselyadományaitól. De ettől ma nagyon messze vagyunk: a Télé 7
jours a Lagardère hadiipari csoport lapja 7 millió eurót kap évente, miközben a Le Monde diplomatique …
108 600 eurót. De itt is, olvasóinknak hála végül is kiegyensúlyozódik a helyzet, hiszen támogatásaik
kétharmadát adókedvezmény formájában visszakapják a Kincstártól.
A digitilás világ egy káoszos önkiszolgáló korszak beköszöntését hozta magával. A különféle termékek
minden rendszerezés nélkül egymás mellé bedobálva találhatók. Ugyanakkor érezhető egy bizonyos kifáradás,
mintha ráuntunk volna a felszínes információk folyamatos áramára, az azonnali, a legkisebb (állítólagos) hírt
kísérő és előre kiszámítható megjegyzések sorára, a durvaságokra, a narcisztikus ömlengésekre és látványos
kirohanásokra vagy a lelki összeomlás köldöknéző kiteregetéseire.
És ezért válhat megint előnnyé az egyediségünk, mert lehetővé teszi, hogy ne azonnal, heves, de
leegyszerűsített válaszokat adjunk. Persze lépnünk kell, be kell számolnunk a megbeszéléseinkről és a terveinkről,
ki kell alakítanunk a stratégiánkat. Vagyis röviden: meg kell állnunk, gondolkoznunk kell, hogy utána nyitott
szemmel haladhassunk előre.
Amennyiben a Le Monde diplomatique sokat változott az elmúlt hatvan évben, akkor azt ennek a nyugodt
racionális, a haladás reményét ápoló véleményünkkel tettük lehetővé, amely mindig megtagadta, hogy együtt
üvöltsön a farkasokkal, és amelyben a háborús uszításnak sosem volt helye. Egy olyan korban, amikor a lakosság
széles körei fordulnak a sötét maradiság, a félelem és a paranoia felé, mi továbbra is azt gondoljuk, elvárható,
hogy az ésszerűség, a tudományok, az oktatás, a tudás és a történelem továbbra is fölé kerekedjenek a kizárólag az
érzelmekre, szokásokra, előítéletekre, babonákra és a fatalizmusba vetett hitre épülő világképnek. És képesek
legyünk megint az emberi nem felszabadulására alapítani a jövőnket.
Nem vagyunk rabjai a dekadenciát előtérbe állító világképnek, mivel az emancipációra szavazunk. Hogy
legyenek eszközeinek ehhez a harchoz, az önökön is múlik.
Fordította: Morva Judit
Tisztelt Olvasóink! A MagyarDipló a híres francia kultúrát közvetíti
Önöknek. Öröm, hogy lapunkat sokan szeretik. Munkánkat önkéntes alapon
végezzük, de így is vannak költségeink. Csatlakozunk „anyalapunk” támogatási
felhívásához és kérünk mindenkit, hogy aki csak tud, támogassa a Le Monde
diplomatique Magyar Kiadását.
A MagyarDiplót a Közép-Európai Fejlesztési Egyesület számlaszámán
támogathatja (10918001-00000071-90490006). A Közleményben tüntesse fel:
„Támogatás”.
Segítségét köszönjük!
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[1]Julien Brygo: Des forums locaux pour renflouer Libération
megmentésére], Le Monde diplomatique, 2013. szeptember.

[A helyi fórumbeszélgetések aLibération

[2] Pierre Rimbert: Libération, de Sartre à Rothschild [Liberation Sartre-tól Rothchild-ig], Raisons d’agir, 2005,
és Benoît Bréville és Jérôme Péllissier: L’art de tuer Jaurès [Hogyan lehet még megölni Jaurès-t], Le Monde
diplomatique, 2014. július.
[3] 18 millió euró – ebből 14 milliót adott be a Numericable kábelszolgáltató elnöke Patrick Drahi. « L’instant
M », France Inter, 2014. szeptember 16.
[4] Pierre Rimbert: La joie de servir [A szolgálat öröme], Le Monde diplomatique, 2014. június.
[5] Az Office de justification de la diffusion (OJD) magyar megfelelője a Matesz, lásd: http://matesz.hu/
[6] Capital, 2014. szeptember.
[7] Le Figaro, Párizs, 2014. szeptember 15.
[8] Egy 2013. március 5-i figyelmet keltő vezércikkében, aLibération akkori igazgatója a következő felhívásra
ragadtatta magát: „le kell mondani a nehéz harcokban kivívott jogokról és a szociális biztonságról. Igen, a
vállalatokon belül kompromisszumokat kell kötni, különben bezárnak. Igen, ki kell mondani még ha régebben ez
lehetetlen lett volna is, hogy többet kell dolgozni ugyanannyi bérért vagy még kevesebb bérért is. Ez a helyzet
ezerszer jobb mint a munkanélküliség.”
[9] Daniel Mermet: A Radio France, rapprocher le micro de la fenêtre [Vigyétek közelebb a mikrofont az
ablakhoz], Le Monde diplomatique, 2014. május. A http://www.la-bas.org honlapon ismerhetjük meg Daniel
Mermet terveit. És három régi munkatársának műsora van a France Inter-en minden szombaton 16 órától
„Comme un bruit qui court [Erről beszélnek”] címmel.
[10] Le Monde diplomatique disparaît [Eltűnt a Le Monde diplomatique], La valise diplomatique, 2014. május 9.
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2014-05-09-le-diplo-disparait
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Kína, a tehén és a tej
Christophe Ventura
A visszaszámlálás végre elért a nullához. A Kínai tévéadó
(China Network Television – CNTV) fehér felhőt mutat – Evo
Morales, Bolivia elnöke egészen meghatódik. A rakétakilövő
fémkarjai kinyílnak, és a Hosszú Menetelés 3-B rakéta hamarosan
elhagyja a Föld vonzáskörét. 2013. december 21-én a kínai
hordozórakéta Föld körüli pályára teszi Bolívia történelmének
első távközlési műholdját, a Tupac Katarit (TKSAT-1).
A különleges pillanat azt mutatja, hogy a 2000-es évek közepe óta az Andok országa, hasonlóan más latinamerikai országokhoz, egyre szorosabb diplomáciai, gazdasági és technológiai kapcsolatokat alakított ki az ázsiai
óriással. Több, az USA dél-amerikai „volt hátországában” már Kína vette át a vezető szerepet, például Brazília
első számú kereskedelmi partnere ma már Kína. Havannában 2014. január 28–29-én tartották meg a LatinAmerikai és Karib-Tengeri Országok Közösségének második csúcsértekezletét, amelyen a 33 ország és Kína úgy
döntött, hogy az eddigi eseti és bilaterális kapcsolatok helyett állandó együttműködési fórumot alakítanak ki. A
régió emancipációjáról vagy a világ egyensúlyi helyzetének ennél komolyabb változásáról van-e szó?
A nemzetközi kereskedelem átirányítása az ázsiai–csendes-óceáni térségbe nem hagyta érintetlenül DélAmerikát sem. Bár ma még az Egyesült Államok megmaradt a legnagyobb partnernek 843 milliárd dolláros
forgalommal (2012), a HSBC Bank értékelése szerint 2030-ra Kína fogja átvenni a helyét.

[1]

2000–2013 között a

[2]

forgalom 10 milliárdról 257 milliárd dollárra nőtt.

Kína saját belső piacának fejlesztésével akarja megtámogatni fejlődési modelljét, amihez biztonságos
nyersanyagforrásokra van szüksége. Ebből a szempontból Dél-Amerika mint beszállító és mint kereskedelmi
partner is számba jön. A kínai ipar már most is az első számú célországa Brazíliának, Perunak vagy Chilének
(második Columbiának, Kubának, Uruguaynak vagy Venezuelának). A gabonák, az ásványok és a szénhidrogének
a teljes export 70 százalékát adják.

A kereskedelem csapdái
A régi kereskedelmi útvonalak mintájára – amikor még az angol hajók vitték a rezet, a cukrot és a
fűszereket Liverpool kikötőjébe és hozták a késztermékeket visszafelé Latin-Amerikába, az ömlesztett árut szállító
hajók Kínába mennek, míg visszafelé a konténeres flotta Shanghai vagy Tiandzsin kikötőiből feldolgozott árukat
szállít (a Latin-Amerikába irányuló kínai export 91 százaléka feldolgozott áru). A brazil piac első számú
beszállítója ma már Kína és a legtöbb latin-amerikai országban is Kína a második helyezett.

[3]

Az élénk kereskedelmi forgalom azonban gyakran nagyon is kedvezőtlen kísérő jelenséggel jár együtt, a
„külkereskedelmi cserearányok romlásával”: az évek alatt a nem feldolgozott termékek ára fokozatosan csökken,
míg a feldolgozott termékeké – ahogy egyre inkább modern technológiával készülnek – fokozatosan nő. Így
Latin-Amerika nyersanyagexportja fokozatosan leértékelődött, míg a késztermékek importja megdrágult, s ennek
következtében a dél-amerikai kontinens egyre nehezebben volt képes egyensúlyban tartani külkereskedelmi
mérlegét.
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A 2000-es években azután a nyersanyagárak az egekbe szöktek, miközben ezzel egy időben, ahogy a világ
műhelye kelet felé tolódott el, a feldolgozott ipari termékek árai erősen csökkentek. Minden jel arra mutatott,
hogy Latin-Amerikának nagyon kedvezően alakulhat a helyzete. De nem ez történt. A cserearányok a régiónak
előnyös alakulása ugyanis egy még régebbi gazdasági veszélyt elevenített fel.
A 16. században a spanyol királyság megszervezi az Újvilág kifosztását. Az arany és más nemesfémek
elöntik az Ibériai-félszigetet, a spanyol kereskedők pedig gazdag járadékosokká alakulnak át. A spanyolok
gazdagsága Európa más országaiban akkoriban megszülető ipar számára nyújt kedvező piacokat: Spanyolország
gyártókapacitása csökken, ami felgyorsítja a birodalom hanyatlását. „Spanyoloké volt a tehén, de a tejet mások
[4]

itták meg” – foglalja össze az uruguayi író, Eduardo Galeano.

A dolgok nem sokat változtak. Az ipari termelésben képződő hozzáadott érték továbbra sem képes
megmaradni a régióban, és félő, hogy a Kínával kiépült intenzív kapcsolatok megint visszalökik a régiót a
nyersanyagtermelők körébe: ennek pedig a világpiacoktól és a kitermelő szektortól való erős függés a
következménye – ami alacsony foglalkoztatást és kevés gazdagságot termel. Tehát, ha ma van is tehene LatinAmerikának, félő hogy a tejet mégsem ők isszák majd meg.
A nyersanyagkereslet felfutása másik problémát is felvetett: „Ha kinéznek az ablakon – mondja Andrés
Velasco volt chilei pénzügyminiszter –, egy óriási vagyonhullám cunamija érkezik. Régebben ennek még örültek
is és azt gondolták, hogy ez pozitív jelenség, de ma már kifejezetten ijesztőnek gondolom. Miért? Mert ez a
cunami komoly politikai gondokat fog okozni… és nehéz makrogazdasági döntések elé állít minket.”

[5]

Az Andrés Velasco említette probléma neve a „holland betegség”, és az 1950-es évek végén Hollandia
északi részén Groningue-ban a világ leggazdagabb gázmezőjének felfedezéséhez kapcsolódik. A gázexport az
egekbe szökött, a deviza bevételek is és ez felértékelte a holland forintot. Ennek az lett a következménye, hogy a
helyi termékek megdrágultak a külföldi piacokon, miközben az importárak csökkentek, és végül az ipar szenvedte
meg a gázmező „szerencsés” felfedezését.
A mai Latin-Amerika hasonló helyzetben van. A beáramló külföldi devizák (részben az export, részben a
külföldi beruházók) miatt, a régió devizái jelentősen felértékelődtek a 2000-es években. A reál például 2010–
2011-ben 25 százalékkal; a brazil pénzügyminiszter, Guido Mantega már a devizaháborút emlegette – ami
[6]

alapvetően a kínai „partnerek” ellen szólt. Azután amikor 2011-ben a brazil államelnök asszony, Dilma Rousseff
Pekingbe látogatott, egyértelműen kérte a kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozását.

Kína finanszíroz is
Sikeres technológiai transzferről is szól a fáma, amikor például egy kínai vasúti kocsikat gyártó üzem
települt le Brazíliában. De ezen kívül Latin-Amerika nem sok erőt képes felmutatni a kínaiakkal szemben, akik
egyik partnerükkel szemben sem kerülnek energiafüggőségbe. Így amikor 2010 áprilisában Argentína antidömpingintézkedéseket vezet be különféle kínai árukra (cipő, textíliák, acéláruk), Kína könnyedén felfüggeszti
argentin olajvásárlásait. Buenos Aires kénytelen-kelletlen meghátrál.
Az ázsiai óriás erőteljesen finanszírozza is a latin-amerikai országokat, részben – a becslések szerint – 10
[7]

milliárd dollár (miközben az USA 244 milliárd dollárnál tart) közvetlen beruházással, részben például a Kínai
Fejlesztési Bank (CDB) nyújtotta hiteleken keresztül, illetve államközi hitelekkel. A fedezet az olaj vagy a szója
vagy más ásványok. Mezőgazdasági infrastruktúrát, energiai és bányászati, közlekedési fejlesztéseket, de
lakásokat és tudományos kutatást is finanszíroznak –2005–2013 között összesen 102,2 milliárd dollár értékben.
www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=185
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[8]

Pekingnek sikerült belépni az Amerika-közi Fejlesztési Bankba (BID) és a Karibi Fejlesztési Bankba (BDC) is.
Annak ellenére, hogyebben a körben a huszonhárom államból öt ismeri el Tajvant, a kínai beruházások az
ötszörösükre nőttek 2003 és 2012 között.
Erős egyensúlytalanságot okoz, de a szoros partneri kapcsolat fontos politikai előnyökkel jár a latinamerikai vezetők számára. Elősegíti egy – a nemzetközi sajtóban erősen ünnepelt – „új középosztály”
megjelenését, amely a fogyasztói szokások változását hozza magával. A hatalmon lévő Munkáspárthoz (PT) közel
álló brazil közgazdász, Marcio Pochmann szerint azonban a kifejezés tulajdonképpen „az elszegényedett
dolgozókat” jelenti, akik csak azért járnak a szupermarketekbe, mert ott külföldön gyártott olcsó termékeket
árulnak.

[9]

A BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) csúcsértekezlete – a brazíliai
Fortalezában 2014. július 14-16 között – nyújtott alkalmat Xi Jinping államelnök második latin-amerikai
látogatására. Kína mindig diszkréten a háttérben maradt a „forró” konfliktusok idején, mint a jelenlegi venezuelai
válság, a 2009-es hondurasi államcsíny vagy a 2010-es államcsínykísérlet Ecuadorban stb. Szigorúan betartja a
külpolitikáját irányító „pekingi konszenzus” öt alapelvét: az államok szuverenitásának és területi egységének
egyértelmű elismerését, az agresszió elvetését, a be nem avatkozást más országok belügyeibe, az egyenlőség és a
kölcsönös előnyök keresését és a békés egymás mellett élést. A washingtoni módszerek felülírása nem maradt
[10]

észrevétlen a déli kontinensen.

Politikai és gazdasági függetlenségi törekvésükkor egy sor latin-amerikai ország tehát számít a kínai
partnerségre: a 2000-es évek haladó politikai közhangulatából hatalomra került kormányok szemében az új
függőség – amit Francisco J. Verdes-Montenegro Escánez

[11]

kutató szerint át kellene alakítani kölcsönös

egymásrautaltságra – kedvezőbb, mint az előző időszak függősége volt. Kína, ma a világ második gazdasági
hatalma, ebből a szempontból a szövetséges kapcsolatok lehetőségét hordozza magában. A partnerség egy
többpólusú világ kialakulásával, a nemzetközi pénzügyi rendszer – főleg a Valutaalap (IMF), valamint a
Világbank – és az amerikai hatalom alávetettségének lazulását jelenti.
Lehet-e azt mondani, hogy „erős dél” van kialakulóban, ami az uralkodó gazdasági rendszer és a gyarmati
logika meggyengülésének ígéretét hordozza magában? Vagy pedig csak a régi és az új nagyhatalmak között a
hegemóniáért vívott harc adott pillanatáról van szó?

A szerző a L’Eveil d’un continent. Géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe [Egy kontisens
ébredése. Latin-Amerika és a Karibi térség geopolitikája] című könyv írója (Armand Colin, Párizs, 2014).
Fordította: Morva Judit

[1] Idézi a People’s Daily Online – Chinese enterprises in Latin America [Kínai vállalatok Latin-Amerikában],
2014. február 19.
[2] Mark Keller: China-Latin American Trade: An end to the good old days [Kína-Latin-Amerika kereskedelme:
vége a régi szép időknek], Latin Business Chronicle, Coral Gables, 2014. június 11.
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[3] Commission économique de l’Organisation des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal)
[Az ENSZ Latin-Amerikai és Karibi térségi Gazdasági Bizottsága], 2013. november.
[4] Eduardo Galeano: Les Veines ouvertes de l’Amérique latine[Latin-Amerika felvágott érei], Plon, Párizs, 1981
(1re éd.: 1971).
[5] Idézi Chrystia Freeland: US policy no longer stands alone [Az amerikai politika nem áll egyedül],
International Herald Tribune, Neuilly-sur-Seine, 2011. április 22.
[6] Lásd Laurent L. Jacque: Guerre des monnaies, mythes et réalités [Pénzügyi háborúk, mítoszok és a valóság],
Le Monde diplomatique, 2010. december.
[7] A kínai külföldi beruházások (FDI) 13 százaléka Latin-Amerikába irányul, miközben a latin-amerikai
beruházások Kínában 2010-ben kevesebb mint 0,1 százalékát (70-80 millió dollárt) jelentettek az Kínába
irányuló összes FDI-nek.
[8] China to finance major projects in Latin America [Kína nagyprojekteket finanszíroz Latin-Amerikában],
Reuters, 2014. június 15.
[9] Marcio Pochmann: Nova classe média ? O trabalho na base da pirâmide social brasileira [Új középosztály?
A munka a brazil társadalmi piramis alján van], Boitempo Editorial, São Paulo, 2012.
[10] Lásd Maurice Lemoine: En Amérique latine, l’ère des coups d’Etat en douce [Az alattomos puccsok kora
Latin-Amerikában], Le Monde diplomatique, 2014. augusztus.
[11] Amigos a la fuerza: las relaciones China-América Latina y el Caribe frente a los riesgos e interdependencias
de una geoeconomía en transformación [Egymást segítő erők: a változó gazdasági erőviszonyok kockázatai és
kölcsönös függőségei Kína, Latin-Amerika és a Karibi térség országai között], Instituto Español de Estudios
Estratégicos, Madrid, 2014. május.
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A szovjet állam és Izrael elfelejtett szövetsége
Michel Réal
1948 májusában a Szovjetunió elismerte a három nappal korábban létrejött
Izrael Államot[1]. Ezt a gesztust, amelyet a cionista mozgalom nagy
győzelmének tartottak, többéves erőfeszítések készítették elő. Az első
kapcsolatfelvételre még Londonban került sor, 1941 elején. Miközben a
Szovjetunió még a náci Németország szövetségesének számított, a Cionista
Világszövetség elnöke, Cháim Weizmann, találkozott Ivan Majszkij szovjet
nagykövettel. Palesztina jövőjéről is beszélgettek. Weizmann egy zsidó állam
létrejöttéért küzdött. David Ben Gurion, a palesztinai zsidó közösség, a Jisuv vezetője és Izrael későbbi
miniszterelnöke néhány héttel később további találkozókon vett részt. A kommunista mozgalomnak a cionista
tervvel való történelmi szembenállása ellenére az új állam nem keresztezte a szovjet érdekeket; de 1946-ig
Moszkva csak óvatos támogatást nyújtott.
A fordulat 1947 májusában következett be. Az Egyesült Királyság, amely még a Népszövetségtől kapta meg 1922ben Palesztina mandátumát, elhatározta, hogy az ügyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) elé viszi. A még
tapasztalatlan szervezetet bízták meg azzal, hogy felelős döntést hozzon e terület jövőjéről. Andrej Gromiko, a
fiatal szovjet külügyminiszter-helyettes, bejelentette, hogy a Szovjetunió támogatná Palesztina felosztását két
államra, egy zsidóra és egy arabra, ha a kétnemzetiségű megoldást nem sikerülne megvalósítani.
Ettől kezdve 1949-ig Izrael politikai, katonai és demográfiai támogatást kapott Sztálin Szovjetuniójától. És ez
akkor is tény, ha a szovjet vezető elnyomó kampányt indított a zsidók ellen, ami nagyrészt a pártállam csúcsain
vívott hatalmi harcnak volt tulajdonítható.
A diplomáciai színtéren a Szovjetunió központi szerepet játszott abban a tervben, amellyel az ENSZ 1947.
november 29-én felosztotta Palesztinát. És a sajátján kívül ehhez biztosította szövetségesei szavazatait is, kivéve –
amire azóta sincs magyarázat – Jugoszláviáét. Egyúttal ellátta Izraelt a két, számára fontos forrással: emberrel és
fegyverrel.
A demográfiai harc elengedhetetlen volt a cionista vezetők terveinek sikeréhez. 1946-ban a zsidó népesség
Palesztinában hatszázezer embert számlált, ami a teljes népesség egyharmada volt. Bármi áron módosítani kellett
az erőviszonyokat a saját javukra. A Szovjetunió ehhez meghatározó módon járult hozzá.
Először is engedte a kivándorlást Palesztina felé. 1946 folyamán hagyta, hogy több mint százötvenezer lengyel
zsidó menjen át az amerikai és brit megszállási zónába Németországban, ahol csatlakoztak a már táborokban
elhelyezett emberekhez. Márpedig a gyakran náci táborokból szabadult foglyok vagy más okokból a háború
végére lakás és család nélküli embereknek nem nagyon volt más választásuk, csak Palesztina. Moszkva
szándékosan is súlyosbította a problémát, hogy nehéz helyzetbe hozza az Egyesült Királyságot. London ugyanis
nemcsak a cionista mozgalom, de az Egyesült Államok nyomása alá is került. Az amerikaiak nem akarták saját
földjükre befogadni ezeket a menekülteket, ugyanakkor tartottak attól, hogy a közvélemény rosszul fogadná, ha a
Palesztina felé tartó illegális bevándorlók hajóit a brit erők minden további nélkül visszafordítják.
1948 előtt a Szovjetunió közvetve vagy közvetlenül is támogatta a zsidó ügynökség által szervezett, kelet-európai
országokból, főleg Romániából és Bulgáriából induló illegális bevándorlást. Az 1946 és 1948 között Palesztinába
érkezett zsidók kétharmada ebből a két országból érkezett.
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1948. május 15-e és Izrael függetlenségi nyilatkozata után a bevándorlás ügye még inkább létkérdéssé vált. Ettől
kezdve újoncokat kellett adni a fiatal hadseregnek. Másként szólva a migráció támogatása egyértelműen Izrael
háborús erőfeszítéseit támogatta. Márpedig 1948 és 1951 között több mint háromszázezer kelet-európai zsidó
csatlakozott Izraelhez, ami ebben a periódusban a teljes bevándorlók számának felét tette ki.
Moszkva a demográfiai csata más frontján is támogatta a zsidó államot: népessége homogenizálásával, ami több
mint hétszázezer palesztinai arab távozásához és főleg elűzéséhez vezetett. A Szovjetunió felmentette Izraelt
minden felelősség alól, és szembeszállt Londonnal. 1948-ban Moszkva az ENSZ Közgyűlésnek a palesztin
menekültekkel kapcsolatos 194. Határozata – amely meg akarta teremteni a palesztinok visszatérésének
lehetőségét – ellen szavazott.
Katonai területen a Szovjetunió segítette a cionista ügyet már Izrael létrehozása előtt is. 1947 májusától a
fegyvervásárlás prioritássá vált Ben Gurion számára. Szovjet nyomásra Csehszlovákia vált a fő szállítóvá. 1948 és
1951 között Prága könnyű- és nehézfegyvereket is szállított, köztük tankokat és harci repülőgépeket, és garantálta
a kiképzést is. 1968-ban Ben Gurion úgy értékelte, hogy ezek a fegyverek „védték meg az országot”: „Ezek
jelentették a legnagyobb segítséget (…) Erősen kétlem, hogy ezek nélkül képesek lettünk volna túlélni az első
hónapot.”[2]
Ebben az első időszakban, 1941–1951-ig, Izrael tehát minden területen olyan támogatást kapott a Szovjetuniótól,
amely meghaladta reményeit anélkül, hogy ezzel elvágták volna a nyugati támogatástól, elsősorban az Egyesült
Államokétól. Később azonban több epizód az ellentétek kiélezéséhez vezetett, egészen a diplomáciai kapcsolatok
1953. februári megszakításáig. Először teljesen leállították a zsidók kivándorlását Kelet-Európából, ahol
antiszemita kampány tombolt. Ezután következett a prágai per 1952 novemberében. Sztálin és Tito marsall
Jugoszláviájának 1948-as szakítása után Kelet-Európa „népi demokráciáiban” kiterjedt tisztogatások zajlottak le.
Csehszlovákiában Rudolf Slánskýt, a kommunista párt főtitkárát letartóztatták „cionista imperialista”
összeesküvés vádjával. A perben a tizennégy vádlott közül tizenegyen zsidók voltak, és kifejezetten így is
emlegették őket.
Ehhez társultak a „fehérköpenyes” ügyek. 1953. január 13-án aPravda egy nyilatkozatot közölt, amely szerint
nagyrészt zsidó „szabotőr orvosok” egy nemzetközi zsidó szervezet utasítására meg akarták gyilkolni a szovjet
vezetőket. Több embert letartóztattak. Köztük volt Polina Jemcsujina, Sztálin jobbkezének, Vjacseszlav
Molotovnak a felesége; Ivan Majszkij korábbi diplomata, aki kulcsszerepet játszott a cionista mozgalommal
tartott kapcsolatokban; sőt Maria Weizmann, Cháim Weizmann izraeli elnök nővére is.
Sztálin 1953. március 5-i halála véget vetett a két ország közötti harc eszkalációjának és a szovjet zsidók elleni
kampánynak. Júliusban helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat. Jobb korszak kezdődött. Az 1947–1949
közötti aranykor azonban már nem tért vissza és az 1967. júniusi háború, amelyben Moszkva Egyiptomot és
szövetségeseit támogatta, a diplomáciai kapcsolatok újabb megszakításához vezetett. Nem is álltak helyre, csak
1991-ben, néhány héttel a Szovjetunió felbomlása előtt.
Fordította: Hrabák András

[1] Az 1948–1953 közötti időszakról, lásd Laurent Rucker: Staline, Israël et les Juifs [Sztálin, Izrael és a zsidók],
Presses universitaires de France (PUF), Paris, 2001.
[2] Idézi Uri Bialer: Between East and West: Israel Foreign Policy Orientation 1948-1956 [Kelet és Nyugat
között: Izrael külpolitikai orientációja], Cambridge University Press, 1990.
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A marxizmus leértékelődése súlyosan nehezedik a baloldalra – az
egyetemesség, a baloldal egyik vívmánya
Vivek Chibber
A gyarmati felszabadulást követően a fejlődő országok
erőteljes iparosításba kezdtek, így óriási proletariátus alakult ki a
Dél országaiban. E változás következtében azonban - paradox
módon - a munkások tiltakozó megmozdulásai meggyengültek.
Sok radikális értelmiségi úgy értékeli, hogy a nyugati országok
valóságát elemző elméletek, melyek megszülték az osztály vagy a
kapitalizmus fogalmát, nem alkalmasak más társadalmak
leírására. A déli országoknak ki kell elemezniük saját
történelmüket és kultúrájukat. Ezekre a gondolatokra válaszol
Vivek Chibber az USA-ban nagy vitát kiváltott munkája.
Hosszan tartó, és végtelennek tűnő szünet után újból megjelent a kapitalizmussal (leginkább annak
neoliberális változatával) szembeni globális ellenállás. Több mint négy évtizede már, hogy ilyen erőteljesen és
globális szinten robbantak be az antikapitalista mozgalmak a világban. Bár mindig is voltak kisebb-nagyobb
rengések, röpke epizódok, amelyek időlegesen kisiklatták a mindent végigsöprő neoliberális projektet, azok
korántsem mérhetők mindahhoz, aminek az elmúlt két évben Európában, a Közel-Keleten és az amerikai
kontinenseken szemtanúi lehettünk.
A tiltakozó mozgalmak visszatérésével jól láthatóvá vált, hogy az ellenállás nélkül eltelt három évtizedért
komoly árat kell fizetni. A dolgozók számára elérhető politikai erőforrások ma gyatrábbak mint az elmúlt
évtizedekben bármikor: a baloldali szervezetek, szakszervezetek, pártok kiégtek, vagy, ami még rosszabb, a
megszorítás-menedzsment cinkosaivá váltak. A baloldal gyengesége azonban nemcsak politikai és szervezeti
gyengeség: elméleti síkra is kiterjed.
A mögöttünk álló évtizedekben elszenvedett vereségeket elképesztően erős intellektuális nehéztüzérség
kísérte. Nem mintha fényévekre kerültünk volna a radikális elméletektől vagy az ezekhez kötődő intellektuális
programok melletti elköteleződéstől. Ellenkezőleg, az egyetemeken– legalábbis Észak-Amerikában – szép
számmal akadnak haladó szellemiségű, vagy éppenséggel radikális értelmiségiek. Arról van inkább szó, hogy
megváltozott a radikalizmus fogalmának tulajdonképpeni értelme. A posztstrukturalista* elmélet hatására a
szocialista hagyomány alapvető fogalmai ma már vagy gyanúsan hangzanak, vagy pedig eleve elutasítottak. Hogy
ne csak egy példát említsünk, az a gondolat, miszerint a kapitalizmus szerkezete valós kényszert gyakorol a
társadalom tagjaira, hogy a társadalmi osztály fogalma a kizsákmányoláson alapuló kapcsolatokban gyökerezik;
hogy szervezett munkásmozgalomra van szükség – mindezek az eszmék, amelyek egykor a baloldal közhelyei
voltak majd’ két évszázadon át, ma már reménytelenül időszerűtlennek tűnnek.
A materializmus és a politikai gazdaságtan elvetése, bár általában posztstrukturalista közegben látta meg a
napvilágot, különösen élesen nyilvánul meg ennek az áramlatnak a legfrissebb hajtásában, amely posztkoloniális*
elméletként vált ismertté. Az elmúlt néhány évtizedben a baloldal elméleti örökségére mért támadások nem
támaszkodtak a francia filozófiai iskola hagyományaira, s a vádat érdekes módon egy sor dél-ázsiai[1], és
általában a déli (Global South) államokban élő gondolkodó képviseli. Közülük a legbefolyásosabbak vagy
legalábbis a legismertebbek talán Gayatri Chakravarty Spivak, Homi Bhabha, Ranajit Guha és a Subaltern
Studies* csoport (Alávetettség-tanulmányok Kutatócsoportja), de közéjük tartoznak mások is, mint a kolumbiai
Arturo Escobar antropológus, a perui Anibal Quijano szociológus, és az argentin irodalomteoretikus Walter
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Mignolo. Célpontjuk természetesen a marxista elmélet, de haragjuk kiterjed a felvilágosodás eszmerendszerére is.
A posztkolonialista teoretikusokat leginkább a felvilágosodás alapvetéseinek egyetemesítő hajlama bosszantja.
Elemzéseikben a marxizmus úgy jelenik meg, mint az az eszmerendszer, amelyik a legfélreérthetetlenebbül
juttatja kifejezésre a felvilágosodás szellemi örökségét.
A marxisták ragaszkodnak az osztály, a kapitalizmus, és a kizsákmányolás kultúra-függetlenségéhez. Ezek
a marxista fogalmak alkalmasak arra, hogy leírják nem csupán a keresztény Európa, hanem a hindu világ és az
iszlám országok gazdasági folyamatait is. A posztkolonialista gondolkodók számára azonban ez az egyetemesítési
buzgalom problematikus és káros. Nem csak azért utasítják tehát el, mert tévesnek tartják, hanem azért, mert úgy
gondolják, megfosztja a Dél országait a hatékony politikagyakorlástól. Káros, mert félrevezető, és a politikai
cselekvést sem képes helyesen irányítani – állítják. Téves, mert elutasítja a helyi szereplők lokális autonómiáját és
kreativitását. Az univerzalista elméletek a helyit és a sajátosat is ugyanarra az európai tapasztalatból levezetett
merev kaptafára húzzák rá. A posztkoloniális elméletet viszont a felvilágosodás radikalizmusának kritikusaként,
és leváltójaként definiálják.
A posztkoloniális tanulmányok egyik széles körben ismert jegyzetéből például azt tudjuk meg, hogy „az
egyetemesség hipotézise azért a gyarmatosító hatalom alapvető építőköve, mert az emberiség »egyetemes«
vonásai valójában pontosan azoknak a jellemvonásai, akik betöltik az uralkodó politikai hatalom pozícióit”
Az univerzalizmus mint koncepció megerősíti a gyarmati elnyomást, mivel úgy állítja be az európai
tapasztalatot, mint amely az egész emberiség történetére ráhúzható. Azt állítják, hogy az univerzalizmus gyarmati
uralkodást elősegítő mechanizmusa a teljes emberiségre globálisan érvényes, az európai kultúra néhány
kiragadott tényét pedig összehasonlítási alapként kezelik. Azokat a kultúrákat, amelyek nem felelnek meg
ezeknek a sajátságos definícióknak, elmaradottaknak, civilizációs oktatást igénylőknek, önrendelkezésre
alkalmatlanoknak bélyegzi. Az említett jegyzet szerkesztőinek álláspontja szerint „[az] egyetemesség mítosza
tehát az imperialista elnyomás elsődleges stratégiája (…)” Feltételezésük szerint ami »európai, az egyenlő az
univerzálissal« ”[2].

A dolgozók jólétüket védelmezik
Ebben az érvelésben a posztkolonialista gondolkodók két legelterjedtebb nézete érhető tetten. Egyik
formális, inkább meta-elméleti eszme, mely szerint az egyetemesség igénye belső lényegéből fakadóan gyanús.
Figyelmen kívül hagyja a társadalmi sokszínűséget és peremre szorít minden olyan tettet vagy társadalmi
konvenciót, ami nem illeszthető bele az univerzalitásba. Az egyetemesség-koncepció az európai hegemónia
bűntársa, az elméletek világát pedig fölényesen uralják a nyugati eredetű gondolatok. Amennyiben ezek az
elméletek megszabják az intellektuális kutatás kereteit, vagy tájékozódási pontot képeznek a politikai gyakorlat
számára, annyiban kitartó eurocentrizmusról beszélhetünk. Bár a felvilágosodástól örökölt keretrendszerek és
elméletek magukban hordozzák keletkezésük földrajzi helyének lenyomatát, ez nem könnyen felismerhető.
Működése pont olyan alattomos, mint doktrínáinak rejtett rendszere. A posztkolonialista kritika feladata ezt
eltörölni, mégpedig úgy, hogy megmutatja jelenlétét és rávilágít hatásaira.
Ez magyarázza tehát a marxizmus és a progresszív liberalizmus „nagy narratíváival” szembeni
ellenségességet.
Az egyetemes elméletekkel szembeni ellenségesség érdekes következményeket hordoz magában. Marx és
Engels óta a politikai elemzés a radikális tradíció két alapvető premisszájára támaszkodik. Ezek közül az első az,
hogy miközben a kapitalizmus az egész földgolyón szétterjed, útja során bizonyos kényszereket – a szereplőket
érintő gazdasági korlátozásokat – állít fel. Így aztán, amint gyökeret ver Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában
és másutt, a gazdasági termelés mindenütt valamiféle általános szabályrendszernek kényszerül
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engedelmeskedni. A régiók fejlődése, a fejlődés módja, a növekedés ritmusa persze nem lesz azonos. A régiók
különbözőségei olyan közös kényszerekre adott válaszként alakulnak ki, amelyek az őket működtető kapitalista
szerkezet sajátjai.
A politikai elemzés ténynek veszi azt, hogy azzal, ahogyan a kapitalizmus rákényszeríti minden emberre a
maga logikáját, gazdasági és politikai dominanciáját, a dolgozó csoportokból ellenállást vált ki. Ellenállnak a
kifosztásnak, hogy megvédjék saját jólétüket – kulturális és vallási identitásuktól függetlenül. Ellenállásuk oka,
hogy a kapitalizmus támadást indít olyan alapszükségleteik ellen, amelyek minden emberben közösek.
Természetesen az ellenállásnak sem a formája, sem pedig az elterjedése nem ugyanaz, de gyakorlásának
potenciálja egyetemes.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyetemességet, hiszen következményei mélyrehatók. De mi marad a
radikális analízisből, ha elmélete eszközkészletéből eltávolítjuk a kapitalizmus fogalmát? Hogyan elemezhetjük a
2007. óta tartó globális válságot, hogyan magyarázhatjuk az Atlanti-térségen végigsöprő megszorítási hullámot,
ha nem a profit maximalizálásáért folytatott fáradhatatlan küzdelem logikáját követjük? Kairótól Buenos Airesen
át Madisonig és Londonig ugyanazok a szlogenek. Valóban: miként foghatnánk bele a kapitalizmus bármilyen
elemzésébe anélkül, hogy legalább néhány egyetemes kategóriát használhatnánk?
Azt gondolhatnánk, hogy a posztkolonialista teoretikusok megkegyelmeznek az olyan fogalmaknak, mint a
kapitalizmus vagy az osztályérdek, mivel ezek egyetemes kategóriák. Nos ezek történetesen nem csak felkerültek
a támadók listájára, hanem egyenesen kiemelt fogalmai mindannak, amit gyanúsnak tartanak a marxista
eszmerendszerben. Gyan Prakash a felvilágosodás (voltaképp a marxizmus) eszmevilága elleni kirohanásában ezt
így értékeli: „a kapitalizmust [a történelmi elemzés] alaptémájaként aposztrofálni annyit tesz, mint
homogenizálni az egyes helyi történeteket, amelyek pedig mégis heterogének maradnak”[3]. A marxisták – állítja
Prakash – nem veszik észre azokat a konvenciókat és gyakorlatokat, amelyek függetlenek a kapitalizmus
dinamikájától. Téves, sőt egyenesen eurocentrikus az a gondolat, hogy a társadalmi képződmények vizsgálata
gazdasági dinamikájuk – azaz termelési módjuk – alapján lehetséges. Ahogy Prakash megjegyzi: „miként több 19.
századi európai gondolat, úgy ez is a tizenkilencedik századi területi imperializmus analógiájának tekintendő”[4].
„Európa provincializálása” c. (2007) nagyhatású könyvében Dipesh Chakrabarty bővebben fejti ki a fenti
érvelést. Az egyetemes kapitalizmus létezésének eszméje a helyi történeteket a „sok variáció egy témára”
sémájává változtatja – állítja a szerző. Az országokat aszerint osztályozza, mennyire egyeznek, illetve mennyire
térnek el a kapitalizmus sematizált koncepciójától. Ezáltal egy adott regionális történelem sosem szabadulhat
meg attól, hogy csupán az európai tapasztalat egyik lábjegyzete legyen. A marxisták kapitalizmus sémájához
kapcsolódó második tévedéseként aposztrofálja a szerző azt, hogy a kapitalizmus univerzális volta megfosztja a
történelmi fejlődést a benne rejlő összes lehetőségtől. A rendszer egyetemesítő dinamikájában való feltétlen hitük
megfosztja a marxistákat a „történelmi folyamatok diszkontinuitásainak, szakadásainak és váltásainak”[5]
észlelésétől. Mivel nem veszik figyelembe az emberiség eredendő „szabad akaratát”, így a történelem marxista
jövőképe egy előre meghatározott végkifejlet felé vezető egyenes úton halad.
Összefoglalva: olyan fogalmakról, mint a kapitalizmus, azt feltételezni, hogy egyetemesítőek, nem csak
tévedés, hanem politikailag veszélyes is: a nem-nyugati társadalmakat lekicsinylő módon megfosztja saját jövőjük
alakításának lehetőségétől.

Mindenesetre tagadhatatlan tény, hogy a múlt század során a kapitalizmus valóban az egész világra
szétterjedt és beépült a korábban gyarmatosított világ legnagyobb részébe. Ha pedig valahol gyökeret vert, legyen
az Ázsia vagy Dél-Amerika, akkor ott az intézményi rendszerre is hatással volt. A tőkefelhalmozás nyomására
ezek a gazdaságok átalakultak, és az átalakulás logikájához igazodva a nem-gazdasági intézmények zöme is
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megváltozott. A már idézett, „Európa provincializálása” c. művében Chakrabarty csakugyan megerősíti, hogy a
kapitalizmus tulajdonképpen globalizálódott a múlt században, de míg elismeri globalizációjának tényét, tagadja
hogy ez egyenértékű lenne a világ egyetemessé válásával[6]. Ezáltal lehetővé teszi önmaga és teoretikus társai
számára a kijelentést, hogy a kapitalizmus mint kategória, alkalmazható lenne a világon már mindenütt jelenlévő
piaci függőségek jelenségeinek elemzésére.
Chakrabarty számára a kapitalizmus a saját működési elvének rendel alá minden társadalmi cselekvést:
„bármennyire globális lenne is az elterjedése, a tőkének nincs semmilyen történelmi formája, így tehát nem lehet
univerzális. Az egyetemes tőke működési elvét sem a globális tőke, sem pedig a lokális tőke nem képviseli.”
Eszerint az érvelés szerint az egyetemes kapitalizmusnak minden társadalmi kapcsolatot alá kell vetnie a
maga működési elvének, ami nem tűr meg más független társadalmi kapcsolatokat. A kapitalisták befektetéseik
elérhető legmagasabb megtérülését hajszolják, és mindaddig amíg működésük zökkenőmentes, vajmi keveset
törődnek az őket körülvevő környezet szokásaival. A kapitalisták számára mindegy, hogy a „különböző égövek
alatt milyen emberi életmódok” alakultak ki. Vészcsengőjük csak akkor szólal meg, amikor a környezet bizonyos
jelenségei megakasztják a nyereség növekedését. Amikor pedig ez bekövetkezik, akkor akcióba lendülnek, és a
változtatás érdekében célba veszik azokat. Következésképp el kell utasítanunk Chakrabarty kijelentését, miszerint
a globalizációnak nem következménye az egyetemesítés. Ha a globálisan elterjedt folyamatokat kapitalista
folyamatokként azonosítjuk, akkor ezek egyszersmind egyetemesek is. Ha kimondhatjuk, hogy a globalizáció
gyakorlata a kapitalizmust terjesztette el a világban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a kapitalizmus
egyetemes folyamat.
A kapitalizmus a profit iránti olthatatlan szomja által vezetve a világ minden sarkába beszivárog, és
eközben a globális lakosság egyre növekvő arányát uralma alá hajtva egy valódi univerzális történelmet hoz létre:
a tőke történetét. A posztkolonialista gondolkodók bár elismerik a kapitalizmus globális elterjedését, tagadják a
kapitalizmus lényegét. Ami igazán kényelmetlennek bizonyul számukra, az a materialista elemzés második
összetevője: az ellenállás jelenségének hangsúlyozása. Nem fér kétség ahhoz, hogy a kapitalizmus terjedése
társadalmi ellenállást gerjeszt (munkáslázadások, földjükért harcoló földművesek, a bennszülött lakosság
tiltakozásai stb.), ebben mindenki egyetért. A hasonlóság azonban csak a felszín. Míg a marxisták az alulról jövő
ellenállást a dolgozó csoportok valós érdekeinek megnyilvánulásaként értelmezik, addig a posztkoloniális
teoretikusok elzárkóznak az objektív, egyetemes érdekekről szóló bárminemű vitától. A tiltakozás és a küzdelem
forrását csakis helyi konfliktusnak tekintik. Úgy értékelik, mint az adott dolgozó csoportok kultúrájának sajátját,
a hangsúlyozottan egyedi lokalitást, nem mint az egyetemes, alapvető szükségletekből fakadó érdekek
megnyilvánulását.

A kizsákmányolás hatása
Nincs és soha nem is létezett a világon olyan kultúra, amelyben a cselekvő egyén ne tartaná szem előtt a
maga fizikai jólétét. Bizonyos alapvető szükségletek – táplálék, lakhatás, biztonság stb. – helytől és időtől
függetlenül léteznek, hiszen elengedhetetlenek bármely kultúra újratermeléséhez. Kijelenthetjük tehát, hogy az
emberi lét bizonyos vonatkozásai, nem a helyi kultúrából adódnak. Ezek a vonatkozások az emberi psziché időtől
és tértől független jellegzetességeiben gyökereznek – egyszerűen emberi természetünk elemei.
A kulturalizmus* hívei lelkesen tanulmányozzák a fogyasztási tárgyakat, lakhatási preferenciákat,
ruházkodási hajlamokat mint a helyi szokások és történelemi lehetőségek lenyomatát. Mindennapos, hogy
kultúraelméleti szakemberek úgy mutatnak a fogyasztás formáinak változatosságára, mint annak bizonyítékára,
hogy a szükségletek mindössze kulturális konstrukciók. Közben elfelejtenek bármit is mondani arról, amihez
szinte minden ember ragaszkodik: ahhoz hogy ne halljon éhen, ne fagyjon meg, és ne a reménytelenség hálójában
élve vergődje végig az életét.
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A jólétre törekvés emberi szükséglete az, ami lehorgonyozza a kapitalizmust. Ahogyan Marx is
megállapította: a „gazdasági viszonyok unalmas kényszere” elégséges ahhoz, hogy a munkásokat a
kizsákmányolás hálójába kényszerítsék. Ez pedig független a történelmileg kialakult különböző kultúráktól és
ideológiáktól. Amennyiben a munkás rendelkezik a munkaerejével (és csak azzal), akkor el fogja adni, hiszen ez
az egyetlen módja életfeltételei megteremtésének. A munkás persze szabadon választhatja a munkavállalás
elutasítását is, de – mint erre Engels rámutatott – ez csupán azt jelenti, hogy szabadon választhatja az
[7]

éhenhalást .
Az ember élni akarása és jólétre törekvése teszi lehetővé a kizsákmányolást, ugyanakkor ez a vonás a
központi forrása az ellenállásnak is. Ugyanaz a jólétért való küzdelem hajtja a dolgozókat a kapitalisták karjaiba,
mint ami a kizsákmányolás feltételei ellen való tiltakozásukat mozgatja. A munkáltatók könyörtelen
profithajszolásának egyik legfontosabb megnyilvánulása a termelési költségek leszorításának állandó keresése. Az
egyik ilyen költség természetesen a munkabér. Csakhogy a bércsökkentés, míg a profitnövekedés egyik feltétele,
szükségszerűen a dolgozók életminőségének megszorítását is jelenti – ilyen módon pedig támadás a jólétük ellen.
A csúcságazatokban és a jó érdekképviselettel rendelkező szektorokban a bérmegszorítások még az elviselhetőség
határán belül maradhatnak úgy, hogy bár az életszínvonal fenntartásában némi nehézséget okoznak, az
alapszükségletek kielégítését nem fenyegetik. Azonban a legtöbb déli országban, és a fejlett ipari országok egyes
ágazataiban, a tét ma már ennél jóval nagyobb. Miközben a munkáltatók a termelésiköltségek további
csökkentését erőltetik, a (tőke)felhalmozás szisztematikusan a dolgozók jóléte ellen hat. A tőketulajdonosok
megpróbálják kitolni az elavult gépek élettartamát, fokozzák a munkavégzés sebességét és intenzitását,
meghosszabbítják a munkaidőt, és végül támadásokat intéznek a nyugdíjak és a szociális juttatások ellen is. A
munkásmozgalmat gyakorta az életfeltételek újratermelődésének veszélybe kerülése izzítja be, nem pedig az
életszínvonal emelésének szándéka.
A folyamat első fázisában a munkások kénytelenek alávetni magukat a munkaszerződéseknek és ebből
következően képes gyökeret verni a kapitalizmus a világ összes szegletében. A második fázisban viszont
[8]

mindenütt, ahol a kapitalizmus megtelepedett , megjelenik az osztályharc. A kapitalizmus egyetemességének
ellenpárja a dolgozók egyetemes harca a saját jólétük védelméért.
Személyes nézőpontom az, hogy az emberi természet nem redukálható le egyetlen alapvető, biológiai
szükségletre. Léteznek a különböző regionális kultúrákon túlmutató, általános emberi elvárások, így például az a
szükséglet, hogy az ember mindennemű elnyomással szemben fenntartsa szabadság- és autonómiaigényét. De
ezek közé sorolható az alkotó önkifejezés, vagy a tisztelet utáni vágy is. Ugyanakkor az alapvető emberi
létszükséglet igenis létezik, még akkor is ha ez kevésbé „nemes” és rangos, mint más szükséglet. Sokat elárul a
baloldali értelmiségi kultúra mai helyzetéről, hogy egy ilyen evidenciáról képes „elfelejtkezni”.
Miközben az újra megizmosodott kapitalizmus teljes erővel fejti ki romboló hatását, az amerikai
egyetemeken oktatott elméletek segítettek lebontani azokat a fogalmi pilléreket, amelyekkel érthetőbb lenne
maga a válság, és amelyekkel kidolgozhatnák a kilábalás stratégiáját.
A posztkoloniális teoretikusok erőteljesen hozzájárultak a nativizmus és az orientalizmus* masszív
újjáéledéséhez. Nem csupán arról van szó, hogy az univerzálissal szemben nagyobb hangsúlyt kapott a lokális. A
„helyi” felértékelésével, a kulturális sajátosságok rögeszmés kutatásával azt próbálják elhitetni, mintha ez lenne a
politikai harc egyetlen motorja. Paradox módon ezzel újraélesztik azt az egzotizmust, amelytől azelőtt olyannyira
iszonyodott a baloldal, hiszen a gyarmatosítók a legyőzöttek irányában érzett mély megvetését és elutasítását
fejezte ki.
Napjainkban a posztkoloniális elmélet az anti-eurocentrizmus nevében támasztja fel azt, amit a haladó
gondolkodók – helyesen – az imperialista uralom ideológiai igazolásának tekintettek. Lehetséges-e kibúvót
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keresni az emberi jogok megadása alól azzal, hogy a jogot puszta ideaként értékeljük, és kétségbe vonjuk az
egyetemes érdekeket? Feléledhet-e a nemzetközi és demokratikus baloldal anélkül, hogy meg ne szabadulna a
régi sémáktól, és ezáltal elfogadná a két univerzalizmust: egyetemesen közös emberi mivoltunkat és az azt
fenyegető, gonosz módon egyetemesítő kapitalizmust.
A szerző Videk Chibber, a New York-i Egyetem szociológiai tanszékének docense. Postcolonial Theory and
Specter of Capital [A posztkoloniális elmélet és a tőke megjelenés változatai] című könyve a Verso kiadónál
jelent meg 2013-ban Londonban. Cikkünk angol változata a Socialist Register, The Merlin Press, London, jelent
meg az 2014-es számban.
Fordította: Láger László
Szójegyzék
Az egyes iskolákat és szellemi áramlatokat nem annyira belső összefüggéseik alapján, mint a rivális
gondolatrendszerekkel szemben, illetve az uralkodó gazdasági és társadalmi erőkkel való kapcsolatuk alapján
lehet meghatározni.
Strukturalizmus: A háború utáni korszak divatjával: a humanista filozófusokkal és a szubjektum
szabadságával ellentétben (Jean-Paul Sartre), a strukturalizmus célja, hogy azonosítsa a rendszerességeket és az
objektíve létező struktúrákat, amelyek anélkül hatnak az egyénekre, hogy az utóbbiak azok tudatában lennének. E
szellemi áramlat az 1950-es években bontakozott ki Franciaországban. Előbb a nyelvtudományban (Ferdinand de
Saussure), majd az antropológiában (Claude Levi-Strauss), a történelemben (Jean-Pierre Vernant), a filozófiában
(Louis Althusser) és a pszichoanalizisben (Jacques Lacan) stb.
Posztstrukturalizmus:
Az
egyértelmű
igazságok
kinyilvánítására
hajlamos
modern
társadalomtudományokkal szemben a posztstrukturalizmus elutasít mindenféle olyan törekvést, amely a
„valóságnak”, a dolgok és a létezők csoportjai „természetének”, „lényegének” a megragadására irányul. Azt
állítja, hogy a valóság „konstruált”: különböző egymásba fonódó diskurzusok szövevénye, amelyeket
dekonstruálni kell. E posztmodern irányzat, amelyet francia filozófusok (Jacques Derrida és Michel Foucault)
munkái ihlettek, az 1980-as években az amerikai egyetemeken teljesedett ki, főként a filozófia, az irodalom és az
esztétika területén. A posztstrukturalizmus adja némely feminista, homoszexuális és fekete mozgalom elméletitudományos hátterét is.
Posztkoloniális tanulmányok: A harmadik világban zajló gyarmati felszabadítási harcok árnyékában,
történészek, antropológusok és irodalmárok kezdték el használni a posztstruktualista fogalmi keretet,
újragondolandó az etnicitással, az identitással, a gyarmati népek történelmével és kultúrájával kapcsolatos
kérdéseket. Az irányzat, amely szintén a szövegelemzésen alapul, szakítani igyekszik a nyugati uralkodó
nézőponttal, s a
Orientalizmus: A Keletnek a nyugati kultúrában – festészetben, szépirodalomban – elterjedt sztereotípiák
hatását tükröző értelmezése, miszerint a Kelet alapvetően különbözik a Nyugattól. Edward Saïdnak, az
összehasonlító irodalomtudomány professzorának 1978-ban megjelent Orientalizmus című könyvét (magyarul:
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000), Frantz Fanon munkáival együtt, a posztkolonialista tanulmányok
alapművének tekintik.
Subaltern Studies (alávetettség-tnulmányok): A történetírás egyik irányzata, amely a posztkoloniális
mozgalom keretében fölülvizsgálat alá veszi az indiai szubkontinens történelmét az elnyomott és elfeledett
embercsoportok szemszögéből, mind társadalmi, mind pedig etnikai, vallási, szexuális. tekintetben. Az irányzat
legfontosabb alakja három egyetemi kutató: Partha Chatterjee, Homi Bhabbha és Dipesh Chakrabarty. Létrejötte
idején, az 1980-as években, a Subaltern Studies, Ranajit Guha és Gayatri Spivak vezetésével – ellentétben a
posztmodern szerzők többségével –, Antonio Gramsci marxizmusa követőjeként határozta meg magát.
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Kulturalizmus: Olyasfajta érvelés, amely valamely embercsoport kultúráját állandónak és
mozdíthatatlannak tételezi, ugyanakkor éppen ezt a kulturális adottságot tekinti a csoport történelme legfőbb
magyarázó tényezőjének, szemben a társadalmi, gazdasági, politikai stb. feltételekkel.

[1] Partha Chatterjee: Contreverses en Inde autour de l’histoire colonial [Vita Indiában a gyarmatosítás
történetéről], Le Monde diplomatique, 2006. február.
[2] A posztkoloniális tanulmányok olvasókönyve (The Postcolonial Studies Reader). Szerk.: Bill Ashcroft, Gareth
Griffins és Helen Triffin. London, Routledge, 1995. 55. p.
[3] Gyan Prakash: Posztkolonialista kriticizmus és indiai történettudomány (Postcolonial Criticism and Indian
Historiography). In: Social Text. 1. (1992) 32 sz. 13. p.
[4] I. m., 14. p.
[5] Chakrabarty: Európa provincializálása (Provincializing Europe). 23. p.
[6] I. m. 71. p.
[7] Friedrich Engels:A munkásosztály helyzete Angliában. Személyes megfigyelések és forrásmunkák alapján.
Lipcse 1845. Angolul: New York, Penguin Books, 1987/1887.
[8] Pontosabban a létrehozó erő a harcnak a motivációja. Hogy a motiváció kollektív cselekvésben megnyilvánuló
valós ellenállást gerjeszt-e vagy sem, az már további, esetleges faktorok függvénye.
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Az Ódry dicsérete
Kovács Ilona
Arra a kérdésre, hogy az utóbbi időkben melyik a legizgalmasabb
színházi műhely Budapesten, nehezen tudnék választ adni. Szerencsére,
bőséges a választék, van miből válogatni. Azt azonban biztosan állíthatom,
hogy az egyik legizgalmasabb színház (több játszó hellyel, mint a Padlás, a
tornaterem, a nagyterem, stb.) jelenleg, sőt már több éve, a Színház és
Filmművészeti Egyetem (SzFE).
A sok emlékezetes előadás közül a legutóbbi revelációval kezdem, és
időben visszafelé igyekszem majd görgetni a beszámolót. Az időbeli sorrend nem következetes, és a válogatás sem
jelent olyasmit, mintha a többi produkció nem lenne figyelemre méltó: csak annyit jelez, hogy nekem az
ismertetésre kiválasztottak tetszettek a legjobban, a legújabbak közül pedig a legfrissebben látott, a Nincstelenek.
A kiemelt négy előadás sok szempontból kiugró: nemcsak a színházi mesterség elsajátítása terén elért
eredményeket kell értékelni, de az újító, merész szellemet is, amely üdítően hat a magyar színházi világban. Olyan
kísérletekre teremtenek alkalmat az egyetemen tanító tanárok (legtöbbjük maga is aktív művész, rendező,
színész, gyakran mindez egyszerre), amelyre a kőszínházak keretein belül kevesebb a lehetőségük. Az is
nyilvánvaló, hogy az SzFE vezetése (korábban Ascher Tamás, most ősztől kezdve pedig M. Tóth Géza) alkotóan
hozzájárult a színvonal és a merészségi fok emeléséhez, és egyelőre semmilyen törés nem tapasztalható ezen a
téren.
A múlt évad legjobb magyar előadásairól itt nem lesz szó, mert egyrészt lehetetlen teljességre törekvő
körképet rajzolni a sokszínű budapesti és vidéki színházi életről, másrészt az Ódryn következetes koncepció
rajzolódik ki az utóbbi évek diák-produkcióiban, ami ritkaság, és igen nagy erény. Elsősorban a nagy alkotói
szabadságot (diákokról beszélve!) és az összművészeti teljesítményre törekvést emelném ki. Az egyetemen folyó
képzés annyira sokszínű, az előadások annyira különböző stílusokban, de magas szinten készülnek, hogy nem
lehet véletlennek tekinteni a sorozatot. Egyértelmű, hogy a tanárok nagy hatásfokkal dolgoznak, és nemcsak
kiválóan képzett, de egyre sokoldalúbban felkészített diákokat bocsátanak a közönség elé. Az a törekvés, hogy
kiváló szövegeket sokféle szempontú megközelítésben, tánc, mozgásművészet, pantomim és még sok más
művészeti ág együttesében állítsanak színpadra, emlékezetes produkciókat hozott létre, és érdekes színfolt a
magyar színházi közegben.
I.
Az egyik, nemrégiben bemutatott, tehát friss előadás nem drámát állít színpadra, de nemes irodalmi
alapanyagból építkezik: Borbély Szilárd Nincstelenek című regényéből készült, és a színlap szerint „szabálytalan
adaptáció”. A nemrégiben tragikus módon elhunyt szerző írása egy kis szatmári falu mindennapi életét és lakosait
(románokat, magyarokat, cigányokat és zsidókat vegyesen) ábrázolja egy kisfiú szemszögéből. A produkció Máté
Gábor rendezésében a 2011-ben indult osztály tavalyi (2014 tavaszi félévét lezáró) beszédvizsgájából alakult
nyilvános előadássá. A szórólapon nem tüntették fel a beszédtanár(ok?) és mindazok a közreműködők nevét,
akiknek együttes munkája alakította ki a 13 diák előadásában szünet nélkül játszott előadást, amely állandó
izgalmat tud kelteni és fenntartani minden percében.
A mozgás, a zene (ezt részben a különböző hangszereken kiválóan játszó és jól éneklő diákok adják) és az
egymást követő jelenetek rendkívüli erővel jelenítik meg a minimalista, de szintén nagyon erős hatású szöveget.
Mivel tudható, hogy beszédleckékből bontakozott ki a színdarab, érdemes figyelni a sokféle, helyenként bravúros
szövegmondás és hatás dimenziójára: pösze, selypítő, hadaró vagy durván káromkodó, helyi vagy családi
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beszédmódot felidéző technikák mellett például nagyszerű egy koszos
tyúkólat megelevenítő jelenet, amelyben a baromfiudvar hangjai és neszei
(kiegészítve a jól eltalált mozgásokkal, illetve a könyvlapozással és
suhogtatással megjelenített szárnycsapásokkal) tökéletes illúziót teremtenek.
Az a tény, hogy a szituáció maga azt kelti életre, hogyan almozza ki a
szárnyasok ketrecét, hogyan szedi össze a tyúkszart, és hogyan szórja le őket
egy mérges porral a falu félkegyelmű, de megtűrt cigánya, Mesijás (akit
budik és ólak takarítására használ a falu népe), igazi mélységet ad a technikai mutatványnak.
A példák sora hosszan szaporítható lenne, de inkább az anyagi kérdésekről írnék néhány mondatot, mert
ezek ügyes megoldása is jellemző majdnem minden vizsgaelőadásra. (Az egyetlen kivétel a Pesti Színházzal
koprodukcióban készült Vízkereszt, amelyről még lesz szó.) A figurákat felváltva, apró, egyszerű, de sokatmondó
és remekül használt kellékek (pl. vödör, labda, konyhakés, színes sál, fehér lepel, ujjak árnyjátéka, stb.)
segítségével játsszák el a színinövendékek, lelkesedésüknél csak tehetségük és felkészültségük meggyőzőbb. A kis
költségvetésű, de annál invenciózusabb jelenetsorokban sok helyszín, karakter és cselekménytöredék elevenedik
meg, a regény szelleméhez híven, mégis a fiatalok hatalmas játékereje, aktív jelenléte és szereplése révén kevésbé
sötéten és elkeserítően, mint Borbély Szilárd művében.
Az SzFE Padlása közeli, intim, szűk tereivel, amelyeket remekül kihasznál a rendezés, erősen hat arra a
néhány tucatnyi nézőre, aki befér a szűk nézőtérre, de mivel ilyen dimenzióban készült, ebben a formájában
bizonyára nem is működne hatásosan egy nagyobb teremben. Akármi is a magyarázat a megrendítő hatásra, az
előadás kitörölhetetlen hangokat-képeket, egymástól elválaszthatatlan, maradandó emlékeket hagy a nézőben.
II.
Hasonlóan hely- és osztályadottságokra építő a Zsótér Sándor rendezte Hamlet, amely ugyan a pécsi
Poszton és a gyulai Shakespeare-fesztiválon is szerepelt, tehát (jelentős átigazításokkal) utaztatható, de igazán
ugyancsak az Ódry színpadára, alagsori helyiségeire, nézőterére és színinövendékeire van kitalálva. A rendező
fantáziája kimeríthetetlen, mint ez ma már nyilvánvaló, és nem csak arra épít, hogy "Mindenki Hamlet akar
lenni", ahogy egy interjúban (2013. július 31, készítette Marton Éva a Fidelio számára) ő maga megfogalmazta
koncepciója alapelvét. Készültek már olyan előadások a Hamletből, ahol több színész játszott különböző
szerepeket felváltva, női-férfi figurákat vegyesen (pl. Peter Brook dvd-n is kiadott nagyszerű rendezése, Párizs,
Bouffes
du Nord, 2000, vagy a Krétakör emlékezetes, három férfival játszatott, átírt szövegének gimnazistáknak
szánt bemutatója), ez a verzió mégis revelációként hat, és véleményem szerint európai viszonylatban is izgalmas,
kiemelkedő előadás. A rendező az idézett interjúban részletesen beszámol a motivációiról és a saját
koncepciójáról, és mivel többször és több helyen megrendezte már a darabot, ennek a vállalkozásnak a különleges
jellemzőiről.
A Marton László vezette (akkor harmadéves) osztály vizsgaelőadásáról van szó, ahol Zsótér tudatosan törekedett arra, hogy a
szerepsémákat szétrombolja (szép lány-Ophelia, sírásó-öregember, stb.): „A
szép lány játsszon sírásót és öreg hullát, egy másik szép lány a figyelni tudó
Horatiót. Emelkedett fiú vicceset, szép fiú görényt.” Szabályt nem állított fel,
a váltások önmagukban is izgalmasak, és bizonyítják, hogy fiatalokkal
merészebben lehet kísérletezni, mint konvencionálisabb, nagy színházakban
az ott kialakult stílust követőkkel, és hogy a pályakezdő vagy majdnem „kész” színészek maguk is ötletesek és
elképesztően vállalkozó kedvűek, ha szabadságot is adnak nekik: „Jókedvükben voltak leleményesek. Horatio
(Zsigmond Emőke.) percekig fuldoklott a hideg vízben, hogy mindenkit meglepve bukkanjon ki a Tó-színpad
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alatti mocsárból (Gyulán) Hamlet levelével. Lenyűgözött. Eszembe nem jutott volna. Az egyik Hamlet (ifj.
Vidnyánszky Attila) kötelet kerített a megmászhatatlan fára és ezzel az égbe emelte a monológot.”
A szöveget Nádasdy Ádám magyar változatában mondták-játszották-táncolták el, és ez az összművészeti
élmény különösen jól illik a fiatalságukhoz, vidámságukhoz, ami még az európai irodalom legismertebb
tragédiájának is új dimenziót kölcsönöz. A zene szintén remek, Tallér Zsófia munkája, a színpadkép (a
fémkeretek, sőt a kulisszák felhasználásával, Zsótér személyes közreműködésével) meglepő, egyenesen
szenzációs. Sok részletet kellene még említeni, de itt most azt emelném ki, hogy Arany szövege talán nem
működött volna ilyen jól ezzel a társulattal. Ellenpéldaként azonban rögtön ugyanennek az osztálynak egy másik
produkciója szolgál, amelyik szintén varázslatosra sikeredett: a két klasszikus fordítás szabadon felhasznált
anyagával megalkotott Vízkereszt, amelyről azt mondja a színlap: a szöveg „Radnóti Miklós és Rónay György
fordításának felhasználásával készült. Létrehozták: Csapó Attila, Vecsei Miklós, Janka Barnabás, Tóth János,
Zoltán Áron, Tóth András, ifj. Vidnyánszky Attila, Zsigmond Emőke, Mészáros Blanka, Radnóti Zsuzsa, Deres
Péter (A Vígszínház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem koprodukciós előadás, bemutató: 2014. január, Pesti
Színház, komédia két részben, rend.: Marton László).
III.
A Shakespeare-vígjátékok között a Vízkereszt, vagy amit akartok, a szerző utolsó vidám műve, mintha
egyenesen ifjú színészeknek, a kamaszkorból éppen csak kilépett, játékos fiataloknak készült volna. A Vízkereszt
és az Ahogy tetszik mindenesetre tökéletesen illik a kirobbanó energiáikat fölösen kamatoztató színinövendékek
alkatára. A játékos, de drámai mélységeket lépten-nyomon felvillantó komédiát ezúttal a rendező (akkor
negyedéves) osztályával állította színpadra, ügyes koprodukciót összehozva saját színházával. Azért is különösen
jó ötlet az ismert társulattal és intézménnyel való együttműködés, mert – odatervezve -, nagy lehetőségeket rejt
(még színpadtechnikai szempontból is), és mindenképpen nagyobb és más közönség számára elérhető, mint az
Ódry saját épületében futó előadások.
Újabb érdeme a produkciónak, hogy – akárcsak a Vígben rendkívül
sikeres Revizor esetében –, szerencsésen vegyül a komédiázásban a
pályakezdőkkel az állandó társulatból néhány remek színész (Mészáros
Máté, Telekes Péter, Bata Éva és Fesztbaum Béla). A zsengébb és érettebb
színjátszók nagyszerűen erősítik egymást: a rutinosok meg tudnak újulni,
méghozzá nagyon sikeresen, a fiatal növendékek pedig nyilvánvalóan sokat
tanulhatnak a nagy gyakorlattal rendelkező Víg és Pesti-tagok játékából.
Minden összevág a siker érdekében: a nemzetközileg elismert Khell Csörsz meseszerű díszletében, Lisztopád
Krisztina modern jelmezeiben az előadás csakugyan álomvilágba repíti a nézőt, ezúttal nagyobb költségvetésből
kigazdálkodva.
A Zsótér-rendezte Hamletből ismerős ifj. Vidnyánszky Attila mint játékmester bohócot és bölcs bolondot,
furfangos manót és csínytevő szolgát egyaránt nagyszerűen alakít. Igazságtalan azonban csak az ő, központi
funkciót betöltő alakítását kiemelni, mert a szereplőket egyenként mind meg kellene dicsérni, annyira ügyesek,
tehetségesek, és mind olyan hamvasak. Azt gondolhatná valaki, hogy könnyű átmenteni a valódi fiatalságot a
színpadra, de sok negatív példa bizonyítja, hogy nem elég szépnek, fiatalnak, vagy ellenkezőleg érettnek vagy
öregnek, gonosznak vagy bölcsnek lenni, egy-egy jó karakter-alakításhoz. Ezek a fiatalok tökéletesen fiatalok
maradnak a szerepeikben, el tudják játszani az ifjúságot és a korai szenvedélyeket, akrobatikus mutatványoktól
kezdve mindent tudnak (legalábbis itt és most): egyaránt jól hoznak drámai szöveget, emelkedett lírát és
helyzetkomikumot. Ugyanez nem érvényes ugyan az idősebb kollégákra, mert ők másféle figurákat formálnak
meg, de ők is remekül komédiáznak, és az összjáték tökéletes.
A függönyök ide-oda húzásának köszönhetően a jelenetek mintha mindig más és más világban
játszódnának, a párbaj ötletes árnyképes megoldásával bűvöl el, a fehér fátylak mögött hol látomásos képeket
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látunk, hol hitelesnek tűnő, tengerparti, hajótöröttek között folyó párbeszédet, és minden a helyén van.
Meghatnak, felháborítanak vagy megnevettetnek, mindig szerethetőek az összes figurák az össze-vissza keveredő,
nemek között magukat ki sem ismerő ifjú szerelmesek épp úgy, mint a gaz és hiába epekedő udvarmester,
Malvolio, vagy a mindig részeges párban előkerülő Böffen Tóbiás és Keszeg András.
Sokat lehetne még dicsérni a már röviden ismertetett előadásokat, de feltétlenül szólni kell még egy
csodálatos produkcióról, amelyik ráadásul Arany János legklasszikusabb művét, a Toldit jeleníti meg fantasztikus
színészi és mozgásművészeti eszközökkel.
IV.
A 2012-ben negyedéves fizikai színházi koreográfus osztály vizsgaelőadása valósítja meg ezt a csodát,
amelyet még elvétve lehet látni ma is, bár – sajnos – ritkán. A mű átvitele a Tornateremből a Jurányiba valamit
gyöngített az elemi erejű összhatáson, ezzel is példázva, hogy újra kellett volna tervezni a látványt és a színpadot
az új, jóval tágasabb játszó helyen, ahogyan azt Zsótér tette a maga Hamletjével.
Az osztály azóta végzett, és tagjai budapesti és vidéki színházakban egyaránt feltűnnek, bizonyára még
sokat hallunk róluk. A névsort kötelező közölni, annyira jó mindenki: Gyöngy Zsuzsa, Hegymegi Máté, Horkay
Barnabás, Nagy Norbert Zsolt, Pallag Márton, Varga Krisztina és Zsíros Linda. A siker alaptényezői között
feltétlenül szerepel, hogy Horváth Csaba és Lukács Andor (volt) a két osztályvezető tanár, és stílusuk,
tapasztalataik és tehetségük legjobb összetevőit sikerült átadniuk a diákjaiknak, az eredményből ítélve. A
koreográfia lélegzet elállító, oly mértékben tudja ötvözni a kortárs mozgásművészet nyelvét a klasszikus
szövegmondással és átéléssel. Itt sem egy szerepet játszanak a színészpalánták, hanem váltakozva jelenítenek
meg figurákat, vagy maradnak ugyanazok, változnak narrátorrá vagy nőstényfarkassá. Dresch Mihály zenéje
szintén szuperlatívuszokat érdemel, de a halmozás csak elvenne a dicséretek értékéből. A zene, akárcsak a
mozgásművészeti dimenzió egyszerre képes folklór elemeket kortárs zenével, klasszikus motívumokkal és
dalokkal társítani. Vivőereje tovább repíti az akrobatákkal vetekedő mozdulatsorok után a táncosokatversmondókat, mivel mindeközben csodálatosan el is mondják az eposz teljes szövegét.
Újra azt is kell hangsúlyozni, hogy a kellékek és ruhák költsége még a legszűkebb költségvetésbe is belefér,
amivel nem szegényes kiállításra utalok, hanem arra a tehetségre, hogy egy kannával-bottal, festékes vödörrel
vagy telefröcskölt táblával is ezerféle helyzetet-tárgyat lehet megjeleníteni. Nem szeretném ezt az elismerést abba
az irányba vinni, hogy nem kell sok pénz egy szép előadáshoz, mert lám, itt is szinte a semmiből teremtettek
varázslatos látványt, de el kell ismerni, hogy ez is lehetséges. A keretükből leemelt ablakok, a sokféle matracfantáziák egyszeri varázslatot tudnak előállítani, de nem szabad, persze, általános szabályként előírni a szegényes
költségvetést az alkotóknak.
Az osztály minden tagja külön dicséretet, a teljesítmények alapos elemzést érdemelnének, annál is inkább,
mert közülük többen azóta önálló koreográfusként és táncos színészként már feltűnést keltettek (mint pl.
Hegymegi Máté és Horkay Barnabás), de itt inkább arra szeretnék buzdítani, hogy senki ne hagyja ki az egyszeri
lehetőséget. Több kivételesen tehetséges és jól képzett osztály remekbe sikerült előadásairól van szó, és mivel a
színház efemer művészet, sietni kell, hogy élőben lehessen élvezni.
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A szélsőjobb térnyerése – társadalmi törésvonalak Franciaországban
Balázs Gábor
A franciaországi „rentrée”, a nyári szabadság vége, igen
mozgalmasra sikeredett az idén: lezajlott egy nagyszabású
kormányátalakítás, melynek értelmében az utolsó baloldali
illúziók is elvesztek. A statisztikák a lehető legrosszabb
társadalmi-gazdasági adatokról tanúskodnak: megállíthatatlanul
nő a munkanélküliség, gyakorlatilag folytatódik a recesszió, a
megszorítások hiábavalóak, Franciaország továbbra is képtelen a
hírhedt három százalék alá nyomni a hiányát. Az államelnök volt élettársa olyan gyilkos
pamfletet jelentetett meg François Hollande-ról, hogy mindenki a levegőt kapkodta. És ekkor
mindezt megkoronázva jött egy könyv[i], amely próbált magyarázatot adni arra a rossz
közérzetre, amely ma körbelengi a francia mindennapokat. A szerző nem kevesebbet állít, mint
hogy az elit elárulta a népet, csak magával illetve a bevándorlókkal és a külvárosok gondjaival
törődik, miközben feláldozta az igazi Franciaországot!
A könyv persze siker lett. A szerző, Christophe Guilluy lassan egy évtizede jelentkezik esszékkel,
publicisztikákkal, könyvekkel, melyekben nagyjából azt fogalmazza meg, hogy az igazi törésvonal (fracture) a
globalizált nagyvárosi (aires métropolitains) Franciaországot választja el a globalizáció veszteseinek vidéki,
kisvárosi, „periférikus” Franciaországától. Az elit feláldozta ezt a Franciaországot. A szociális kérdést leredukálta
a bevándorlók és a külvárosok problémáira. (Lám, így függ össze a földrajz és a politikai szociológia). A classes
populaires-nek azonban most elege lett. Csalódott a jobboldalban (2007, Sarkozy), és a baloldalban (2012,
Hollande), így az őt valóban megértő politikai erő felé fordult: Marine Le Penhez és a Nemzeti Fronthoz. Igen, a
szélsőjobboldalhoz!
Guilluy írásai sokáig mérsékelt érdeklődést váltottak ki, noha távolról sem voltak érdektelenek. Azonban
most úgy tűnik, hogy állításait nagyrészt igazolja az idő. Marine Le Pen tényleg a kapuk előtt áll, és a helyzet egyre
rosszabb. Mindenkinek elege van abból az irtózatos semmitmondásból, amely a mérvadó (bien pensant) elit felől
érkezik nap mint nap. Sokan úgy gondolják, tényleg nem ártana valamilyen magyarázatot találni a szélsőjobbjelenségre...
Franciaországban valódi kultúrharc kezdődött, mely Magyarországról kevésbé érzékelhető. E harcban a
„népi jobboldal” áll nyerésre, melynek hívei épp annyira elégedetlenek a gazdasági-liberális globalizált Európabarát jobboldallal, mint a gazdasági-liberális globalizált Európa-barát baloldallal. A közbeszéd másról sem szól,
mint a szélsőjobboldal egyre komolyabb választási eredményeiről, vagy épp az emberek választásokról való
távolmaradásáról, az „identitás-kérdésekről” folytatott alig leplezett etnicista diskurzusokról. Célpontban az
iszlám, a bevándorlók, a külvárosok, az „elitek”, a brüsszeli technokraták. Közben zajlik a mainstream elleni népi
lázadás: a melegházasság elleni tüntetésektől a városőrségek felállításának igenlésén át a breton „vörös sapkás”
lázadásig[ii].
Persze aligha véletlen, hogy kik kedvelik Guilluy könyvét, kik biztosítanak neki példátlan médiamegjelenést. Ilyen például a helyi Bayer Zsoltnak nevezhető Eric Zemmour, a jobboldali „Le Figaro magazine”
rendszeres szerzője, akit többször ítéltek már el explicit rasszizmus miatt. Guilluy népszerűsítői közé tartozik a
mérsékeltnek titulált médiasztár Natacha Polony, aki szerint a republikánus iskolarendszer legnagyobb gondja a
bevándorlók okozta feszültség. Az Alain Badiou által „republikánus szemétkosár”-nak nevezett Marianne című
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„baloldali” lap pedig egyenesen 18 oldalt szentelt legutóbbi számában Guilluy könyvének, mely szerintük minden
franciával megérteti a „valódi társadalmi törésvonalakat”, és amelyet „minden politikusnak olvasni kellene”!
Szóval eklektikus brigád – éppen emiatt félelmetes.

A két Franciaország
A könyv korántsem olyan forradalmian új, mint azt szerzőnk láttatni szeretné: a centrum-periféria
megközelítés például régi mint az országút. Borzasztó implikációkkal egyszerűsíti a dolgokat, így az állítások
igazsága is erősen megkérdőjeleződik. De a könyvnek (és persze az általa kiváltott médiahatásnak) egy nagy
előnye biztos van: megszabadít bennünket az elitre jellemző beszédmódtól, a lenézés, a paternalizmus és a
megvetés gyomorfogató keverékétől. Attól, hogy minden, ami nem felel meg az uralkodó osztályok uralkodó
ideológiájának, az „populizmus”.
Guilluy joggal kételkedik a Francia Statisztikai Hivatal, az Insee adataiban. A hivatal azt állítja, hogy a
franciák 83 százaléka él olyan városias, vagy városi „befolyás” alatt álló területen (aires urbains), amely többékevésbé integrált a világgazdaságba. Ez nyilvánvaló képtelenség. Viszont tényként kezelhető, hogy a klasszikus
értelemben vett dinamikus társadalomfejlődés (középosztályosodás, urbanizáció, iparosodás stb.) ma már nem
létezik, bármilyen szép ábrákkal és statisztikákkal próbáljuk alátámasztani.
A Guilluy által javasolt módszer a két Franciaország (azaz a globalizált gazdaságba való integráció )
megkülönböztetésére nyolc nagyon is indokolt változót vizsgál: úgy mint a munkanélküliek száma, a határozott
idejű munkaszerződéssel dolgozók, és a részmunkaidősök aránya, valamint a bér- és a lakásviszonyok. Ezek a
„társadalmi hátrányos helyzet mérőszámai” (indicateurs de fragilité sociale),melyek tükrében Guilluy azt állítja,
hogy társadalmi összetételében, gazdasági dinamizmusában nagyon is különböző két Franciaország létezik.
Szerzőnk szerint a hivatalos statisztikák egyszerűen alábecsülik a nagyvárosokra jellemző gazdaságitársadalmi kohéziót.Mind a nagyvárosi centrumok, mind a külvárosok „integráltak a globalizált gazdaságba”, de
hogyan? A nagyvárosi környezetben éppen az egyenlőtlenség, ami működik. Egymás mellett él egy magasan
kvalifikált munkaerőpiac és egy másik, melyre az alacsonyan kvalifikált munkák a jellemzőek, és amelyek főleg a
szolgáltatási szektorban találhatók. Ebben a nagyon egyenlőtlen világban jelen vannak a felső rétegek, a
klasszikus burzsoáziától a bobókig, de ott vannak a népi rétegek is, amelyek elsősorban a friss, gyakran
rendezetlen helyzetben levő bevándorlók soraiból kerülnek ki.
Az elit a külvárosok lakóit munkaerő-tartaléknak tekinti, akiket rosszul fizetett szolgáltató állásokban
alkalmaznak, vagy épp a saját háztartásaikban, ahol nevelőnőként, bejárónőként, takarítónőként dolgoznak. A
mai befagyott francia társadalomban végül is egyetlen csoportban tapasztalható társadalmi mobilizáció, a
külvárosokból érkező diplomásoknál, akik bízhatnak abban, hogy felfelé is vezet út.
Ezzel szemben létezik egy másik „classe populaire”, amely nem a nagyvárosokban él. Először fordul elő a
történelemben, hogy a potenciálisan aktív rétegek egy nagyobb része (szerzőnk szerint Franciaországban a 60
százaléka) egyszerűen nem is ott él, ahol a társadalmi gazdagság, az érték termelődik. Guilluy szerint a szociális
kérdés ma a metropoliszon kívül kezdődik. A vidéki Franciaország falvaiban és kisvárosaiban sok a munkanélküli,
vagy aki dolgozik igen keveset keres, az ingatlana kevésbé értékes, eladósodottsága illuzórikussá tenné a
költözést. Ez a réteg ma már, ha akarna sem tudna visszakerülni az igazi vérkeringésbe. Mind ezek mellett a
közlekedés költségei magasak, a tömegközlekedés rosszul megoldott, az állami szolgáltató szektor rossz minőségű
vagy megszűnt, a helyi szolgáltatások a fizetőképes kereslet hiányában haldokolnak stb.
Mi sem mutatja jobban ezeknek a területeknek a teljes reményvesztettségét, kilátástalanságát, hogy
manapság a legmegdöbbentőbb családi drámák – erőszakos bűnesetek, elképesztő tragédiák – nem a
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nagyvárosok külső kerületeiben történnek, (ott a klaszikus gettó-bűnözés a jellemző), hanem a falvakban és
kisvárosokban. A nagyvárosokban, így például Marseille-ben és a párizsi külvárosok egy részében, már
kalasnyikovos leszámolásokkal is találkozhatunk, ami azért még tíz éve sem volt jellemző Franciaországra.

„A csapda rájuk zárult”
Mint láthatjuk, ezeknek a rétegeknek a fizikai távolsága a globalizált világtól egyrészt társadalomföldrajzi
tény, másrészt metafora: a társadalmi kizártság szimbóluma. A szerző nem sok kételyt hagy az iránt, hogy az elit
szándékosan hagyta az út szélén ezeket a társadalmi rétegeket: „néhány évtized alatt a globalizáció lehetővé tette
az uralkodó osztályoknak, hogy csendben, nagyobb tiltakozások nélkül megszabaduljanak ettől a „ballaszttól”,
azaz az új gazdasági modell számára már haszontalanná váló emberektől[iii].”
Persze már a leírásban is sok helyen meglehetősen rezeg a léc, de az egyenlőtlenség geográfiai vizsgálatától
hamar eljutunk az etnicizált, kulturalizált, identitás-kérdéseken alapuló perverz következtetésekhez. Guilluy
egyenesen azt állítja, hogy az „őslakos, vagy régebben bevándorló” franciákat – a gazdasági-szociális
körülményeken túl – a „friss bevándorlók” űzték el a külvárosokból, akik ráadásul az elsőszámú haszonélvezői az
állami szociálpolitikáknak, elsősorban a szociális lakásprogramoknak. Sokan úgy látják a friss bevándorlók sokkal
több állami juttatásban részesülnek mint a régiek, és mint az eredeti „franciák”. Ennek a gondolatnak a már-már
elképzelhetetlenül paradox következménye, hogy ezek a periférikus népi rétegek a szociális juttatások vérmes
ellenzői, és egyben (kisebb részben) haszonélvezői. Azaz: a bajok okozója sohasem a rendszer, hanem a másik
szegény.
A könyv fő tézise meglehetősen egyértelmű: a francia társadalmat megosztó szociális törésvonalhoz
hozzáadódik egy etnikai-kulturális cezúra (facture ethno-culturelle), amely egyszerre választja el ezeket az
„őslakos, vagy régebbi bevándorló” népi rétegeket a globalizált elitektől, és a külvárosok „friss bevándorlóitól”. A
szerzőben fel sem merül, hogy nem a bevándorlók, de még csak nem is az elit árulása „zárta rá a csapdát” a volt
ipari munkásosztályra, hanem a kapitalizmusnak az a tendenciája, hogy az ipari termelést kitelepítették a
harmadik világ országaiba[iv]. A hagyományos ipari munkásságra itt egyszerűen nincs többé szükség. A tőkés
rendszer tartalékseregéből felesleges emberekké váltak, frusztrációjuk tehát érthető.
A mai metropoliszoknak kétféle munkaerőre van szüksége: nagyon magasan kvalifikált káderekre, és a
lehető legkevésbé kvalifikált szolgáltatóipari segédmunkásokra. Ezért jár együtt a nagyvárosok esetében a
dzsentrifikáció és a bevándorlás. Ezért kénytelenek elköltözni a volt munkás- alkalmazott középrétegek a
nagyvárosokból. Egy baloldali értelmiséginek éppen e tények feltárása és tudatosítása, valamint a megfelelő
„baloldali”politika követelése lenne a feladata. Az egyértelmű tényekhez nem kell különösebb magyarázat, éppen
ezért nincs szükség a Guilluy-féle etnicista-kulturális mantrákra. Az elit nem egyszerűen áruló, hanem valójában
nem tud semmit se javasolni a társadalmi problémák megoldására.

A nagy törésvonal: a globalizáció
Guilluy fontos észrevétele ellenben, hogy a „globalizáció-ellenesség” nem egyszerűen kulturális kérdés. A
globalizáció elsőszámú haszonélvezője ma a nagyvárosi elit. Itt elsősorban azokról van szó, akik az államigazgatás
felső rétegeiben, a pénzügyi szektorban, a nagyvállalatok központi igazgatásában, az egyetemi-kutatási szférában,
a szolgáltató szektor csúcsain dolgoznak. Ezzel szemben a globalizáció nagy vesztese (elsősorban a termelés
kitelepítése miatt) a valamikori ipari Franciaország, amely így nem szívlelheti a globalizációt. Valójában a
vesztesek állnak ma a frontvonalon, ők küzdenek meg a „kínai munkás” konkurenciával és minden mással, nem a
nagy cégek nagyvárosi központjaiban dolgozó pénzügyi vezetők.
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Guilluy azonban nehezen érthető módon abszolutizálja mindezt. Nem csak a „periférikus Franciaország”
szenved az ipar kitelepítésétől, az állami szolgáltató szektorok válságától, a munkanélküliségtől, hanem maguk a
külvárosok is. A nagyvárosok munkaerőpiaci szerkezete olyan, hogy igen sok magasan kvalifikált munkaerőre
lenne szükség, azonban éppen ez nincs a külvárosokban. Ez a gazdasági környezettel való kapcsolathiány
magyarázza a külvárosok magas munkanélküliségét, miközben az itt élők csak a legrosszabbul fizetett, a
szolgáltató szektor legalján elhelyezkedő munkákat kapják meg. Az a nagyon vékony réteg pedig, amely jól fizető
álláshoz jut, azonnal el is hagyja az adott külvárost.
Szerzőnk mindenáron azt akarja bizonyítani, hogy a földrajzi törésvonalak mindig és mindenhol
társadalmi törésvonalak is, valamint hogy a külvárosok lakói jobb helyzetben vannak, mint azt gondolnánk.
Objektíve közös érdekeik vannak a globalizált elittel.[v]
Guilluy úgy látja, hogy az „osztályharcnak” új frontvonalai alakultak: a vidéki Franciaország áll szemben a
nagyvárosokkal. Véleménye szerint az „identitás-kérdések” fontos szerepet játszanak a vidéki-kisvárosi
Franciaország életében. A „népi jobboldal” mélységesen egyetért két dologban: a globalizáció káros jelenségeiben,
és a bevándorlás negatív hatásaiban. Ez az egyetértés a tulajdonképpeni osztálytudatuk, melyhez hozzátartozik a
régi Franciaország védelme.
A szerző egy meglepő adatot is közöl, nevezetesen hogy a társadalmi többségben levő népi osztályok
soraiból évtizedek óta nem kerültek ki parlamenti képviselők. (A Cevipof adatai szerint a 30 000-nél nagyobb
népességű városok polgármesterei közül mindössze 0,4 százalék érkezik a munkásosztályból!) De hát az elit
állítólagos kedvencei, a bevándorlók és leszármazottaik sincsenek kevesen! Az egész könyvből az derül ki: a
baloldal nem egyszerűen a szegényeket hagyta magára, hanem a fehér szegényeket.

A szélsőjobb: a nép bosszúja
Guilluy azonban nem egyszerűen politikai implikációkkal bíró szaktudományos munkát akart írni, hanem
politikai pamfletet is. (Maga sem szaktudós, nem tagja a geográfusok, vagy a szociológusok kutató-céhének – ez
részünkről természetesen nem kritika, sőt…)
Mondanivalója talán egy mondatban összefoglalható: a globalizáció nyertesei, a politikai és gazdasági elit
magára hagyta a folyamat veszteseit, a népi rétegeket. A szociális kérdést leszűkítették a külvárosok gondjaira,
ezért ezek a népi rétegek most azzal állnak bosszút, hogy a szélsőjobboldalt segítik a hatalomba.
A tények is ezt mutatják: a Nemzeti Front erős a vidéki kis- és középvárosi Franciaországban, valamint a
volt ipari területeken. A vidék gazdasága vesztett a legtöbbet a globális versenyben, az üzleti világ konkurencia
harcaiban. Az idő múlása persze azzal is együtt járt, hogy a régi kommunista, vagy szocialista hegemónia
egyszerűen kihalt. Az ifjabb generációknál már nincs meg a kulturális gát, amely régebben megakadályozta a
szélsőjobboldalra való szavazást. Ha az idősebbek nem lennének felülreprezentáltak a választásokon, a
szélsőjobboldal még jobb eredményeket érne el. A Nemzeti Front ma a fiatalok és az aktív korúak legnagyobb
pártja.
A szerző bevallott intenciója az igazi népi baloldal felébresztése[vi]. Kérdés, hogy ehhez elegendő-e egy
féltudományos mű, mely a szélsőjobboldal minden gondolatát (amúgy veszélyes őrültségeit) alátámasztja?
Hiszen az egész könyvből az a jól ismert vélekedés sugárzik: a szélsőjobboldal érti egyedül az elit által magukra
hagyott embereket, csak ő képes szavakat adni az elégedetlenségüknek – csak hát éppen „a jó kérdésekre rossz
válaszokat ad”.
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Miközben Guilluy a liberális baloldalt illeti kritikával, maga sem fogalmaz meg jó kérdéseket. Azt például,
hogy miért kell szembeállítani a külvárosok „friss bevándorlóit” (akiket állítólag elkényeztet a rendszer), és a
periférikus Franciaország „népi rétegeit”? Ha az utóbbiakat a szociális válság áldozatainak nyilvánítjuk, miért
tesszük az előbbieket az „identitás-probléma részévé”?
Franciaországban utoljára a harmincas években volt erős a szélsőjobb. A vidéki Franciaországot már akkor
is szembeállították egyrészt a „kozmopolita elittel”, másrészt a métèque-ekkel, a színesekkel, zsidókkal, sőt –
igény szerint – a protestánsokkal is. Az osztályszemléletet felváltotta a nép és az elit közti szembeállás
feltételezése, amely még sohasem vezetett jóra. (A kevésbé gátlásos helyeken ilyenkor kezdődik az
„idegenszívűzés” vagy a zsidózás…) A problémát ezen a ponton többé nem a rendszer, vagy annak fontosabb
jellemzői jelentik, hanem a rendszert irányító emberek gondolatai, tettei, és emberi minősége.
Most akkor megkérdezhetnénk: mi lesz a baloldal útja? Lehet, hogy az új politikai képlet szerint egy
republikánus baloldal áll majd szemben egy népi jobboldallal. Az előbbi a République-ből csak az „egy és
oszthatatlant” érti, az utóbbi a szélsőjobboldallal (és a jobboldal egy nagy részével) a bevándorlás végét követeli,
EU-ellenes, és „Franciaország a mi erődünk” jelszó híve. A republikánus baloldalt és a népi jobboldalt azonban
szorosan összefűzi majd az antiliberalizmus, a globalizáció-ellenesség, a multikulturalizmus ostorozása, a
bevándorlók és a kozmopolia elit bűnbakká tétele, valamint a krónikus Európa-ellenesség.
E két oldallal szemben áll egy harmadik: a globalizált kozmopolita elit, valamint a média, illetve a
„nagyvárosi bevándorlók” képzeletbeli szövetsége. Az elit és az „idegenek” együtt (!) – persze szemben az igazi
néppel…
Mintha láttunk volna már ilyet!
Úristen, lehet, hogy tényleg ez a leosztás vár ránk?

A szerző, Balázs Gábor a http://www.rednews.hu internetes hírportál főszerkesztője.

[i] Christophe Guilluy: La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires [A francia
periféria. Hogyan áldozták fel a népi rétegeket], Párizs, Flammarion, 2014.
[ii] A „Bonnets rouges”-lázadás sok tekintetben szimbolikus volt: a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jövő
kisemberek (kiskereskedők, munkások, teherautó-sofőrök, alkalmazottak, kisvállalkozók stb.) lázadtak fel a
kormány écotax (környezetvédelmi adó a közúti szállítmányozásra) terve ellen Bretagne-ban. Gyakran erőszakos
eszközökkel meghátrálásra késztették a kormányt. A dolog remekül megmutatta a mai baloldal gondjait: mi sem
fontosabb fő választói bázisának, a bourgeoisie bohême-nak, mint a környezetvédelem (persze, ha ez nem érinti
fogyasztási szokásai színvonalát...) Eközben a nép ezzel mit sem törődik, főleg amíg szocális problémái finoman
szólva is számosak.
[iii] Hát persze hogy a magyar olvasó a hazai rendszerváltásra gondolhat ez ügyben: Tar Sándor A mi utcánk című
regényében Hesz Jancsi azt mondja: „amikor az elbocsátások szóba kerültek a munkásgyűlésen, mindenki azt
kiabálta, hogy a vidékiek menjenek haza. Úgy lett. Akkor én most mit csináljak, ha munkásnak se kellettem,
parasztnak se, miniszter meg nem kell annyi. Haljak meg?” ( Magvető, 1995, 78.)
[iv] Az a nagyon kevés ipari szektor amely megmaradt, elsősorban a telekommunikációt jelenti, és a nagyüzemi
mezőgazdaságra épülő élelmiszeripart. Azonban itt is legfeljebb a „német modellről” lehet szó: részmunkaidő,
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bizonytalan állások, rendkívül alacsony bér.
[v] Guilluy szerint ezért van az, mert az évezred elején nem került sor valódi tömeges banlieue-lázadásokra
Franciaországban. Az igazi kombattivitást, harckészséget a „periférikus Franciaországtól” várhatjuk. Ez persze
egyrészről igencsak relatív (a dermedt reménytelenség erejéről ne is beszéljünk), másrészről a szélsőjobboldalra
szavazni mégsem a lázadás csúcsa…
[vi] Guilluy a Jean-Claude Michéa filozófus nevével fémjelzett irányzathoz áll közel, amely – leegyszerűsítve a
kérdést – valamiféle visszatérést tartana ideálisnak a népi-proletár baloldalhoz. Az uralomra jutott individualistaliberális baloldallal szemben, a „liberális modernizáció” erőteljes kritikáját is hangsúlyozza. Ennek éles szemű
bírálata: Anselm Jappe: „Examen critique de l’ouvrage (L’Empire du moindre mal) de Jean-Claude Michéa”,
http://www.palim-psao.fr/article-33837106.html
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Oroszország-Izrael – különleges mézeshetek
Igor Delanoë
A szovjet blokk összeomlása óta nem egyértelmű a
nemzetközi kapcsolatok újjáalakulása. A stratégiai szövetségek
elmosódottak, az új partnerségek homályosak, egyes ügyeken
ütköznek a partnerek, míg másokban összedolgoznak az
ellenfelek is.
Az incidens nem maradt észrevétlen. Az Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ) közgyűlésének 2014. március 17-i ülésén, amelyet a Krím
annexiójának elítélésére hívtak össze, az izraeli képviselő távollétével tüntetett. Az Egyesült Államok nagy
bánatára Tel-Aviv tartózkodott a szavazáson, amelyen arról döntöttek, hogy ne ismerjék el a félsziget
csatlakozását az Oroszországi Föderációhoz. Az epizód ráerősített az Izrael és Oroszország közötti kapcsolatok
amúgy is összetett jellegére. Márpedig, a szíriai helyzetre és az iráni nukleáris programra vonatkozó ellentéteik
ellenére, a két ország konstruktív párbeszédet tart fenn.
Miközben mindinkább ostromlott várrá kezd válni a közel-keleti térségben, Izrael észleli az amerikai
befolyás csökkenését a régióban, ami viszont a Kreml pozícióját erősíti. A szíriai konfliktus elősegítette Moszkva
visszatérését a közel-keleti színtérre, és az „arab tavasz” után megkerülhetetlenné vált a régió geopolitikai
átrendeződésében. Pragmatikus álláspontját, szemben a nyugati diplomácia határozatlanságával, határozottságát
és kitartását Washingtonnal szemben figyelemmel követték, nem csupán az Öböl fővárosaiból, hanem TelAvivból is, ahol Oroszországot felemelkedő hatalomnak látják[1].
Emberi híd
Az oroszok és az izraeliek üdvözölhetik a jó kapcsolatokat, amit alátámasztanak a szoros gazdasági
kapcsolatok és egy „emberi híd”: közel egymillió izraeli állampolgár származik az ex-szovjetorosz térségből –
közülük sokan ingáznak.[2] Az 1980-as évek vége óta a zsidó állam lakosságának közel egy hetede kettős
állampolgár annyira, hogy Vlagyimir Putyin elnök Izraelt mint „oroszul beszélő országot” jellemezhette.
Közösségük egyidejűleg autonóm és integrálódott a kulturális, a politikai és a gazdasági életbe. Az alapító atyák
óta az izraeli politikai osztály soraiban mindig voltak az orosz származásúak, sokan még az egykori orosz
birodalomban születtek. Például az 1898-ban Kijevben született Golda Meir (1969 és 1974 között miniszterelnök),
vagy a posztszovjet térségből származó jelenlegi külügyminiszter, Avigdor Lieberman, aki 1958-ban Kisinyovban,
Szovjet-Moldáviában született
A 2000-es években Izrael az orosz turisták mind legkedveltebb célpontja lett, akiknek egyébként is
kedvezett a két ország közötti vízumkényszer 2008-as eltörlése. Az amerikaiak után a második legjelentősebb
csoportot képviselik a látogatók között, ami valóságos manna a gazdaságnak: 2012-ben több mint 380 ezren
jártak Izraelben, ez a turistaforgalom 13,2 százaléka (az amerikaiak 20,2 százalékot képviselnek).[3] Ezek a
kapcsolatok elősegítik a kölcsönös megértést, Izraelt egyfajta „orosz világgá” teszik a Földközi-tenger keleti részén
és a Közel-Kelet kapujában.
A kereskedelmi forgalom 1991-ben mindössze 12 millió dollár volt. 2013-ban már 3,5 milliárd dollár, ami
20 százalékos növekedés az előző évhez képest. A gazdasági válság következtében 2009-ben tapasztalt visszaesés
tehát nagyrészt megoldódott: az Izraelbe irányuló orosz export 2013-ban elérte a 2008-as szintet, a kétmilliárd
dollárt, s az Oroszországba irányuló izraeli export majdnem 1,5 milliárd dollárt volt.[4] Izrael főleg nyers
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gyémántot és szénhidrogéneket importál (ez az import értékének 46,5 százaléka), viszont az orosz import jóval
kiegyensúlyozottabb: mezőgazdasági termékek (körülbelül 16 százalék), elektronikai termékek (közel 10 százalék)
és orvosi berendezések (8,5 százalék).
A továbblépés szándékával a két ország 2013 decemberében, a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) Balin
tartott csúcstalálkozóján, elhatározta egy szabadkereskedelmi zóna létrehozását. 2014 márciusa óta
munkacsoport tanulmányozza egy ilyen egyezmény létrehozásának lehetőségét Izrael, valamint Oroszország,
Fehéroroszország és Kazahsztán vámuniója között. Ezek az erőfeszítések a gazdasági kapcsolatok egyfajta
ellenálló képességéről tanúskodnak a szíriai, az ukrajnai és az iráni válság ellenére, amelyek a jelek szerint nem
veszélyeztetik a dinamikus és hosszú távú ígéretes partnerséget.
Moszkva és Tel-Aviv egyébként gyümölcsöző haditechnikai együttműködést fejlesztett ki a drónokkal
kapcsolatban. Oroszország be akarja hozni lemaradását ezen a területen, és Izraelnek van az egyik legfejlettebb
haditechnikai ipara. 2009 áprilisában Oroszország szerződést írt alá az Israel Aerospace Industryval (IAI)
tizenkét megfigyelő drón vásárlásáról 53 millió dollár értékben. 2010 októberében az IAI és az orosz Oboronprom
cég újabb eladásról állapodott meg 400 millió dollárért. A szerződés szerint három év alatt Searcher Mk-II és
Bird Eye-400 típusú drónokat vásárolnak, valamint egy összeszerelő üzemet létesítettek az oroszországi
Jekatyerinburgban, amely 2012-ben adta át az első drónokat az orosz hadseregnek.
Az energetikában a kapcsolatok azon alapulnak, hogy jelentős gázmezőket fedeztek fel az izraeli partok
mentén; készleteik elérhetik az 1400 milliárd köbmétert. 2010-ig csak amerikai cégeknek volt joguk kitermelni a
szénhidrogéneket. Tel-Aviv azonban diverzifikálni akarja finanszírozási forrásait, nem csak Washingtonra akar
támaszkodni, és ezúttal a Gazprom tudott élni ezzel a lehetőséggel. Az orosz óriáscég így pozíciókat szerzett a
cseppfolyósított földgáz (LNG) piacán. Fejlesztése az orosz energetikai stratégia egyik prioritása. 2013
februárjában a Gazprom egyik leányvállalata szerződést írt alá az izraeli Levant LNG Marketing Corporationnel:
húsz éven keresztül az orosz fél kizárólagos felvásárlója lesz a Haifa melletti Tamar gázmezőn kitermelt LNG-nek.
Igaz, Moszkva damaszkuszi kapcsolatai árnyékot vetnek erre a jó kapcsolatra. De a szíriai válság
megmutatta az izraeli–orosz partnerség tartósságát is, és a két szereplő képességét arra, hogy felülemelkedjenek
ellentéteiken. Amikor 2011 márciusában kirobbant a konfliktus, Izrael azon országok közé tartozott, mint az
Egyesült Államok, amelyek napokat, legfeljebb heteket adtak Basar Al-Asszad elnöknek. Bukása megszakította
volna az Irántól Libanonig, Irakon és Szírián keresztül húzódó „síita ívet”, meggyengítette volna a Hezbollahot
Libanonban, elszigetelte volna Teheránt csökkentve annak stratégiai jelentőségét. Ami Oroszországot illeti,
kezdettől fogva a damaszkuszi rezsim egyik fő támogatója volt. Mindamellett Szíria „irakizálódása” és Asszad
elnökségének váratlan tartóssága azóta módosította az izraeli érdekeket.[5]
Egyrészt Asszad megbuktatása – jelenleg úgy tűnik – nincs többé napirenden. Tel-Aviv észlelte ezt.
Másrészt Moszkva ellenőrzi a szíriai vegyi fegyverek elszállítását, mivel félő volt, hogy radikális csoportok kezébe
kerülnek. Sőt a szíriai hadsereg és a Hezbollah harca a dzsihádisták ellen, Oroszország anyagi támogatásával,
Izrael biztonsági érdekeit is szolgálja, mivel segít megakadályozni megjelenésüket nyugaton, a Sínai-félsziget
mögött, hogy ne alakuljon ki egy újabb zavaros övezet, ezúttal az északi szárnyon.
Kijevtől Gázáig
A fegyverszállítások ügye továbbra is kényes téma maradt. Izrael tudja, hogy Oroszország nem
elhanyagolható hatalom: modern fegyvereket adhat el Szíriának vagy Iránnak, s némelyik a Hezbollah kezébe
kerülhet. Tény, hogy Oroszország számára a Szíriának szánt fegyvereladások Washingtonra és Tel-Avivra
gyakorolt hatásuk miatt többet jelentenek puszta bevételi forrásnál. 2009-ben például, amerikai és izraeli
nyomásra, Moszkva befagyasztotta nyolc MIG-31E elfogó harci gép leszállítását, amelyről még 2007-ben írtak alá
szerződést 500 millió dollárért. Később, 2012 januárjában, amikor Szíriában javában zajlott a háború, tárgyaltak
Damaszkusszal egy szerződésről 36 darab Jak-130-as katonai gép eladásáról, 550 millió dollárért. 2012 nyarán
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bejelentették, hogy a tárgyalásokat felfüggesztették, hogy aztán 2014 májusában a repülőgépek eladása ismét
napirendre kerüljön.
A Kreml tehát módosította fegyverkereskedelmét – úgy Szíriának, mint Iránnak –, amikor rugalmasabb
álláspontot akart képviselni stratégiai kérdésekben. A Jak-130-asok esetében kétséges, hogy ezek egybeesése az
ukrajnai válsággal és az ottani május 25-i elnökválasztással véletlen lenne.
Bár Moszkva sikerrel bővítette partnerségét Teheránnal anélkül, hogy ezek hatottak volna a Tel-Avivval
fennálló kapcsolatokra, az iráni nukleáris program továbbra is komoly akadály. Egyik ország sem akarja, hogy
Irán atombombához jusson, de Oroszország fenntartja együttműködését az iszlám köztársasággal a polgári
nukleáris technológiában, és ezt egyfajta kártyaként használja a Nyugattal való kapcsolataiban.
2010-ben Dmitrij Medvegyev, aki akkor az Oroszországi Föderáció elnöke volt, rendelettel törölte az S300-as légvédelmi rendszerek eladását, amelyekről 2007-ben közel egymilliárd dolláros összegben állapodtak
meg. A Kreml ráadásul négy határozatot is megszavazott az ENSZ Biztonsági Tanácsában, amelyek sürgették
Teheránt, hogy teljesítse a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) előírásait.
Mindamellett a szíriai válság közelebb hozta egymáshoz Iránt és Oroszországot. 2013 szeptemberében,
amikor küszöbön állónak látszott egy amerikai beavatkozás, Putyin elnök találkozott Hasszán Rohani iráni
elnökkel a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcsértekezlete kapcsán. Mindketten elhatározták, hogy
amerikai–francia csapások esetén Irán új fegyvereket fog kapni, beleértve az S-300-asokat, és egy második
nukleáris reaktort is elkezdenének építeni Busherben.[6]
Izrael nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a fenyegetést, és fenntartja a párbeszédet Oroszországgal. Június
1-jén a két kormány állandó titkosított telefonvonal létesítését jelentette be. A vezetők így „megvitathatják a két
nemzet főbb érdekeit érintő kérdéseket, az Egyesült Államok közvetlen beavatkozása nélkül”[7].
Tel-Aviv tudatában van Moszkva kulcsszerepének az iráni ügyben, és annak a módszernek is, ahogyan ezt
felhasználja, ha nehézségei támadnak a „közeli külföldön”. Felméri a befolyását is a térségben, ami magyarázatot
ad hallgatására az ukrajnai válságban. Az események kezdete óta a semleges és csendes megfigyelő szerepét
játssza. Március 27-i távolmaradása az ENSZ-szavazástól azzal magyarázható, hogy nehezen ítélhetett volna el
egy annexiót saját politikájának veszélyeztetése nélkül Palesztinában. De a Krím Oroszországba kebelezése esetén
ki lenne téve a Kreml megtorlásainak is, hiszen kevésbé mutatná magát együttműködőnek a szíriai
fegyvereladásokban vagy az iráni atomprogramban.
Sőt az ukrajnai válság mélyen megosztja a russzofón izraeli közvéleményt is. Ez távolról sem homogén,
gyökerei főleg Ukrajnába és Fehéroroszországba nyúlnak, de Oroszországba és a Kaukázusba is. Miközben
egyesek kifejezték szolidaritásukat az Európa-barát mozgalommal, másokat nyugtalanít, hogy Kijevben magas
szinten vannak jelen az antiszemita szélsőjobboldal aktivistái és ezért inkább Oroszországot támogatják. A zsidók
kiirtása a második világháború alatt az a szemüveg, amelyen keresztül számos izraeli szemléli az eseményeket, és
eszerint az ukránok nem mutatnak nagyon pozitív képet. Putyin és Benjamin Netanjahu miniszterelnök 2012-ben
Netanyában részt vett a náci Németország elleni küzdelemben a fronton, a Vörös Hadseregben harcolt elesett
katonák emlékművének felavatásán. Ez a harc továbbra is emlékeztet a két ország közös harcára a
holokauszttagadás ellen.
Az izraeli russzofónok egy része – kezdve azokkal, akiknek még élnek a szülei – nyugtalankodnak az
ukrajnai zsidó közösség (mintegy kétszázezer ember, főleg Kijevben) biztonsága miatt. A Krím visszacsatolása
Oroszországhoz, ahol tízezer zsidó él, tovább súlyosbítja a belső megosztottságot Izraelben, miközben a palesztin
területek megszállásáról vitatkoznak. A russzofón közösség ezen belső törésével szembesülve, Netanjahu semmit
sem nyerne, ha nyíltan bírálná Putyint. Ellenkezőleg: elidegenítené az orosz-izraeli szavazók egy részét, akik 1991
óta meghatározó súlyt képviselnek az izraeli politikai életben.[8] Lieberman szűkszavú nyilatkozatakor – a
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Kijevvel fennálló kapcsolatok normalizálásának szükségességéről – tehát nem csupán a Moszkvával kialakult jó
kapcsolatokat nem akarta veszélyeztetni, hanem arra is vigyáznia kellett, hogy ne importálják az orosz–ukrán
feszültséget az izraeli társadalomba.
Izrael valójában nem szövetségi, hanem partneri kapcsolatot akar kovácsolni Oroszországgal, amely
stratégiai diverzifikációját szolgálná. Keresi a lehetőséget, hogy kompenzálja az amerikai politika változásait a
térségben és megtörje saját diplomáciai elszigeteltségét. Washington kitartása a békefolyamat újraindítása
mellett, a 2013 novemberében kötött megegyezés az iráni atomprogramról és az Egyesült Államok által
Egyiptomban és Szíriában az iszlamistáknak nyújtott támogatás is viszály tárgya. Ebben a vonatkozásban a
Moszkva és Washington vetélkedése kellemes meglepetéseket is hozhat Tel-Avivnak, amint azt a 2013.
szeptemberi, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és John Kerry amerikai külügyminiszter között, a szíriai vegyi
fegyverekről kötött megegyezés is mutatta. Izrael szeretne valami hasonló együttműködést és egyezményt látni az
iráni nukleáris programról is.
Mindamellett a szíriai vegyi arzenál megsemmisítése inkább olyan tárgyalások megkezdéséhez vezethet,
amelyek egy tömegpusztító fegyverektől mentes övezet kialakításához vezetnének a Közel-Keleten. És ebben az
ügyben eltér Moszkva és Tel-Aviv álláspontja. 2013-ban, az IAEA éves ülésén az orosz képviselő megszavazta azt,
az arab országok által előterjesztett javaslatot, amely felszólítja Izraelt, hogy írja alá az atomfegyverek
terjesztésének megakadályozásáról szóló szerződést és helyezze saját nukleáris létesítményeit az ENSZ
ellenőrzése alá. Putyin akkor figyelmeztetett: „Izraelnek egy nap el kell fogadnia, hogy felhagy a nukleáris
fegyverkezéssel, ahogyan Szíria is feladta vegyi fegyvereit.”[9] E nyilatkozatok hangneme ellenére a realitás az,
hogy az oroszok és az izraeliek kapcsolata a következő években közeledni fog.

A szerző, történész kutató, az orosz védelmi és biztonsági kérdések szakértője.
Fordította: Hrabák András
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Naomi Klein tabut dönt: a klímaváltozásért a kapitalizmus a felelős
John Tarleton
Az a tény, hogy a globális felmelegedés az emberi beavatkozás
hatására áll elő, valamint hogy ez jelentősen fenyegeti a jövőnket, a haladó
gondolkodásúak számára széles körben elfogadott. Mégis, ha foglalkoznak
is a problémával, elsősorban a személyes felelősséget, az egyéni döntés
fontosságát hangsúlyozzák („vásárolj energia-hatékony villanylámpákat,
kisfogyasztású kocsikat” stb.), vagy olyan piaci-alapú sémát helyeznek
előtérbe, mint a már sokat emlegetett emisszió-kereskedelem (cap-and-trade). Ezek a válaszok azonban nem
megfelelőek, mert a társadalmi ellenállás lehetőségét fel sem vetik. A klímaváltozásért pedig alapvetően maga
a kapitalizmus a felelős.
Naomi Klein régen várt új könyve, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (Ez mindent
megváltoztat: Kapitalizmus és klímaváltozás) meglepően reménykeltő ugyanakkor pedig mélyen személyes is,
mivel beleszövi mondandójába, hogy hogyan várta első gyermekét miközben a természeti világ lehetséges
összeomlását tanulmányozta. A könyvben Klein kihívást intéz mindazok elé, akik aggódnak a klímaváltozás
miatt, felhívva a látszólag lehetetlenre: a politikai és a gazdasági hatalom újraelosztására. Érvelése szerint ez
mind szükséges, mind pedig lehetőséget ad arra, hogy a ma ismertnél igazságosabb és emberibb
társadalomban éljünk.
John Tarleton: Ha a klímaválságról van szó, szinte eszünkbe se jut, hogy a
kapitalizmusról kell beszélnünk. Ön azonban könyve középpontjába állítja ezt. Miért?
Naomi Klein: már az elején a kapitalizmus és a klímaváltozás kapcsolatát hangsúlyozom, mivel a
földgolyó életet támogató rendszereinek megrendülése azt jelzi, hogy van valami alapvetően rossz a gazdasági
rendszerünkben. A kapitalista rendszerben a gazdaság működése folyamatos növekedésre ítéltetett és arra, hogy
egyre több erőforrást – a véges erőforrásokat is beleértve – kell kiszívnunk a természeti rendszerből.
A klímaváltozás tudománya ezt az alapvető ellentmondást fényesen teszi nyilvánvalóvá, mellyel tabut dönt.
És ha tabut döntünk, pusztán a kimondása is megkönnyebbülést okoz. Erre jöttem rá én is, miközben nevén
neveztem a dolgokat. Mindez végül egy valóságos vita kiindulópontja lehet.
Miért jelent tabut az USA-ban, ha együtt, egymással összefüggő fogalomként említjük a
kapitalizmust és a klímaváltozást?
Azt hiszem azért, mert a kapitalizmus az USA-ban akár vallásnak is nevezhető. Mivel a baloldal az Egyesült
Államokban keynesiánus, (bár Keynes maga megkérdőjelezte a gazdasági növekedést), a vita a gazdasági
növekedés hasznának újraelosztásáról folyik, nem pedig a gazdasági növekedés leglényegibb kérdéseiről. A
baloldalon vannak iskolák, amelyek elvetik a gazdasági növekedés minden formáját. Én azonban egy szelektív
nem-növekedésről (de-growth), egy irányított gazdasági növekedéséről beszélek a könyvemben. Vannak olyan
részei a gazdaságnak, amelyeknek növekednie kellene, és amelyeknek minimális a hatása a környezetre. Ezek
például a szociális-gondozási szakágak, az oktatás, és a művészet, melyek munkahelyeket, jólétet és egyenlőbb
társadalmi viszonyokat teremtenek. Ugyanakkor csökkenteni kell gazdaságunk azon részeit, amelyek önmagukért
növekszenek. Ilyen például a pénzügyi ágazat, ami a fogyasztás növelésében játszik nagy szerepet.
Azt mondja, hogy a baloldal állítson össze egy a rendszert érintő tervet a klímaváltozás
kezelésére és arra, hogy hogyan szakítson a piacgazdasági ortodoxiával. Mit ért ez alatt?
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Az iparosodott országoknak el kell kezdeniük kibocsátásuk csökkentését évi 8-10 százalékkal, ami azonban
a kapitalizmussal inkompatibilis cél. Nem lehet ezt a csökkentési szintet összehangolni egy olyan gazdasági
rendszerrel, aminek folytonosan növekednie kell. Csak az 1930-as nagy világgazdasági válság idején láthattunk
ilyen nagymértékű kibocsátás-csökkentést. Amint képesek vagyunk eltávolodni a mai status quo-tól, az
megteremti az újfajta társadalom-szervezés feltételeit. Ki kell alakítani egy egészséges átmenetet, mely magában
foglalja a közszférába, a közösségi közlekedésbe, a lakásépítésbe, az infrastruktúrába és a szolgáltatásba fektetett
jelentős beruházásokat. Így felkészülhetünk a már küszöbön álló szélsőséges időjárásra, egyben csökkenthetjük a
kibocsátásunk szintjét. A haladó erőknek hozzá kell látniuk e terv végrehajtásához. Csak ez ad lehetőséget arra,
hogy az átmenet méltányos legyen, és a gazdaság átalakulása méltányos legyen. Ellenkező esetben hagyjuk, hogy
a gazdaság összeomoljon és felégjen, ami szörnyű gondolat és rendkívül sok ember kerülne végzetes helyzetbe.
Ez az utóbbi jó „story” lenne egy hollywoodi filmhez…
Engem megdöbbent, ha a vagyonosok és a vagyontalanok közötti – a mai helyzetnél még szélsőségesebben
– kettészakított világot természetes állapotként vetítünk fel. Ez a kép annyira a kultúránk része lett, hogy
normálisnak gondoljuk, ha társadalmunk a Snowpiercer, az Elysium (Zárt világ), vagy a The Hunger Games (Az
éhezők viadala) című sci-fikben bemutatott világhoz lesz hasonló. Egyáltalán nem kizárható, hogy erre haladunk.
A kérdés ma az, el tudunk-e képzelni a válságra adott válaszok közül mást, mint az egyenlőtlenség mélyülését,
kapitalizmussal párosuló romboló technológiai megoldásokat? Mert úgy tűnik, ma az emberek ezt látják a
jövőben.
Az Ön által felvázolt terv az államnak adna nagy szerepet. A baloldalon sokan
aggályosnak látják a hatalom centralizációját, légyen az bármilyen hatalom, s még inkább
aggályos számukra a rendszer megváltoztatása érdekében „a gyeplők megragadása”, ahogyan
Ön mondja.
A mi balos generációnkban negatív választ váltott ki az előző generációk centralizált államszocializmusa.
Ez nyilvánvaló és érthető. A 2008-as gazdasági válság óta azonban a fiatalabb generációban több kedvet látok,
hogy részt vegyenek a politikában, és a hatalomváltást is megkíséreljék. Láthatjuk ezt a spanyol Indignados
mozgalomban, akik saját pártot alapítottak, és részt vesznek a választáson. Vagy itt van Izland, ahol a Kivülállók a
saját feltételeik alapján lépnek fel. De látható ez Seattle-ben is, ahol önkormányzati szinten harcoltak a
minimálbérét.
Ha az inga elég erősen kileng, úgy vissza is lendül: Nem, mi nem akarjuk azokat a régi centralizált
struktúrákat lemásolni, de a dolgok ma olyan sürgetővé és borzalmassá váltak, hogy nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a különféle intézmények szerepét, így pl. a törvényhozásét sem.”
Ez a megközelítés volt-e már valahol hatással az energia- és a klímapolitikára?
Németország nagyon jó példa erre. Ma már az ott előállított villamosenergia 30 százaléka megújuló
forrásokból származik, többnyire szél- és napenergiából. Ezeket jórészt közösségileg kontrollált decentralizált
vállalkozások, és energiatermelő szövetkezetek működtetik. Olyan nagy városok mint München, ellenzik a városi
villamos rendszer privatizálását, és ezáltal az energia-forradalom részesei lesznek.
A német példa azért érdekes, mert rámutat arra, hogy határozott politikai döntésre van szükség ahhoz,
hogy egy ilyen változás bekövetkezzen.Nem arról van szó, hogy rajta, csináljunk egy energiatermelő
szövetkezetet. Nem, az ilyen kisléptékű kezdeményezések bálványozása nem vezet célra, viszont rendszerszerű
decentralizálással, intelligens politikával elérhetünk oda ahová akarunk. Németországban néhány év alatt elérték,
hogy a villamos áram 30 százaléka származik megújuló energiából, de 2030-ra akár 50-60 százalék is lehet ez az
arány. Ez megmutatja, hogy a politika képes rendszerszerűen decentralizálni.
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Mi indította Önt a könyve megírására? Volt egy kitüntetett pillanat, amikor felismerte:
most kellene a klímaváltozásról könyvet írnia?
2009-ben határoztam el, hogy a témában elmélyedek, amikor részt vettem egy antirasszista ENSZkonferencián Genfben. Korábban a dél-afrikai Durbanban volt egy konferencia, ahol egyre erősebb vita
bontakozott ki arról, hogy az USA-nak és Európának kártérítést kellene fizetnie azokért a károkért, amiket az
afrikai népeknek okoztak a rabszolga-kereskedelem és a gyarmatosítás során. Az ügyet később 9/11 után levették
a közösségi viták napirendjéről és ma már tisztán látszik mennyire sokat veszítettünk ezzel.
Más érdekes téma is felkeltette figyelmemet a 2009-es konferencián. Itt találkoztam Angélica Navarro-val,
aki Bolívia kereskedelmi tárgyalódelegációját vezette, és egy rendkívül érdekes tanulmányon dolgozott a
klímaváltozás és a kártérítések összefüggésiről. Benne is felmerült, hogy a klíma-tartozások koncepcióját be
kellene vinni az ENSZ klímatárgyalásaira. Ekkor érkezett el a pillanat, amikor felismertem, hogy a
klímaváltozásokért való történelmi felelősség tudományos megközelítésével lehet csak megvalósítani azokat az
igazságos célokat, amelyekért a társadalmi mozgalmak hosszú ideje harcolnak.
Könyve reménykeltő jel ebben a félelmetes témában.
Nagyon nehezen írok, ha reménytelenséget érzek. Öt évig tartott ennek a könyvnek a megírása, mert
kezdetben reménytelennek éreztem a témát. Aztán egyszerre robbant ki társadalmi ellenállás az olyan erőforrásfelélő projektekkel szemben, mint a palagáz-kitermelés, az olaj-vezetékek vagy a szénterminálok. Ezek a
tüntetések globálisan és hálózatszerűen robbantak ki, és a korai globalizáció ellenes mozgalmakra emlékeztettek.
Ez az elmozdulás fellelkesített, úgy éreztem elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a gazdasági
igazságosságért küzdő mozgalmak összejöhetnek, és egy új lökést adhatnak az alulról jövő mozgalmaknak. Ha az
emberek harcolnak a palagáz kitermelés, vagy a nagy olajvezeték projektek ellen, általában nem a klímaváltozásra
gondolnak, hanem a saját lakóhelyükre. Gyakran a vizeik védelme, vagy a gyermekeik egészsége a motiváció. De a
klímaváltozás minden bizonnyal egy figyelmeztető jel arra, hogy a szenet hagyjuk a földben, és hogy az égés
végtermékét ne bocsássuk ki az atmoszférába. A könyvem pedig része lehetne ennek a mozgalomnak.
Néhány éve született a gyermeke. Ez a tény befolyásolta-e a klímaváltozásozással
kapcsolatos szemléletét? A változás egyre komolyabb mértékű jelei nem késztették-e Önt
megfontolásra, hogy egyáltalán szülő legyen?
38 évesen döntöttem el, hogy gyereket akarok. Ez elég későn jött. A férjemmel beszélgethettem volna
tovább arról, hogy mennél többet olvasok a klímaváltozásról, annál inkább érzem, hogy a gyereket kiszolgáltatom
az őrült Max jellegű jövőnek, ahol a társaival harcolhat az élelemért és a vízért. Ilyen disztópikus[i] jövőt
képzeltem el, s nem tudtam mást elképzelni.
De mint már említettem, a társadalmi mozgalmak megjelenésével reménykeltő jeleket láttam, s ez részben
hozzájárult ahhoz a döntésemhez, hogy gyereket akarjak. De azért eléggé dühít, ha valaki csak azért törődik
jobban a jövővel, mert kisbabája van. Én Toma születése előtt is aggódtam a jövőért. Olyan emberként, akinek
sokáig nem volt gyereke és nehezen esik teherbe, tényleg gyűlöltem, amikor az emberek így gondolkodtak, mert
ebben valamiféle kirekesztést éreztem irányomban. De szülőként megértem, miért gondolkodnak így az emberek,
amikor azt hallják, hogy 2050-ben ennyi meg annyi lesz a hőmérséklet, s belül, a lelkükben kiszámolják, hogy
„hány éves is lesz akkor a gyerekem”? De én éppúgy aggódtam a jövőért még Toma születése előtt, mint a legtöbb
gyermektelen ember. Úgyhogy az ilyen kijelentésekkel vigyáznunk kell.
Óriási szervezést tapasztalhatunk itt New Yorkban az Emberek Klímamenetére[ii]
készülve. Miért gondolja, hogy ez a tüntetés számít valamit, és hogy tartós hatása lesz?
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A klímaváltozás az unokáinkat érintő ügyből jelen idejűvé vált. A közös ügy összekapcsolja az embereket,
főleg ha olyan alapvető dolgokért küzdenek, mint a tiszta levegő vagy víz. Az emberek Klímamenete változatosabb
lesz, és a korábbiaknál dühödtebb. Úgyhogy azt hiszem a jövőben egész más klímamozgalmat fogunk látni mint
eddig. Az új klímamozgalom első jele már Seattle-ben is látszott. Az 1999-es seattle-i megmozdulás a gazdasági
erőforrások igazságosabb elosztását követelő mozgalom[iii] volt, egyfajta coming-out-ja a mai
klímamozgalmaknak.
Az elmúlt két évtizedben voltak olyan pillanatok, amikor a klímaváltozást rövid időre a
közvélemény homlokterébe emelték. Ilyen volt a Rio-i Föld Csúcstalálkozó, vagy az Al Gore
kezdeményezte Sandy hurrikán film. Aztán persze az érdeklődés hamarosan kihunyt.
A múltban a klímamozgalmak hihetetlenül elitisták voltak. Az a nézet terjedt el, hogy nincs szükség alulról
jövő kezdeményezésekre, ha a mozgalom mellé áll több olyan celeb és milliárdos, mint a korábbi alelnök Al Gore.
Azt hiszem, ez tette az egészet tiszavirág életűvé. Kétes értékű, ha a stratégiád abban merül ki, hogy egy csomó
celeb és milliárdos melléd áll… A hiúság vására gerjeszti az éppen divatban lévő zöld gondolatot, amivel aztán
csak egy-két évig foglalkoznak, mert a divatok változnak. A felülről jövő stratégiákkal az a baj, hogy nincsen
gyökerük, s így a szelek elfújhatják. A klímaváltozás ügye mögött ma már Észak-Amerikában egy alulról jövő
mozgalom áll, ami bizonyíthatóan meggyökeresedett.

Az interjúban idézett könyvről bővebben itt: thischangeseverything.org.
Forrás: http://indypendent.org/2014/09/12/interview-naomi-klein-breaks-taboo

A szerző Naomi Klein kanadai alterglobalista újságíró és filmes. Magyarul csak a No logo című könyve
jelent
meg
(ismertető
itt:
http://magyarnarancs.hu/szex/konyv_szarva_kozt_a_totildegyit_naomi_klein_nologo-52667 ), de bestseller
volt a Sokk stratégia című 2007-ben megjelent könyve is, melyben a Szovjetunió összeomlása utáni
rendszerváltást is – főleg a lengyel és az orosz példákat elemezve – besorolta a katasztrófa kapitalizmus mai
jelenségei közé.
Fordította: Kleinheincz Ferenc

[i] A disztópia vagy antiutópia egy társadalom víziója, mely ellentétes az utópiával. Gyakran negatív jövőképet
mutat. A disztopikus társadalmakban az életkörülmények gyakran nyomorúságosak, a szenvedés, a szegénység,
az elnyomás, az erőszak, járványok és szennyeződések jellemzik. (A fordító.)
[ii] People’s Climate March, azaz a 2014. szeptember 21-i nagy new yorki klímademonstráció. (A fordító.)
[iii] Global Justice Movement, az óriás multinacionális vállalatok ellen fellépő nemzetközi társadalmi mozgalmi
hálózat, ami a gazdasági erőforrások igazságosabb elosztását tűzi ki célul. (A fordító.)
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