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Ezt az írást a Másik, mások, másokról 
sorozat köteteinek bemutatóin elhang-
zott előadásaimból állítottam  össze. 
2006 óta tizenhat, kamaszoknak szánt 
könyv jelent meg, melyekben kultúr-
antropológiai megközelítésben olvas-
hatnak mindenféle nép étkezési, öltöz-
ködési, viselkedési szokásairól, élet-
hez-halálhoz való viszonyáról, vagyis 
a miénktől eltérő kultúrák iránti tole-
ranciára igyekeztük rávezetni a  fiata-
lokat. Vera Tyimencsik kultúrantro-
pológus legutóbb megjelent könyve 
a családi élet sajátosságait mutatta be. 
Egy bekezdés arról szólt, hogy létez-
nek a világban egynemű házaspárok is. 
Ezt követően a szerző ellen, ellenem 
mint sorozatszerkesztő ellen, valamint 
a könyveket kiadó Tolerancia Intézet 
igazgatója, Jekatyerina Genyieva ellen 
homoszexualitás népszerűsítése miatt 
indult eljárás. Mára a  vádat ejtették, 
de a  könyv körüli botrány megmu-
tatta, milyen erős a társadalmunkban 
a  homofóbia és a  tudatlanság. Való-
jában arról van szó, hogy az emberi-
ségnek alapos „tudatfrissítésre” lenne 
szüksége ahhoz, hogy túlélje a 21. szá-
zadot. Ezért is szántam rá magam arra, 
hogy ezt a szöveget közzétegyem.

Kedveseim! Szorít az idő! Nagyon szorít! 
Személy szerinte engem azért, mert túl 
vagyok a  hetvenen, márpedig a  Biblia 
azt mondja, hogy az ember „éveinek 
száma legföljebb hetven”. Az emberisé-
get pedig azért, mert a kiváló angol csil-
lagász, Marin Rees szerint nem éljük túl 
a 21. századot. A katasztrófa egy szempil-
lantás alatt bekövetkezhet, ráadásul földi 
dolgaink jelen állása nem vall arra, hogy 
elkerülhetjük… De hátha mégis!

1. Az ember a természet csodája
Mi önökkel igen fiatal fajnak számítunk 
a  természetben. Talán a  legfiatalabbnak, 
ha a  mikrobiológiát kihagyjuk a  számí-
tásból. Csakhogy az ember hajlamos 
arra, hogy minden állatot – a macskától 
a  majomig – a  kistestvérének tekintsen. 
Pedig ez nagy hiba: még a  majmok is 
jóval régebbiek nálunk. A  krokodilokról 
már nem is beszélve…

Ami a  majmokat illeti, ők nem csak 
rokonaink: mi magunk is majmok 
vagyunk, főemlősök. Mi száz százalék-
ban állatok vagyunk, az állati lét törvé-
nyei szerint működünk. A  majmokkal 
szinte azonosan működik mindenünk. Na 

jó, kis híján mindenünk… Vannak eltérő 
tulajdonságaink, vonásaink, képességeink. 
Ez azonban nagyon ingoványos terület, 
mivel az utóbbi időben a  tudósok egyre 
kevesebb különbséget tartanak nyilván. Az 
ember ismeretei önmagáról és a  termé-
szetről lassan olyan mértékben bővülnek, 
hogy ilyet még a mesében sem olvastunk…

Van azonban egy és teljességgel meg-
határozó különbség köztünk és az állatvi-
lág között: az ember létrehozta azt, amire 
egyetlen más élőlény sem képes, a  kul-
túrát. Ebbe beletartozik mindaz, amit 
az ember fennállásának roppant rövid, 
alig kétszázezer éves létezése alatt meg-
teremtett. Lehet ezt az időszakot jócs-
kán elnyújtani, vagy csökkenteni, de nem 
tévedhetünk nagyot, ha a kezdet időpont-
ját a kultúra – az írásbeliség, a  festészet, 
a szobrászat, az építészet, a zene, a vilá-
got megismerő tudományok – megszüle-
téséhez kötjük. De tekinthetjük ilyen kiin-
dulásnak az első kézzel készített szerszám 
megjelenését is. És akkor eltöprenghe-
tünk azon, hogy egy történelmi lépték-
ben mérve roppant rövid időszak alatt az 
ember a bunkótól és szekercétől eljutott 
a fegyverig: a taposóaknáig, az atombom-
báig és a  vegyi fegyverekig. Egyedülálló, 
hatalmas teremtőerővel megáldott faj ez! 
Elképesztő, mit ért el, ráadásul nincs még 
egy hozzá hasonló lény, mely oly közel 
jutott volna az önmegsemmisítés lehe-
tőségéhez: napjainkban emberek egy kis 
csoportja ki tudja irtani a  teljes emberi-
séget, beleértve önmagát is. Erre más faj 
nem lenne képes. 

De vajon miért nem képes ez az oly 
sok mindent létrehozó ember leszámolni 
az önpusztítás fenyegetésével, mely évről 
évre egyre növekszik? Miért ilyen kirívó-
an kegyetlen az ember, amikor a hason-
szőrűek megsemmisítésének igénye 
merül fel? Hát azért, mert a  természet 
beleprogramozta az agresszivitás névre 
keresztelt tulajdonságot. Ez a  jellemvo-
nás minden állatfajban megtalálható, csak 
más-más módon jut kifejezésre. Enélkül 
az élőlény elpusztulna, nem érvényesül-
hetne a  természet kegyetlen törvénye, 
miszerint a legerősebb él túl. És itt megint 
elérkeztünk egy lényeges kérdéshez: ki 
számít ma a  „legerősebbnek”: a  legoko-
sabb, vagy a  legravaszabb? Vagy talán 
a  legműveltebb? Ne adj’ isten a legnagy-
vonalúbb, a legkönyörületesebb?

Jól tudjuk, az ember a  természet 
csodája. Pedig vannak állatok, amelyek 
jobban látnak, élesebben hallanak, gyor-

sabban mozognak, úsznak és repülnek 
nálunk, és mindent összevetve olyan 
tulajdonságokkal rendelkeznek, amilye-
nekkel mi nem. De csak az ember bizo-
nyult képesnek arra, hogy tudományt és 
művészetet hozzon létre. Ez a lenyűgöző 
lény – a többivel ellentétben – képes hős-
tettekre és önfeláldozásra. Az ember fel-
áldozhatja az életét másért, nem feltétle-
nül a gyerekéért – az utódaikat a macskák 
és a verebek is megvédik. Viszont nincs 
még egy olyan teremtmény, amely képes 
lenne egy eszméért feláldozni magát. Az 
ember utolérhetetlenül magasztos tud 
lenni a  cselekedeteiben. De legalább 
ennyire alávaló, gusztustalan és hitvány is 
lehet. És milyen kegyetlenségekre képes! 
Erre most, engedelmükkel, nem is hoz-
nék fel példákat.

Nos, ez a  lenyűgöző faj már réges-
régen elkezdte magát tanulmányozni. 
Ez az egyetlen faj, mely tanulmányozza 
önmagát és környezetét. Az embert kuta-
tó tudomány az antropológia. A magam 
részéről azt gondolom, s ezzel nem min-
denki ért egyet, hogy az antropológia 
a  legfőbb a  tudományok közül, a  többi 
csak ennek a  segédtudománya, hiszen 
minden tudomány és művészet emberi 
tevékenység eredménye, az antropológia 
pedig nem csupán az emberi tevékenysé-
get, hanem magát az embert is vizsgálja. 

2. A félelem és az agresszivitás elegye 
szüli a xenofóbiát
Az állatvilágban a  túlélés legfontosabb 
tényezői a  területvédelem, az élelem-
szerzés és a  szaporodás. Ezekért folyik 
a harc, alapvetően a hímek között. A ter-
mészetben kifejlődtek azok a  mechaniz-
musok, melyek megakadályozzák az 
egyedek kölcsönös megsemmisítését. 
Bár előfordul, hogy a  nőstényért, vagy 
a  területért folytatott harcban az egyik 
állat elpusztítja a  másikat, de ez inkább 
kivételnek számít. Rendszerint ez a  küz-
delem rituális jellegű. Kialakult egy jel- és 
gesztusrendszer, mely működésbe lép, 
és az ellenfél megölésére nem kerül sor; 
ilyenkor a  vesztes megalázva és sebzet-
ten eloldalog a csatatérről. Az embernél 
azonban, egyelőre tisztázatlan okokból, 
ilyen genetikailag kódolt gátlás nem fej-
lődött ki. Még fajunk hiányos anatómiai 
fegyverzete – se karmok, se fogak, se 
szarv, se méregfog – sem akadályozza 
meg az embert abban, hogy a  magafaj-
táját lemészárolja.

Az összetett lélektan a  viselkedésfor-
mák sokaságát termelte ki. Az emberi 
magatartás vizsgálata, különösen háború 
idején, vagy egy börtönszituációban – 
mind fogvatartottként, mind fegyőrként 

– kimeríthetetlen táptalajjal szolgál az 

elmélkedésre. Egy pillanatig sem állítom, 
hogy a  természetben minden célszerű: 
előfordul, hogy ilyesmiről vagy egyáltalán 
nincs szó, vagy csak mi nem érjük még 
fel ésszel. Ezzel szemben viszont végte-
len számú, minden képzeletet meghaladó 
példát lehet felhozni az ember extrém 
kegyetlenségére – hol a  legyőzöttekkel, 
hol asszonyaikkal és gyermekeikkel szem-
ben –, ami azért jócskán túlfeszíti a  cél-
szerűség kereteit. 

A levonható következtetés annyi, hogy 
az emberi agresszivitás gyakran felesleges 
és nem indokolják a körülmények. Mint 
amikor az egyik járókelő véletlenül meg-
löki könyökével a mellette állót, mire az 
illető előveszi a  revolverét, és keresz-
tüllövi a  vétlen bántalmazót. Nagyjából 
erről is beszélek: az emberiség hordoz 
magában egy jó adag archaikus örökséget, 
konkrétan fajon belüli agresszivitást, mely 
nélkülözhetetlen a túléléshez, de ebben 
a  mi világunkban, a  mai körülmények 
között, épp ez akadályoz meg bennün-
ket abban, hogy együtt tudjunk működni 
a  legfőbb célunk, az emberiség túlélése 
érdekében. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy az emberiség evolúciós, civilizációs 
sikere éppen hogy nem az agresszivitás-
nak köszönhető, hanem abból a  képes-
ségből, hogy megtanultuk ezt kezelni: 
sikerült egységbe hozni nagyobb cso-
portok erőfeszítését, megérteni a  mási-
kat, meg tudtuk haladni a  másiktól és 
a  többi közösségtől – néptől, államtól, 
felekezettől – való természetes félelmet 
és bizalmatlanságot. A  kölcsönös egy-
másra hatás, a  közös munka nélkül egy 
tapodtat sem léptünk volna előbbre. Na 
és persze zsenik és feltalálók nélkül sem 
jutottunk volna túl messzire.

Tudósok úgy tartják, hogy a  régebbi 
korokban az agresszivitás szintje magasabb 
volt a  mostaninál. Csakhogy az egyéni 
agresszivitáson túl létezik még csopor-
tos agresszivitás is, és manapság megle-
hetősen hatékony módszereket dolgoz-
tak ki arra, hogyan lehet milliók tudatát 
manipulálni, azaz gyorsan felkorbácsolni 
az agresszivitás szintjét a  társadalomban. 
Egy kiélezett szituációban elég egyetlen 
olyan embernek a  pszichotikus össze-
omlása, akinek a kezében ott a „nukleáris 
aktatáska”, hogy bekövetkezzen a globális 
katasztrófa. Egy ilyen esetben a személyes 
megbántottság, vélt, vagy valós sérelem az 
emberiség pusztulásához vezethet. 

Mit kezdjünk ezzel? Hogyan zaboláz-
zuk meg az agresszivitást, mely ott lap-
pang létezésünk minden színterén: a csa-
ládban, a gyerekek kortársi közösségében, 
a  szomszédi viszonyokban, a  rivalizáló 
városok lakói és népek között, a politikai 
pártok és kormányok között? És egy-

A lenyűgöző önkutató-önpusztító faj – antropológia orosz módra –

LJUDMILA ULICKAJA



69

KOMMENTÁROK ÉS VITÁK

Örökbecsű limlom
(Goretity József 
ford.)
Magvető, 2013

„A vadállat”
(V. Gilbert Edit 
ford.)
Magyar Lettre 
Internationale, 56

általán: kire irányul az agresszivitás és 
hogyan kezeljük: magunkban és a  ben-
nünket körülvevő világban?

Ahhoz, hogy az agresszivitással kezde-
ni tudjunk valamit, először ki kell ismer-
nünk, meg kell értenünk kialakulásának 
okait, tanulmányoznunk kell, hogyan vál-
togatja irányultságát, meg kell tanulnunk 
csillapítani. Az első lépés ezen az úton 
beismerni a  létezését, felfedezni a  csí-
ráit önmagunkban, kideríteni, mi váltja 
ki. Köztudott, hogy az elfojtott agresszió 
számos betegség okozója, kutatók hada 
dolgozik ennek az összefüggésnek a  fel-
derítésén. Én azonban most az agresz-
szivitás elleni fellépés másik, békés és 
humánus módozatairól szeretnék szólni. 

Mert ki vált ki kínos érzést, ingerült-
séget, tiltakozást és ebből következően 
agresszivitást? A  hozzánk közel álló és 
tőlünk távoli, de mindenképpen az, akit 
nem értünk. Ez a  bizonyos „másik”, az 
idegen, tőle ered minden baj. De ha 
kicsit közelebb kerülünk ehhez a  „másik-
hoz”, tüzetesebben szemügyre vesszük, 
megtudunk egyet s mást a  kultúrájáról, 
hagyományairól, magyarázatot kapunk 
arra, miért eszik döghúst, visel ilyen vagy 
olyan göncöt, sercintve köpköd, fennhan-
gon szuszog és hallat számtalan más illet-
len hangot, fohászkodik, furcsán temeti el 
a  halottait és teljesen idétlenül ünnepel, 
szóval ha minderre vesszük a  fáradságot, 
sok mindenre fény derülhet. Amint többet 
tudunk meg az ismeretlenekről, rögtön 
tisztázódik, miből ered a  „különbözősé-
gük”. Eloszlik a  félelem, mert az ismeret-
len el nem fogadásában gyakran a  féle-
lem a  ludas. Az idegen, a hozzánk nem 
hasonlatos előtti félelem. A  félelem és 
az agresszivitás elegye szüli a xenofóbiát, 
a hamisan motivált gyűlöletet minden más 
kultúra képviselőjével szemben.

3. Család nálunk és másoknál
A Másik, mások, másokról antropológi-
ai könyvsorozatot kamaszoknak szántuk. 
A legutolsó és egyben legfontosabb kötet 
az agresszióról szól és a  tavalyi év ele-
jén látott napvilágot. Ezeket a könyveket 
zömében szakemberek írták, egyet-ket-
tőt olyan újságíró, aki a legnagyobb mély-
ségben át tud tekinteni egy témakört. 

Én most a  Család nálunk és másoknál 
című kötetről ejtenék szót részletesebben. 
Nem azért, mert ez volna a legjobb, vagy 
ellenkezőleg, a leggyengébb, pusztán azért, 
mert a  sorozatból ez a  könyv váltotta ki 
a  legnagyobb visszhangot. Témája a  csa-
lád mint társadalmi jelenség. Számunkra, 
Oroszország, Európa és Amerika lakói szá-
mára az eltérő nemű és nagyjából hasonló 
korú emberpárok alkotják, akik egy, két, 
vagy több gyermeket is a  felnevelnek. Ez 
jó képlet, igazolta létjogosultságát a kultúrá-
ban, több millió ember tartja magát hozzá. 
De nem mindenhol és nem mindig.

Említettem, hogy az emberek és 
állatok között több a  hasonlóság, mint 
a  különbség, meg lehet figyelni, hogy 
szerveződnek az állati és az emberi csa-
ládok. Megfigyeltük és összehasonlítot-
tuk. Azután végigkövettük, hogy alakult át 
a történelem során a családnak nevezett 
társadalmi mechanizmus. 

Nem szabad megfeledkeznünk egy 
fontos részletről. Mi ugyan a Krisztus szü-
letése utáni huszadik században élünk 
a  Gergely naptár szerint, de sok nép 

–  miközben elfogadja ezt a  naptárt is – 
egyidejűleg saját időszámításukban is él: 
a zsidóknál 5775-öt írunk a világ teremté-
sétől számítva, a mohamedánok a Hidzs-
rától számított 1430-ban élnek. Bizonyos 
értelemben minden nép a saját időszámí-
tásában létezik. (Emlékeznek Hruscsov 
jelszavára: „Utolérjük és megelőzzük 
Amerikát”? Ez jól jelzi, hogy Nagy Péter 
uralkodása óta a  civilizációs lemaradá-
sunk tudatosult az állami vezetőinkben; az 
azóta eltelt háromszáz éves modernizá-
lódási folyamat tulajdonképpen nagyszerű, 
bár sajátosan egyoldalú eredményeket 
hozott, amit jól illusztrál például az atom-
bomba megkonstruálása és a – múlt szá-
zad közepének viszonylatait figyelembe 
véve – fejlett űrtechnológia.) Ehhez még 
gondoljuk hozzá azt, hogy egy és ugyan-
azon bolygón olyan népek élnek együtt, 
melyek a civilizációs folyamat különböző 
fokán léteznek. Nem is olyan nagyon 
rég találkozhattunk olyan törzsekkel és 
népekkel, melyek nem ismerték a  kere-
ket, a szövést és a földművelést. 

Ennek megfelelően a családi viszonyla-
toknak is minden országban megvannak 
a maguk sajátosságai, többek között fenn-
maradtak az archaikus jellemzők is. A sha-
riat törvényei, melyeket az emberiség 
majd’ fele követ, megengedik, hogy egy 
férfinak négy felesége legyen. Tibetben 
máig fennmaradt a  poliandria, melyben 
egy asszony két férjet is tart, akik gyakran 
testvérek. Arról nem is beszélve, hogy 
minden országban más-más kortól enge-
délyezik a házasságot. Mexikóban példá-
ul tizenkét évesen már lehet házasodni, 
Japánban és Dél-Koreában tizenhárom 
évtől, sok más országban tizennégytől. 
Ezek a számok történelmi koronként vál-
toztak. Az Orosz Föderáció törtvényei 
szerint tizennyolc év a korhatár, aki pedig 
tizennyolc évesnél fiatalabb személlyel lép 
nemi kapcsolatra, az pedofília bűnébe 
esik. Igaz, fogalmunk sincs, mit kezdjünk 
azokkal az iskolásokkal, akik nyolcadikos 
korukban kezdenek nemi életet élni. És 
azért ez nemritkán előfordul…

A világ azon részében, ahol élünk, 
a  monogámia az elfogadott. A  nagycsa-
ládokon kívül, ahol apa-anya, nagypapa-
nagymama és gyerekek élnek együtt, 
előfordulnak kétgenerációs, szülőkből és 
gyerekből álló családok is. Az utóbbiak 

egyre gyakoribbak napjainkban. Gyerek-
koromban ezek épp azok a családok vol-
tak, melyekben az apa elesett a fronton. 
Manapság gyakoriak a  csonkacsaládok: 
ezek válás, vagy házasságon kívül szü-
letett gyerek miatt alakultak ki. A válások 
száma is növekszik, és az egy szülővel, 
rendszerint a  nővel nevelkedő gyerme-
kek is egyre többen vannak. Ráadásul 
maga a  család intézménye is válságba 
került az elmúlt évtizedekben: sokan egy-
általán nem akarnak összeházasodni, és 
egy életen át szinglik maradnak. Legalább-
is ezt mutatják a szociológiai felmérések. 

A fent leírt családokon kívül léteznek 
még melegházaspárok, melyek, elviek-
ben, nem hoznak a  világra utódot. Az 
egész világon küzdenek azért, hogy 
a melegeknek is joguk legyen családot ala-
pítani. Bizonyos országokban a jogalkotás 
előzékenyen megengedi az egyneműek 
házasságát, más országokban nem. Való-
jában ez a kérdés a mi korunkban merült 
fel, a történelem során eddig még soha. 

Hogyan viszonyuljunk hát az egyne-
műek házasságához? Legyenek legálisak, 
vagy hagyjuk meg őket az illegalitásban? 
És lehessen joguk gyereket örökbefogadni?

Az egyneműek viszonya mint párkap-
csolat nem újkeletű kérdés, végigkíséri 
az emberiség egész történetét – azóta 
biztos, mióta az lejegyzett formát öltött. 
A különböző országokban és kultúrákban 
ilyen kapcsolatok léteztek, és mindenhol 
másként viszonyultak hozzájuk. Az ókori 
Görögországban, ahol virult a  férfibarát-
ság, a  bajtársi testvériség, és a  sajátos 
tanár-növendék összefonódás kultusza, 
a homoszexuális viszonyt nem utasította 
el a  társadalom. Az ókori Izraelben az 
egyneműek kapcsolatát súlyos tilalom ter-
helte – ezért megkövezés, azaz kivégzés 
járt, amint ezt a Biblia is írja. Ezen a sem-
legességtől a teljes elutasításig és krimina-
lizálásig terjedő skálán mozog a homosze-
xualitáshoz való történelmi viszonyulás. 
A mai napig vannak olyan országok, ahol 
kivégzés jár a homoszexuális viszonyért: 
Iránban 1979 és 2009 között mintegy 
négyezer meleget végeztek ki.

A huszadik században a világ országainak 
túlnyomó többségében eltörölték a homo-
szexualitást büntető törvényeket. Ez persze 
nem vetett véget a  melegek hétköznapi 
üldöztetésének és megvetésének azokban 
az országokban sem, ahol érvényen kívül 
helyezték az ellenük szóló paragrafuso-
kat. Ma minden országban működik LMBT 
(leszbikus, meleg, biszexuális és a  transz 
nemű) közösség. Mindenki, aki ehhez 
a  közösséghez tartozik, számos előddel 
rendelkezik a történelem kezdeteitől fogva, 
de csak napjainkban létezhet legálisan.

Itt óhatatlanul felmerül a  kérdés: egy 
gyerekeknek szóló könyvben miért írnak 
arról, hogy létezik olyan a  világon, hogy 
egyneműek kapcsolata, vannak homosze-

xuális családok? Kell ez a gyerekeknek? És 
minek? Hát kizárólag azért, mert a homo-
szexuális család létezése tény. És némely 
melegcsaládban gyerek is nevelkedik. Ezek 
vagy az előző, heteroszexuális házasságok-
ból származó gyerekek, vagy örökbefoga-
dottak. Bár találkoztam már leszbikus csa-
ládoknál mesterséges megtermékenyítés-
sel, donorspermával fogant gyerekekkel is. 

Az orvostudomány kifinomult eljárá-
sokat dolgozott ki arra, hogy semmiféle 
gondot ne jelentsen a mesterséges meg-
termékenyítés és egy magzat kifejlesztése 
egy lombikban. Egyre több ilyen gye-
rek születik világszerte. Hogy ez most jó, 
vagy rossz, arról ne ítélkezzünk. A tudo-
mány sikerei egyre többször etikai kér-
désekkel szembesítik az emberiséget, és 
legtöbb ilyen megoldatlan probléma épp 
erre a két pontra – a születésre és a halál 
pillanatára – összpontosul. Az orvostudo-
mányon belül új szakmák jelentek meg: 
vannak külön olyan orvosok, akik a med-
dőség leküzdésére szakosodtak, és olya-
nok, akik szenvedésmentesen átsegítenek 
a nemlétbe. Nem tudom, bevezették-e 
már az „eutanaziológus” kifejezést, de 
előbb vagy utóbb használatba fog kerülni.

Az orvosi etika mint önálló tudomány-
ág már létezik, és harcosan teszi fel a leg-
főbb kérdést: hol húzzuk meg a határt? 
Mert ugyan senki sem szövetkezett arra, 
hogy kiiktassuk érvényéből a tízparancso-
latot – ne ölj, ne lopj, ne kívánd meg fele-
barátod feleségét stb. – de az minimum 
nem életszerű, hogy valaki kiszúrja a saját 
szemét csak azért, mert felgerjedt benne 
a  vágy egy idegen asszony iránt. Szóval 
kénytelenek vagyunk tudomásul venni, 
hogy létezik néhány olyan ősi tiltás, mely 
egykoron életfontosságú volt a közösség 
túlélése szempontjából, mára azonban 
elvesztette kötelező érvényét. 

Tudomásul kell vennünk a  társadalmi 
változásokat, akkor is, ha nem a kedvünk-
re valók. Még maga az evolúciós folya-
matba foglalt etika is bizonyos változá-
sokon megy keresztül. Már csak azért is, 
mert korunkban olyan problémák merül-
nek fel, melyekről az archaikus világban 
nem lehetett tudomásuk (például tömeg-
pusztító eszközök, vegyi fegyverek, a ter-
mészet kizsákmányolásából eredő szeny-
nyezés és egyensúlyvesztés, a  túlnépe-
sedés, a  sosem tapasztalt világméretű 
járványok, mint az AIDS és az Ebola). Be 
kell látnunk, hogy az elképesztő techno-
lógiai fejlődés és korunk emberének gya-
lázatos erkölcsi tartása között hatalmas 
ellentét feszül. Az ember, aki sosem látott 
sikereket ér el a  világ megismerésében, 
megteremtette az acsarkodás és utálat, 
a hazugság és idegengyűlölet légkörét.

Lehet, hogy a melegcsaládok létezése 
csak a legkisebb probléma ebben a kon-
textusban, de az időszerűsége éppen elég 
okot ad arra, hogy foglalkozzunk vele.
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4. Melegcsaládok pedig vannak, 
kell-e erről tudniuk a gyerekeknek 
egyáltalán?
Tehát léteznek melegcsaládok, némelyi-
kükben gyermeket is nevelnek. Az ilyen 
gyerekeket az iskolában gyakran kigúnyol-
ják, megalázzák és kiközösítik az osztály-
társaik. Épp az ilyen gyerekek miatt sze-
repel Vera Tyimencsik könyvében az ink-
riminált tizenhét soros bekezdés. A Csa-
lád nálunk és másoknál című könyv nem 
a homoszexualitást népszerűsíti, hanem 
a  homofóbia ellen lép fel. A  nem szok-
ványos nemi magatartású emberek iránti 
gyűlölet, úgy hiszem, sokkal elterjedtebb 
jelenség, mint maga a  homoszexualitás. 
A  könyvben senki sem hirdeti a  homo-
szexualitást, ha a sorozat egyáltalán vala-
mit hirdet, akkor az a tolerancia. És mint-
ha ez is nehezen lenne tolerálható.

És itt ismét visszatérünk egy fontos 
kérdéshez: kell-e erről egyáltalán tud-
niuk a  gyerekeknek? Meggyőződésem, 
hogy igen. 

Az ugyanis a helyzet, hogy előbb vagy 
utóbb úgyis megtudják, hogy a gyereket 
nem a  gólya hozza, a  szülők pedig sze-
xelnek a  zárt hálószobaajtó mögött. És, 
óh, mily rettenet, alig telik el egy kis idő, 
máris értesülnek az orális és anális szex 
lehetőségéről. És honnan máshonnan, 
mint a közvécék faláról, vagy a külvárosi 
kerítésekről. Én márpedig úgy gondolom, 
hogy az élet mindenféle bonyolult és 
érthetetlen jelenségéről inkább higgadt 
szakemberektől értesüljenek a gyerekek, 
mintsem az iskolai vécék faláról olvassák 
le, miközben a háttérben a  felsőbb osz-
tályosok otrombán vihorásznak.

A fogós pedagógiai kérdés az, mikor 
jön el annak ideje, hogy ezt elmondják, 
milyen korban. Nyilván, nincs egyetemes 
válasz, de semmiképp sem előbb, mint 
ahogy ez a  kérdés felmerülne a  gyerek-
ben, hiszen a  válasz nem előzheti meg 
a kérdést. 

Itt jegyezném meg, hogy a  könyvso-
rozat, amiről beszélek, nem iskolai törzs-
anyag, nem kötelező olvasmány, az a ren-
deltetése, hogy ott sorakozzon az iskolai 
könyvtárak polcain, és akkor csapják fel, 
amikor a hasonló kérdések felmerülnek. 
A  könyvtáros, osztályfőnök, szaktanár 
pedig megmutatja, hol található az a bizo-
nyos könyv. Esetleg tart egy órát a könyv 
alapján. Mert minél többet tud az ember, 
annál kevesebb félelem gyötri.

 Kérdezzenek csak meg egy gyermek-
pszichológust, mi a  gyermekkori öngyil-
kosságok leggyakoribb oka. A  leggyako-
ribb a  félelem az olyan jelenségektől, 
melyek önmagukban nem veszélyesek. 
Emlékszem egy olyan tizenkét éves fiú 
esetére, aki azért követett el öngyilkos-
ságot, mert az önkielégítés – ami amúgy 
a kamaszok többségénél teljesen bevett 
gyakorlat – számára annyira bűnös tevé-

kenységnek tűnt, hogy nem látott más 
lehetőséget a  feloldozásra. És ismer-
tek olyan esetek is, amikor kamasz fiúk 
nem tudták feldolgozni saját homosze-
xualitásukat, homofób környezetük pedig 
még tetézte is a bűntudatukat, s végül az 
egyetlen menekülési útvonalat az öngyil-
kosságban találták meg. 

A homoszexuálisok társadalmi részará-
nyát illetően viszonylag későn kezdtek el 
adatokat gyűjteni, de – forrásoktól függő-
en – az emberiség másfél százaléka tar-
tozik ehhez a kisebbséghez. A 20. század 
folyamán a  biológia számos addig isme-
retlen jelenséget tárt fel, mely a  homo-
szexualitás természetét magyarázza. 
Manapság senki sem úgy tekint rá, mint 
bűnre, vagy bűncselekményre, betegség-
nek sem tekintik, inkább sajátosságnak, 
melyre tudományos magyarázat adható. 
Annyi történt csupán, hogy az utóbbi idő-
ben sokat tudtak meg az emberek nemé-
nek kialakulási mechanizmusáról.

Már az iskolában megtanultuk, hogy 
a  nem elsődleges meghatározása a  kro-
moszómák szintjén történik: az ember-
nek huszonhárom kromoszómapárja 
van, ebből a  huszonharmadik a  nemi. 
A  férfi genomjában ezt az X és az Y 
kromoszóma képviseli, a  nőében a  két 
X kromoszóma. A  férfi hordozza tehát 
a  genomban található legkisebb kromo-
szómát, ami később a kisfiú nemét meg-
határozza. Most pedig rátérek arra, ami-
ről a  tankönyvek már nem írnak, és én 
is Mihail Golubovszkij, Kaliforniában élő 
genetikus professzortól hallottam. A kro-
moszómákon túl a nemet még egy szint 
határozza meg, nevezzük másodlagosnak. 
Amikor az embrió már elért egy bizo-
nyos méretet, kialakultak benne a  szer-
vek és a hormonrendszere, mindez még 
az anya szervezetében elkezd működ-
ni. Épp itt történhet egy megbicsaklás: 
a hormonrendszer fejlődése a férfi úton 
indul el, miközben a  magzatnak két X 
kromoszómája van, vagyis a  neme nő. 
És megfordítva: elképzelhető olyan, hogy 
kromoszómák szerint valaki fiú, hormo-
nálisan pedig lány. A születendő gyermek, 
ha szigorúan vesszük, bizonyos mérték-
ben eltér a „szabványtól”. Ezért, ebben az 
értelemben, nem két nem létezik, hanem 
négy. Mondhatjuk, hogy ez a mindenko-
ri eltérés, mert az így születettek száma, 
ha nem is nagy, de állandó. A  jelenlegi 
statisztika szerint az emberek egy-két 
százalékát teszi ki.

És ez még nem minden: nemrég felfe-
dezték, hogy a nem meghatározásának van 
még egy szintje, a harmadlagos, mégpedig 
az agyban. Ez a mechanizmus még később 
lép működésbe, olyan öt éves korban, ami-
kor egy bonyolult viselkedési szövet alakul 
ki, mely, végső soron az agyban lejátszódó 
biokémiai folyamatokon múlik, nem pedig 
a homoszexualitás népszerűsítésén…

Ez a  dolog biológiai oldala, de van 
folytatás is. Az endokrinológusok szerint 
a „női” hormonális adalék az alapvetően 
férfi genotípushoz egyfajta sajátos „femi-
nizáló” jelleget kölcsönöz a  hordozójá-
nak. Nem kizárt, hogy ezek közé tarto-
zik a  testi-lelki törékenység, egy sajátos 
világfelfogás. Ugyanígy hathat a férfi nemi 
hormon túltengése egy nő szervezetére 
és viselkedésére, szexuális orientációjára. 
És elképzelhetjük, mennyire nehéz folya-
mat egy kamasznak szembesülni azzal, 
hogy egy „különös nemhez” tartozik, és 
nemkülönben rázós ennek elfogadása 
a szülők számára is. 

Mi, heteroszexuálisok képezzük a boly-
gó népességének túlnyomó többségét, és 
mégis gyakran nem vagyunk képesek biz-
tosítani a kétségtelenül kisebbségben lévő 

„melegeknek” azokat a jogokat, melyekkel 
mi magunk rendelkezünk: saját termé-
szetüknek megfelelő életmódot folytatni, 
a  szabadságnak olyan fokán létezni, ami 
nem csorbítja mások szabadságérzetét. 
És mi van – vetik fel többen az ellentá-
borból  –, ha az ő szokásaik erőszakra, 
pedofíliára, végső soron gyilkosságra haj-
lamosítanak? Erre való a törvény, felelem 
erre én, az állam törvénye, amit a  több-
ség elfogadott, és aminek mindenki aláveti 
magát. Aki a  törvényt megsérti, annak 
börtönben a helye, a többieknek viszont 
joga van a saját lelkiismerete, elvei és bio-
lógiai meghatározottsága szerint élni. És 
minél toleránsabb egy társadalom, annál 
könnyebben elfogadja a  tényt, hogy az 
emberek bőrszíne sokféle, különböző 
fajta ételekhez szoktak, másfajta nevel-
tetésben részesültek stb. – amiről már 
beszéltem. És annál könnyebben tudomá-
sul veszi, hogy az emberi társadalomban 
léteznek melegek. Bűncselekményt pedig 
senki sem azzal követ el, hogy meleg, 
hanem azzal, ha kiskorúakkal folytat sze-
xuális viszonyt, mert ezt nevezi a törvény 
pedofíliának. Ez pedig szexuális orientáci-
ótól független tényállás, s ugyanez mond-
ható el a nemi erőszakról is. 

A mi judeo-keresztény civilizációnk 
évszázadokon keresztül bűnként kezel-
te a  homoszexualitást. Az Újszövetség-
ben semmiféle utalást nem találunk erre, 
Krisztus sehol sem tesz róla említést. Az 
Ószövetség közvetlenül elítéli a szodómi-
át, mint isten szemében utálatos cseleke-
detet, és a férfival történő fajtalankodásra 
halálos ítéletet helyez kilátásba. Az inkvi-
zíció kora már rég lejárt, ma a Büntető-
törvénykönyv a mérvadó. És ez érthető 
is, hiszen a  hívők és nem hívők egyen-
lő jogokkal rendelkeznek, és egyelőre 
senkit sem küldtek máglyára ateizmus 
miatt. Ugyanezen az alapon rendelkez-
nek egyenlő jogokkal szinte az egész vilá-
gon a heterók és a melegek. 

Oroszország Büntetőtörvénykönyvé-
ben 1934 és 1993 között volt érvény-

ben a  121. paragrafus, melynek alapján 
a  homoszexuálisokat háromtól öt évig 
terjedő börtönbüntetésre lehetett ítél-
ni. Különböző becslések hatvan- és két-
százötvenezer közé teszik azoknak a szá-
mát, akiket e törvény alapján ítéltek el. Ez 
a törvény, nyilván, megsértette az emberi 
jogokat, ezért is törölték el. Csakhogy 
2013-ban megszavazták a 135-F3-as tör-
vény 6.12-es bekezdését, mely „a nem 
hagyományos szexuális kapcsolatok nép-
szerűsítését” tiltotta kiskorúak körében 
(mintha a hagyományos szexuális kapcso-
latok népszerűsítése kiskorúak körében 
direkt üdvös lenne). 

Talán emlékeznek még a szovjet idők 
legmélyebb bugyrából felszakadt felkiál-
tásra, miszerint „nálunk, a Szovjetunióban 
nincs szex!” Na, most képzeljék el, hogy 
igenis van, – és a  parlamenti urak és 
hölgyek képmutató ácsingózása ellenére 

– meglehetősen változatos. A  sokszínű-
ség lehetőségét tagadja ez az új törvény, 
mely lényegét tekintve épp azért diszk-
riminatív, mert a  hetero- és homosze-
xuális viszonyt társadalmi szempontból 
nem tekinti egyenrangúnak. Amit, persze, 
írhatnánk a  törvényhozók pallérozatlan-
ságának számlájára is. Akárhogy is, de 
a  konkrét esetünkben Vera Tyimencsik 
könyvéről a hivatalos szakértői vélemény 
igazolta, hogy nem népszerűsíti a homo-
szexualitást. 

Mellesleg még egy sereg támadta 
meg a könyvünket: a pravoszláv testvé-
reink. Az egyház, a  bibliai hagyományt 
követve, továbbra is bűnként tekint 
a  homoszexualitásra. És ez jogában áll. 
Csakhogy ezért a  „bűnért” az egyház 
csak a saját tagjait ítélheti el, ami az egy-
ház belügye. Erre megvannak a  maga 
büntetőeszközei, a  bűnbánatok teljes 
arzenáljától a kiátkozásig. Időnként a lai-
kusok fülébe is eljut a belső botrányok 
híre, bár ezeket az eseteket igyekeznek 
elpalástolni. A  rajta kívülállók esetében 
az egyház jóval nagyobb szigort tanúsít, 
hiszen épp az egyház berkein belül-
ről érkeznek a  legádázabb kirohanások 
a szexuális kisebbségek irányába. 

5. Az önzés az egyén túlélését 
szolgálja, az altruizmus a közösségét
Mondják, napjainkban válságot élünk át, 
bár én úgy gondolom, hogy nem egy vál-
ság zajlik, hanem legalább száz egyszer-
re. Minden szakember tanúsíthatja ezt 
a saját területén – az orvostudományban, 
a pedagógiában, a gyógyszerészetben, de 
még a  filozófiában is. A  tudatunk is vál-
ságba került, mert továbbra is fogalmak-
kal próbál operálni, csakhogy a fogalmak 
egycsapásra megkergültek, és elkezdtek 
mást jelenteni, mint régen, úgy ezer vagy 
száz éve. 

A „tolerancia” fogalma nagy bajba 
került az országunkban. Rengeteg 
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ember gondolja azt, hogy a  tolerancia 
nem egyéb, mint cimborálás a  gonosz-
szal, vagy a  gonosz előtti meghunyász-
kodás, illetve végső soron a  tolerancia 
a  gonosz népszerűsítése (megjegyzem, 
a „gonosznak” minden korban, időben és 
társadalmi csoport szemében saját szarva 
és patája van, s ezek rendszerint cseppet 
sem hasonlít arra, amilyennek a szomszé-
daik látják). Nyilván nem így van, de erről 
roppant nehéz meggyőzni az embereket, 
különösen azoknak a zömét, akik keresz-
ténynek tartják magukat. 

De közelítsük meg máshonnan a tole-
rancia fogalmát. A keresztények számára 
rendkívül fontos szöveg a  Hegyi beszéd, 
ahol elhangzik a  következő tanítás: „Ne 
ítélj, hogy ne ítéltess”. Szigorúan értel-
mezve ez bőségesen elégséges elvi 
útmutatatást tartalmaz ahhoz, hogyan 
viszonyuljunk a környezetünkben élőkhöz, 
akiket nem nevezhetünk felebarátaink-
nak, hiszen nem vallunk velük egy hitet. 
A homofóbia a  „másik” gyűlölete; adott 
esetben azé az emberé, aki „nem hagyo-
mányos nemiséget” gyakorol. Senki sem 
kényszeríthet arra valakit, hogy szeresse 
a vegetáriánus, Krisna tudatú, vörös hajú, 
fekete bőrű, értelmiségi vagy részeges 
vízvezető szomszédját. De ez nem jelenti 
azt, hogy bárkinek is azon kell kitöltenie 
az agresszivitását, aki nem ízlése szerint 
való, főleg akkor nem, ha az képtelen 
megvédeni magát. Hagyjátok meg nekik 
a  jogot, hogy olyanok legyenek, amilye-
nek, legalábbis addig, amíg ők nem von-
ják kétségbe, hogy jogotok van olyannak 
lenni, amilyenek vagytok.

Valószínű, hogy a világban se több, se 
kevesebb nem lesz a meleg: most csak 
annyi történik, hogy „a felszínre merész-
kednek”, követelik maguknak a  jogot, 
hogy önmaguk lehessenek. Ilyen a  ter-
mészetük, és ezzel aligha lehet mit kezde-
ni. Az biztos, hogy nem olyan vaskalapos 
törvényekkel, amilyeneket a nagy felhatal-
mazással, de alacsony kulturáltsággal bíró 
emberek hoznak meg. Ezek a  törvény-
hozók – s erről sejtelmük sincs – szintén 
egy kisebbséghez tartoznak: az agresszív 
kisebbséghez, mely pallérozatlan elmé-
je ellenére abban a  kiváltságban része-
sül, hogy törvényeket kodifikálhat. Az ő 
működésük közvetlenül felelős a  homo-
fóbia erősödéséért. 

Az agresszivitás minden elképzelhe-
tő szinten – az egyénitől, mely a  hét-
köznapokban tenyészik, a  nemzetközi, 
államok közötti agresszióig – manapság 
tetőzik. A történelem során előfordultak 
olyan esetek, amikor a zabolátlan agresz-
szivitás népek és országok vesztét okozta. 
Csakhogy a régi korokban az emberiség 
nem rendelkezett olyan pusztító fegyve-
rekkel és technológiákkal, amilyenekkel 
a  huszonegyedik században. És napja-
inkban a civilizáció vívmányai bőségesen 

elegendőek ahhoz, hogy az egész emberi 
nemet meg lehessen velük semmisíteni. 
Ma az emberiség létkérdésévé vált, hogy 
megtanulja féken tartani ezt az agresz-
szivitást.

Ez roppant bonyolult feladat, de ezen 
múlik a túlélésünk.

Több, mint harminc évvel ezelőtt 
a  kiváló genetikus Vlagyimir Pavlovics 
Efraimszon közölt egy értekezést a Novij 
Mir című folyóiratban Az altruizmus csa-
ládfája címmel, mely arról szólt, hogy 
az emberi genomban ott lakozik egy 
különös „altruizmus gén”, mely nem az 
egyén, hanem a  társadalom egészének 
a  túléléséért felel. Efraimszon intuícióját 
inkább tudományos próféciának nevez-
ném, melyet csak évtizedek múltán sike-
rült igazolni. De ezzel együtt is ez rend-
kívül mély igazságra tapint rá: az önzés 
az egyén túlélését szolgálja, az altruizmus 
a  társadalomét. Altruista magatartással 
találkozhatunk az állatvilágban is: gondol-
junk csak arra, amikor szüleiket elvesztett 
kölyköket szoptatnak, sőt, más fajok köly-
keit is elfogadják. Megfigyelhetjük egyes 
fajoknál, hogyan alakítanak ki olyan közös-
ségi viselkedésformákat, melyek segítik 
az utódok felnevelését a  legszélsősége-
sebb időjárási viszonyok közepette: amo-
lyan állatóvodákat létesítenek maguknak. 
De léteznek még ennél is bonyolultabb 
együttműködési formák, melyek a közös-
ség túlélését szolgálják. Ilyen például 
a  „ragadozó-riadó”: több társas madár 
hatalmas lármát csap, amikor ellenség 
közeledtét észleli, amivel jelez a  társak-
nak, hogy meneküljenek, és talán egyben 
a  ragadozót is megpróbálják elijeszteni. 
Az altruizmus-gén tehát a  közösség túl-
élési mechanizmusait tartja fenn.

Az emberiség – magatartási reakciói 
alapján – három csoportra osztható: alt-
ruistákra, konformistákra és egoistákra. 
Arányuk minden társadalomban megkö-
zelítően azonos: 1:3:1. Ám bizonyos ese-
tekben éppen ezeknek az „altruistáknak” 
a  jelenléte tudja megmenteni a  közös-
séget olyan szélsőséges helyzetekben, 
amilyenek manapság előadódnak. Az 
önzés és az alkalmazkodás csak sietteti 
fajunk feltételezhető, de minden bizony-
nyal lehetséges megsemmisülését.

A lemondás a  személyes, csoportos, 
nemzeti önzésről, az altruizmus eszmé-
jének bevezetése a  személy, nemzet és 
állam szintjén növeli az emberiség túlélé-
sének esélyét. Az evolúció halad a maga 
útján és nem hagyja magát irányítani az 
embertől, de a Homo sapiens faj túlélé-
sére a  közösség minden tagjának közös 
erőfeszítéseket kell tennie, együttműkö-
désre és a létező összes szellemi energia 
egyesítésére van szükség ahhoz, hogy 
a háború soha többé ne lehessen a konf-
liktusmegoldás eszköze, hogy keressenek 
és találjanak új erőforrás hasznosítási- és 

megújítási módokat, létrehozzanak egy 
egyetemes közegészségügyi rendszert. 

Az agresszivitás és a  tudatlanság, ha 
egyesül, olyan erőt képvisel, amivel csak-
is az emberiség kollektív rációja és azok 
az altruista gének szállhatnak szembe, 
melyek az evolúciós programokban fej-
lődtek ki, és amelyek az emberi történe-
lem kezdeteitől a mai napig ott munkál-
nak a társadalom minden egyes szintjén. 
Előfordul, hogy ezek szentekben öltenek 
testet, mint Assisi Szent Ferenc és Szá ro-
vi Szent Szeráfim esetében, de közéle-
ti szereplőként is megjelenhetnek, mint 
Mahatma Gandhi, vagy akár íróként, mint 
Lev Tolsztoj.

Befejezésül visszatérek ahhoz az 
okhoz, ami miatt ezt a témát felhoztam. 
Hagyjátok békén a  melegeket! Hagyjá-
tok békén a  „jenkiket” és „niggereket”, 
a  „biboldókat” és „sárgákat”! Szálljatok 
le a  „mocskos oligarchákról” és „koszos 
csövesekről”! A világot vesztébe viszi az 
agresszivitás és a tudatlanság, különösen 

akkor, ha ezen tulajdonságok hordozói 
országokat irányítanak. 

Az emberiségnek kevés ideje maradt, 
nagy történelmi léptékkel mérve alig 
néhány perce arra, hogy „frissítse” a tuda-
tát, és ebben az összemberi hőstettben 
minden eddig felsorolt csoportnak, illetve 
az itt és most élő emberek mindegyiké-
nek részt kell vennie. 

Ha a  világ nem számol le az agresz-
szivitással és tudatlansággal, a  mi gyö-
nyörű bolygónk nélkülünk folytathatja 
a létezését: a háborúk következtében kis 
híján kipusztult állatok és növények visz-
szapótolják magukat, benövik a lerombolt 
városokat, lassan elenyésznek az emberi 
lét földi nyomai, az óceán tiszta vizében 
halak úszkálnak, a hegyek felett madarak 
szállnak, csak épp az a bizonyos egyetlen 
lény nem lesz jelen, aki ránézhet erre 
a  szépségre, és kimondhatja: „Istenem, 
milyen gyönyörű ez a mi világunk!” 

KRASZTEV PÉTER FORDÍTÁSA

Ahmadou Kourouma elefántcsontparti 
szerzőt a  modern frankofón afrikai iro-
dalom megújítójaként tartják számon. 
A  Függetlenség fényes napjai az első – 
magyarul Lángh Júlia fordításában olvas-
ható – regénye, amely nagy visszhangot 
váltott ki az 1968-as megjelenést köve-
tően. A  regényt részben politikai okok 
miatt először csak Kanadában adták ki 
(Lefort – Rosi 1999, 46), de a nyelvezete 
sem felelt meg a  korabeli elvárásoknak: 
az író az anyanyelvének, a  malinkénak 
a  jellegzetességeit felhasználva „malinka-
lizálta” a franciát. Kouroumának az ötletet 
az Utazás az éjszaka mélyére adta, Céline 
mintájára a  „beszélt” nyelvhez próbált 
közelebb kerülni. (RFI 2003.)

A Függetlenség fényes napjai a  füg-
getlenség elnyerését követő káoszban 
játszódik Ébenparton, egy fiktív afrikai 
országban, ahol Fáma, a Dumbuják egy-
kor szépreményű hercege próbál szár-
mazásához méltó életet élni. Ez nem 
sikerül neki, a körülmények folytán csak 
– előtte és mögötte – csukott ajtókra 
talál. Fáma mindenképpen megpróbálja 
ebből a lehetetlen helyzetből kiverekedni 
magát, küzdeni akarása folytán a  régeb-
bi időkben talán még egy nép hőse is 
lehetett volna, a 60-as évek Afrikájában 
azonban nincs esélye immár szimbolikus 
rangjának megfelelő szerepet betöltenie 
a társadalomban.

A regény több szinten is érzékelteti 
Fáma reménytelen helyzetét. A második 
rész elején Fáma visszatér szülőfalujá-
ba, Togobalába, a harmadik rész elején 

a  fővárosba. Az első rész is egy „uta-
zással” kezdődik, de más jellegűvel. Egy 
malinké meghal, Fáma pedig a  temeté-
sére igyekszik. Ráadásul mindkettejük 

„végcélja” a  temető, ez az a  hely, ahol 
fizikailag összetalálkoznak, így a halál pár-
huzamba kerül Fáma későbbi utazásaival, 
hangsúlyozva a főszereplő életének kilá-
tástalanságát. A mindent elsöprő elmúlás 
rögtön a  mű kezdetén meghatározóvá 
válik, Kourouma a  részek elején visz-
szautal arra, hogy Fáma bármit csinál, 
már nem lehet rosszabb, a  párhuzam 
ugyanakkor baljóslatúan előrejelzi a sok 
utazás végét. Madeleine Borgomano 
szinekdochénak fogja fel Fáma halá-
lát, hangsúlyozva a  közösség szerepét. 
A regény utolsó bekezdése úgy kezdődik, 
hogy „[e]gy malinké meghalt” 1. Itt tehát 
Fáma a  malinkéket is képviseli (Borgo-
mano 1998, 21). Ez fordítva is felfogható: 
a regény elején Koné Ibrahima árnyáról 
szólva ezt írja Kourouma: „mint minden 
malinkénak, amikor az élet kiszökik földi 
maradványaiból”, azaz emlékezteti az 
olvasót, hogy a hamarosan színre lépő 
Fáma is halandó.

Fáma útja a  városban a  temetéssel 
indul, ahol a  létfenntartáshoz szükséges 
pénzt szerzi be. A többi malinké csak hié-
nának hívja, mert a fontosabb eseménye-
ken rendszerint megjelenik, hogy adomá-
nyokat szedjen össze a tehetősebbektől. 
Innen a mecset felé veszi az irányt, hogy 
imádkozzon a  Paradicsomért, az egész-
ségéért, a békességéért, tehát ekkor főleg 
a nem materiális értékek állnak a közép-

Egy teherautón utazó herceg
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pontban. A mecsetben a Szálimátával ott-
hon töltött éjszakák jutnak az eszébe.

Három, egyre zártabb, szűkebb hely-
szín követi egymást, a temető, a mecset 
és végül a  lakás. Az első a  biológiai lét-
fenntartáshoz szükséges pénzzel, a máso-
dik az egészséggel és a lelki békével, míg 
a harmadik Szálimátával és a vele töltött 
éjszakáival kapcsolódik össze. Fáma sze-
reti feleségét, és a leghőbb vágya az, hogy 
gyereke legyen tőle, ám ez idáig nem tel-
jesült. Ahogy Kourouma végigmegy ezen 
a három helyszínen, úgy válik Fáma vágya 
egyre intimebbé, követve a  helyszínek 
zártságát. Borgomano is kiemeli a tér sze-
repét, állítása szerint a regény felépítése 
elsősorban a téren alapul. A három részt 
is térbeli utazás választja el egymástól 
(Borgomano 1998, 32).

A külső fényviszonyok is változ-
nak: a  temetés alatt még sütött a  nap, 
a mecsetbe érve elered az eső, és végül, 
mikor Fáma feleségére és az éjszakáira 
gondol, beáll a  teljes sötétség. Ahogy 
egyre zártabbá, személyesebbé válnak 
a gondolatok, ahogy Fáma reménytelen 
sorsán töpreng, úgy tűnik el a világosság, 
a  napfény összekapcsolódik a  pusztán 
biológiai, valamint mindenki számára lát-
ható létezéssel, és a végén az este pedig 
a külvilágot kizáró homályban jön el.

A biológiai „determináltság”, a  termé-
szeti jelenségek és a közvetlen környezet 
szerepe mellett Kourouma nyelvi szinten 
is érzékelteti Fáma és felesége, Szá li má-
ta helyzetét. Szálimáta története felfe-
di a  házaspár kalandos összekerülését. 
A  történet elbeszélése során különböző 
múlt idők váltakoznak, amelyeket sajnos 
a  magyar fordítással nem lehet vissza-
adni. A  három idősík a  kimetszésre és 
a házasságaira való visszaemlékezés ideje, 
a regénybeli jelen idő (amely mindig meg-
megszakítja Szálimáta visszaemlékezését), 
és az excízió alatti korábbi eseményekre 
utaló gondolatok ideje. Kourouma ötfajta 
múlt időt használ: imparfait ([e]lle ignorait 
le temps, ’nem vett tudomást az időről’), 
passé simple (sa maman éclata de joie, ’a 
mamája megörült’), passé composé (elle 
a crié, ’kiáltott’), passé antérieur (Salimata 
fut interrompue, ’Szálimátát félbeszakítot-
ta’), plus-que-parfait (qui avait toujours 
imaginé, ’aki mindig elképzelte’). Kouro-
uma mindegyik múltat mindhárom eset-
ben alkalmazza, ennek következtében 
a regénybeli jelen idő és a kimetszés ideje 
között szinte észrevétlenül ugrál, a  két 
esemény így egybefolyik. A  különbség 
Szálimáta és a narrátor között majdnem 
teljesen eltűnik, hiszen ugyanazokat az 
igeidőket használják felváltva, ráadásul az 
ágyban horkoló Fámát is Szálimáta sze-
mével láttatja Kourouma.

Koffi Kwahulé azt írja Szálimátáról, 
hogy „igaz, hogy találkozhatni fontos női 
szereplőkkel, de messze vannak attól, 

hogy elérjék Fáma Dumbuja sokdimenzi-
ós jellemét. Szálimátát csak Fámával való 
steril házastársi kapcsolata érdekli. Azon-
ban Fáma nincs csupán erre a kapcsolat-
ra korlátozva … függetlenségért küzdő 
harcos volt, társasági életet él, politikai 
intrikákat tulajdonítanak neki.” (Kwahu-
lé 2004, 65.) Az idősíkok egybefolyá-
sa is Kwahulét igazolja, hiszen Szálimáta 
Fámával nem közös emlékei is átitatódnak 
Fáma jelenlétével.

Jövő idő (futur simple) Szálimáta meg-
erőszakolásával kapcsolatban található 
a  regényben (une nuit qu’elle n’oubliera 
jamais, ’egy éjszaka, amelyet soha nem 
fog elfelejteni’), valamint amikor anyja 
még előzőleg a kimetszéséről beszél (tu 
verras, tu seras un jour excisée, ’meglátod, 
egy nap kimetszenek’). A  jövő idő első 
házasságáról szólva is előfordul (Salimata 
vivra dans la cour de son mari comme une 
femme pour la cuisine, ’Szálimáta úgy fog 
a férje udvarában élni, mint egy szakács-
nő’), a második házasságánál szintén elő-
kerül („[t]u te coucheras avec moi ou…”, ’le 
fogsz velem feküdni, vagy…’). Ezek a jövő 
időt tartalmazó események mind a nővé 
válásával függnek össze, és jól mutatják 
a kontrasztot a remény, amelyet az anyja 
táplált, és a  megvalósulás között, amit 
Szálimáta átélt. Az egyik a jövőt a menny-
országnak, a másik a pokolnak mutatja, és 
különbség található Szálimáta és az anyja 
értékrendszere között, míg az utóbbinak 
a  családanyává válás a  fontos, az előb-
bi ezt csak szerelmével, Fámával tartja 
megvalósíthatónak. Borgomano is írja, 
hogy az anya a kínnal járó tradíciót dicső-
ítő megnyilvánulásaiból hiányzik az excí-
zió csonkítása, fájdalma és agresszivitása, 
ezzel szemben Szálimátát elsősorban ez 
foglalkoztatja. Anya és lánya tehát mást 
emel ki ugyanazzal az eseménnyel kap-
csolatban. A regény pedig, még ha nem 
is mondja közvetlenül ki, de megkérdő-
jelezi ennek a nőket sújtó társadalmi gya-
korlatnak az érvényességét. (Borgomano 
1998, 69-71.)

Jelen idő a  párbeszédeknél (cesse de 
me frapper, méchante femme!, ’ne verj, 
gonosz asszony!’) valamint az idézetek-
nél („[j]e remercie Allah que ce matin soit 
arrivé”, ’megköszönöm Allahnak, hogy 
ez a  reggel elérkezett’) és a  közmondá-
soknál (Allah seul fixe le destin d’un être, 
’egyedül Allah határozza meg az ember 
sorsát’) fordul elő. Ez az események hite-
les és elbeszélőtől független leírásának 
érzetét erősíti, míg a múlt idő használata 
főleg Szálimáta érzéseit mutatja be, akár 
a regénybeli jelenben, akár a visszaemlé-
kezésében fordul elő.

Szálimáta története nem ott ér 
véget, hogy Fámához hozzáment fele-
ségül. Mindenáron gyereket szerettek 
volna, és végül az álterhesség után elhide-
gültek egymástól. Az asszony a múltban 

létező Fámát szereti, a révész is rá emlé-
kezteti, ám amíg Szálimáta végiggondolja 
szenvedésekkel teli történetét, a  hango-
san horkoló Fáma mindig vissza-vissza-
hozza a jelenbe. Most már az asszonynak 
egy jó szava sincs rá. Fáma „beragadt” az 
idősíkok közé: Szálimáta a múltban várta 
a vele való szerencsés életet, a jelenben 
viszont boldogtalan vele, és a  múltbéli, 
szép és kedves Fámára gondol. 

A különböző leírások mellett a  cse-
lekmény is a  szituáció reménytelensé-
gét mutatja. Fáma Togobalába vissza-
térve megörökli Laszina kuzin kívánatos 
feleségét, Mariamot. Bár tudja, hogy az 
asszonynak sok rossz tulajdonsága van, 
de ennek ellenére magával viszi a város-
ba, ahol a féltékeny Szálimáta várja őket. 
Nincs lehetőség arra, hogy külön szál-
lásolják el a nőket, így mindhárman egy 
szobában töltik az éjszakákat. A házastársi 
veszekedések elől a férfi a politika ingová-
nyos talajára menekül. Otthon nem talál 
semmit, amiért értelme lenne küzdeni, 
sem Mariam, sem Szálimáta mellett nem 
tudja magát elkötelezni, bár a szokásokat 
igyekszik tartani: nem fekteti le Maria-
mot napközben, mert a hagyomány tiltja. 
Ettől azonban nem oldódik meg semmi, 
míg a faluban a hagyomány még segített 
eligazodni az élet dolgai között, a város-
ban nincsen túl sok haszna.

A politika sem kínál túl sok megoldást: 
Fáma társait letartóztatják, és bár a  férfi 
érzi a  veszélyt, úgy gondolja, hogy egy 
igazi Dumbuja nem futhat el. A  vakme-
rőségéért a  szabadságával fizet, egyik 
este őt is elfogják és börtönbe vetik. Ez 
az esemény fordulópontot jelent az éle-
tében. Először előzetes letartóztatásba 
kerül, aztán húsz év börtönre ítélik.

Az első időszakban Fáma azt sem 
tudja, hol van. A  külvilág hozzá eljutó 
jelenségeiből (szél, állatok hangja, évsza-
kok változása) próbálja megállapítani, 
merre lehet. Később, mikor egy villába 
kihallgatásra viszik, teljesen elbűvöli a reg-
gel látványa. Fáma fogsága alatt történik 
meg előszörre, hogy Kourouma a termé-
szet szépségét részletezi. Eddig a  város 
mocska vagy a  falu nyomora tükröző-
dött, itt viszont lírai leírással találkozha-
tunk: „Édeskrumpli lágyságú volt a  reggel. 
A napot elvarázsolták a felhők: egy kis pihés 
felhőfoszlány megszelídítette. Gyengén fújt 
a  szél, mintha itt született volna a  közel-
ben, annak a tónak a partján, amelyet látni 
lehetett a kaszárnyából. A madarak röpte 
és éneke az egész teret betöltötte: heve-
sen csipogva repültek a  kókuszpálmákról 
a kávéültetvényre, és csapatokban csaptak 
le a  kertekre: krokodilusmadarak, sársza-
lonkák, pólingok, gébicsek.”

A természetben Fáma most nincs jelen. 
Kívül került rajta, ahogy az első tábor-
nak, ahova kerül, még neve sincsen, és 
Fáma elveszti az időérzékét is. Mintha 

Fáma tartózkodási helye kívül lenne az 
egész világon. Ahogy Kourouma írja: 
„Ez a  tábor éjszaka volt és halál, halál és 
éjszaka.” Azzal, hogy a természet hirtelen 
széppé válik Fáma távozásával, az élete 
negatívumként lesz feltüntetve. Fámának 
nem az élete az érték, hanem a hiánya. 
Az író előrevetíti a  férfi halálát is, mint-
ha valami rejtélyes természeti rend állna 
helyre ezzel.

Míg Fáma időn kívülinek érzi magát, 
addig nincs elítélve, csak előzetes letar-
tóztatásban van, de nem tudja, meddig 
fogják kínozni és vallatni. Mikor elítélik, 
elvileg tudja büntetése időtartalmát, ám 
ez „egy ilyen Fáma-félének egyenértékű 
volt egy életfogytiglannal”. A diktatúrák jel-
lemzője, hogy az ember sosem érezheti 
magát biztonságban sem térben, sem 
időben. Nem véletlen, hogy a táborban 
mindent éjjel csinálnak az élelemellátás-
tól a  temetésig, azt sem tudni, mikor 
van reggel és mikor este. Fáma ezért is 
ragaszkodik a természet minden hallható, 
látható, érezhető kis jeléhez, amely biztos 
tájékozódási pontot jelenthet a legalapve-
tőbb dolgokban, mint a tér és az idő, és 
amelyet szabadon élve észre sem vett.

A börtön hasonlóságot mutat Camus 
Közönyének a börtönéhez. Meursault is 
csak ott kezdi élvezni a  természet örö-
meit, ahogy Fáma is ezt teszi. Mind-
két elítélt itt néz szembe saját életével, 
mindkettejükre jellemző az időtlenség, 
Meursault sem tudja, hogy mikor jönnek 
érte, hogy kivégezzék. Hasonlít a  tár-
gyalás is, mindkét esetben már előre 
eldőlt a per végkimenetele, mindketten 
bűnösnek lesznek nyilvánítva. Az esemé-
nyeket azonban különbözőképpen dol-
gozzák fel. Meursault elutasítja az életen 
kívüli értéket, a  pap látogatásának sem 
örül különösebben. Fáma imádkozik, hisz 
Allahban és a  tradícióban, Meursaultnak 
pont azért kell meghalnia, mert ezeket az 
értékeket elutasítja. Fáma készül a halálra, 
Meursault nem, Fámának az élet elmúlá-
sának megéléséhez nagyszerű látomás 
kapcsolódik, Meursault az apró örömök-
ből összeálló életet kezdi becsülni. Bár 
a helyzet hasonló, teljesen ellenkezőkép-
pen értékelik.

Fámát végül legnagyobb meglepeté-
sére egy ünnepség keretében bocsátják 
szabadon. Az elnök amnesztiát ad, hogy 
cáfolja azokat a híreszteléseket, miszerint 
minden fogoly halott. Fáma így a szabadsá-
gát és az életét is a halálnak köszönheti. Az 
elnök mindenféle szépet mond, amit egy 
demokráciában hallani szeretnek, beszé-
dét inkább a  nyugati sajtóhoz, mint az 
elítéltekhez intézi. Szó esik a felebaráti sze-
retetről, az afrikai humanizmusról, a haza-
szeretetről, kéri az elítélteket, hogy a múl-
tat bocsássák meg neki. Azzal magyarázza 
az ítéleteket, hogy az összeesküvés a gaz-
dasági fejlődést veszélyeztette, de közös 
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erővel sikerülhet újra felépíteni az országot. 
Ebből egyedül a hazaszeretet az, amiben 
Fáma osztozik az elnök hivatalos állás-
pontjával, neki azonban a  haza a  Horo-
duguban levő Togobala, amely ráadásul 
egy másik ország területén fekszik. A bör-
tönben Fáma elveszíti erejét, a  kínzások 
súlya alatt és a rossz körülmények hatásá-
ra megtörik, megöregszik. Fáma nemcsak 
saját életének „időviszonyait” tekintve kerül 
reménytelen helyzetbe, hanem a térviszo-
nyokat nézve is: otthona egy másik ország 
területén van, ráadásul a határon kiderül, 
hogy amellett, hogy senkit nem engednek 
át, a volt politikai foglyok nem is hagyhatják 
el Ébenpart területét.

Justin Bisanswa a  narráció két fon-
tos elemének a  halált és az álmokat 
tartja: ismétlődésük az idő ciklikussá-
gát jelzi, ugyanakkor ezek viszik előre 
a  cselekményt (Bisanswa 2007, 84-85). 
A  regényben több álomleírás található, 
melyek a szereplők vágyait, félelmeit tes-
tesítik meg, de egyes álmok a jövőt vetítik 
elő. Szálimáta álmaiban a merítőkanál és 
a  mozsár csecsemővé változik, és csak 
felébredve látja meg, miket szorongat 
valójában. Fáma rémálmot lát a  Laszina 
kuzin temetését követő éjszaka. Mintha 
maga is holttest lenne, amelybe a  dög-
evő madarak és szürkegyíkok lyukakat 
vájnak. Ezt az álmot Balla értelmezi: 
Fáma alakmását boszorkányok támadták 
meg. A  fétisiszta saját bevallása szerint 
elüldözte őket, de Fámának sok áldo-
zatot kell bemutatnia, hogy az ősök lel-
keit megnyugtassa. Ez az álom nemcsak 
a férfi élményeiről szól, hanem előre jelzi 
a vészterhes jövőt. Fáma halála közeleg.

Míg eddig az álmok olyan közjáték-
nak tűnnek, amelyek csak megmutatják 
a  dolgokat, de semmit sem befolyásol-
nak, addig a  következő álom már Fáma 
sorsát alakítja. A Naku miniszternek szóló 
figyelmeztető álom miatt összeesküvéssel 
vádolják, és elítélik, mivel a közben elbu-
kott miniszternek szólt, de az elnöknek 
nem. Kourouma nyilatkozata szerint „a 
diktátornak nem csak hatalma és pénze 
van, hanem a legjobb fetisisztái és varázs-
lói” (Lefort – Rosi 1999). Az eltitkolt láto-
másnak ebben a  társadalomban fontos 
szerepe lehet. Fáma meg van győződ-
ve arról, hogy felmentik, azzal védeke-
zik, hogy „a rabszolga a  gazdája tulaj-
dona, de a rabszolga álmainak a gazdája 
egyedül a  rabszolga”. Az álmát azonban 
megosztotta másokkal, ennek következ-
tében nem bújhat ki a közösség reakciója 
alól. Justin Bisanswa álláspontja az, hogy 
a  közmondás mondanivalóját már nem 
tisztelik, és ez azt jelzi, hogy az új rend 
a tradícióktól függetlenül jön létre (Bisans-
wa 2007, 85).

Fáma utolsó két álmában hercegnek 
látja magát. A  börtönben a  felébredés 
előtti víziójában egy fehér paripán lova-

gol, és egy hiány, egy vágy menekül előle, 
amelyet próbál elfogni. Fáma tudja, hogy 
hiába menekül, valaki vagy valami meg 
fogja állítani. A  férfi még álmában neve-
tésben tör ki, felébredése után sem tudja 
abbahagyni. Fáma saját halálát álmodhat-
ta meg, a hiány, a vágy az élete lehetett, 
amelynek az irányítása kicsúszott a kezei 
közül, és ami megállítja, az pedig a halál. 
Az álom azt sugallja, hogy Fáma Dumbuja 
herceghez hasonlóan hal meg.

Borgomano szerint a regény egy leér-
tékelődött hőssel indul, az író rögtön az 
első fejezet címének egy Fámára utaló 
közmondást választ, amelyet azonban 
csak a fejezet végén magyaráz meg: „Mert 
miféle gyűlésen mondott már le a szelindek 
arról a  szégyentelen módiról, ahogy oda-
telepszik?” Borgomano azt állítja, hogy 
a mű a herceg rehabilitációját meséli el: 
elveszti az életét, de megtalálja elvesz-
tett becsületét. (Borgomano 1998, 20). 
Borgomano kiemeli, hogy Fáma a regény 
első két részében aktív hős, azaz maga 
határozza meg, hogy hova megy, a har-
madik részben börtönbe zárják, ide-oda 
szállítják, míg a  végén szabad akaratá-
ból tér vissza Horodoguba, így passzív 
hősből megint aktívvá válik (Borgomano, 
1998, 32). Fáma azonban haldoklik haza-
felé menet, és a  végén ismét szállítják, 
végül nem saját akaratából tér haza Togo-
balába, hanem arra viszik. Inkább a sors 
irányít, mint saját maga.

Az utolsó álom már a mentőkocsiban 
éri, Fáma haldoklik a  krokodil harapásá-
tól. A hagyomány szerint a  szent kroko-
dil nem öl meg csak szokásszegőt, nagy 
varázslót vagy nagy főnököt. Fáma láto-
másában főnöki díszkíséretben tér vissza 
Togobalába, pedig valójában csupán az 
orvosok vannak vele. „Nem úgy van-e, 
hogy mindig holdról álmodnak azok, akiket 
az útjukon nagy szerencse, nagy megbe-
csülés vár? A  hold… Fáma holdja… Az 
ő holdja! A hold…” Fáma ezután hősnek 
látja magát, majd rábukkan a fénylő hiány-
ra, üldözné, de egy villámlás mindent 
szétszakít, aztán a  világ lassan elcsende-
sedik, és Fáma imádkozik, végül meghal. 
Mintha már-már újra irányítani tudná sor-
sát, de a  végzet mást tartogat számára: 
egy olyan embernek, mint Fáma, a régi 
szokások emberének nincs mit keresnie 
ezen a világon. Az előző álom beteljese-
dik: Fámát szent krokodil öli meg, tehát 
hercegi halálban van része, másrészt az 
viszont ironikus csúsztatás, hogy díszkísé-
rettel, pompában viszik hazafelé.

Xavier Garnier szerint Kouroumánál 
a  kozmikus világ és a  társadalom ket-
tőssége meghatározó. „[A]z univerzum 
egy hatalmas potenciális energiatároló, 
amely alkalom adtán, így a  rituális áldo-
zatok során, mindig bármikor kiborulhat 

… Az emberek, az állatok és a  halottak 
társadalma szigorú határok segítségével 

jön létre, amelyek kialakítják a  rendet.” 
Az áldozatok felkeltik a  kozmikus ener-
giákat, Garnier Laszina kuzin negyvene-
dik napi szertartását hozza fel példának, 
ahol az állatokat és a halottakat felkavarja 
a vér. (Garnier 2006, 99.) A szent kroko-
dil éppígy ezt a rendet képviseli, normális 
esetben nem támad emberre, de most 
egy korszak vége következik be, ezt meg-
érezve borul ki a  „tároló”, és a krokodil 
megsebesíti Fámát.

Az álmok a regény során egyre össze-
tettebbek lesznek. Az első álmok okait 
még könnyű megfejteni, de a későbbiek 
egyre szimbolikusabbak. Az emberi élet-
ben fellelhető vágyak és félelmek alkotják 
a korábbi álmokat, a végsők viszont jósol-
nak, és végül teljesen átveszik az irányítást 
Fáma sorsa felett. Mintha a  belül rejlő 
félelmek válnának valósággá, és győznék 
le Fámát.

Fáma tragikus végzetét már a  regény 
első oldalai előrevetítik, és a a mű során 
egyre szorul a  hurok a  nyaka körül. Az 
emberi mulandóság jelzése, a  termé-
szet és a  környezet leírása, az igeidők 
alkalmazása, a  cselekmény, az idő- és 
a térbeli viszonyok, valamint a tudatalatti 
félelmek kihatása a valóság síkjára a hely-
zet reménytelenségét érzékeltetik. Kou-
rouma fokozatosan veti be mindezeket 
az eszközöket, hogy végül kétség se fér-
hessen a  főszereplő helyzetének kilátás-
talanságához.

Fáma végül csukott ajtókba ütközik. 
Először a börtön ajtaja zárul be mögötte, 
aztán pedig Nikináj Szocialista Köztár-
saság területére nem tud belépni, hogy 
hazatérhessen Togobalába. A  szöges-
drótkerítésbe egy kis ajtó van vágva: ide-
ális menekülési útvonal Fámának. Fáma 
azonban nem akar menekülni, küzdelme 
kezdettől fogva a  származásához méltó 
életre irányul. Hasonlít legendás ősé-
hez, Szulejmánhoz, aki azért alakította 
meg Togobalát, mert későn hívták vissza 

Tukoróba, és nem tudott visszafordul-
ni. A történetnek ugyan több különböző 
változata is van, de egyik sem indokolja 
meg, hogy őse miért nem tért vissza 
Tukoróba. Szulejmán nem fordít hátat, 
nincs alárendelve senki akaratának. Fáma 
sem képes erre, még ha ez az életébe 
kerül is. A határon levő ajtó nincs kulcsra 
zárva, csak becsukva. A mindennapi élet 
lehetetlensége nem feltétlenül brutálisan 
elvágólag nyilvánul meg, elég egy csu-
kott ajtó, amely jelképesen mutatja, hogy 
nincs tovább. Kourouma ezt a  minden 
szinten lezárt, menekülésre alkalmatlan, 
kilátástalan helyzetet mutatja be.

1 A  magyar idézetekhez Lángh Júlia fordítását 
használom.
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84. melléklet 

„Túljárhatunk-e 
a kapitalizmus 

eszén? Václav Havel 
politikusi tragédiája”

2000, 2000. 4

„Lovagi szerelem és 
síró játék”

Magyar Lettre 
Internationale, 25

„Ez van, ezt kell 
szeretni?”

Magyar Lettre 
Internationale, 28

„Miben téved 
Arendt és 

Goldhagen?”
Magyar Lettre 

Internationale, 32

„Jürgen 
Habermasról”
Magyar Lettre 

Internationale, 44

„Poszt-politika 
(Gondolkodni tilos)” 

Magyar Lettre 
Internationale, 51

EAGLETON, 
Terry

„Élvezz! – Žižek és 
Lacan”

Magyar Lettre 
Internationale,31

BADIOU, Alain
A század

(Mihancsik Zsófia 
ford.)

Typotex, 2010

A demokrácia mai legkomolyabb kritikái 
egy olyan problémán alapulnak, amely 
alapvető alkotóeleme magának a demok-
ráciának: a  demokrácia mint politikai 
berendezkedés és a  nép viszonya nem 
ellentmondásmentes, mert a  nép-szu-
verén és a  tényleges nép viszonya nem 
lehet kételyektől mentes. A demokráciát 
jogosan lehet azzal vádolni, hogy elnyo-
mó jellegű, mert erőszakhoz folyamod-
va oldja ezt a  feszültséget: a  népszuve-
renitás nem alakítható ki másként, mint 
a  tényleges emberekre ráerőszakolva. 
Ezt a problémát tárgyalja Charles Taylor 
„Demokratikus kirekesztés (és ellensze-
rei?)” c. 1999-es tanulmányában, ahol 
rámutat a  komoly különbségre, hogy 
mennyire mást jelent a  szuverenitás az 
arisztokratikus és a modern társadalmak-
ban: a  szuverén királytól eltérően, aki-
nek a szuverenitása közvetlenül adva van, 
a  nép-szuverént mint egységes politikai 
szubjektumot még létre kell hozni. Azt 
a tényt, hogy a modern demokráciáknak 
határt szab a  nacionalizmus, éppen az 
magyarázza, hogy ezt a problémát pró-
bálják valahogy megoldani. Amennyiben 
egy nemzet előfeltételezi és megkívánja 
állampolgárai kulturális homogeneitását, 
a demokráciát szolgálja azzal, hogy meg-
bízható alapot nyújt egy egységes poli-
tikai szubjektum kialakításához, aminek 
persze meg kell fizetni az árát. Ebben 
az összefüggésben Taylor úgy definiálja 
a demokráciát, hogy az egyszerre befo-
gadó és kirekesztő: a demokrácia befoga-
dó, mert elvileg minden ember részt vesz 
a  kormányzásban, ugyanakkor azonban 
kirekesztő is, mert ténylegesen azok kor-
mányoznak, akik a domináns kultúrához 
tartoznak, akik kulturális kohéziójuk foly-
tán viszonylag könnyen jutnak megegye-
zésre, és készek egy egységes közakarat 
kialakítására. A  többiek, akik nem tar-
toznak ehhez a kulturális többséghez, eo 
ipso ki vannak zárva a nép köréből, mivel 
kulturális különbözésük miatt nem tudnak 
teljes mértékben részt venni a civil szféra 
vitáiban, és hátráltatják egy egységes köz-
akarat kialakításának folyamatát. 

Hasonló problémát tárgyal Giorgio 
Agamben „What Is a  People?” (Mi az, 
hogy nép?) c. 2000-es tanulmányában. 
Az ő elemzésének a  kiindulópontja is 
ugyanaz, a  demokrácia szempontjából 
konstitutív probléma: a  tényleges embe-
rek valamennyi etnikai és szociális meg-
osztottságukkal hogyan alakíthatók a szu-
verenitást hordozó egységes és oszthatat-
lan Néppé? Agamben szerint a probléma 
megoldása a  biopolitikában keresendő: 

Freudot parafrazeálva azt állítja, hogy 
„a  modern biopolitika alappillére az az 
elv, amely szerint „ahol a meztelen élet, 
ott kell lennie a Népnek…” (i.m. 45). Tay-
lortól eltérően Agamben nem a demok-
rácia-nacionalizmus kettősre teszi a hang-
súlyt, hanem a demokrácia-kapitalizmus 
párosára, és hajlik arra, hogy a nép egy-
ségét szociális terminusokban szemlélje: 
mint a  szegény osztályoknak a  (fejlődés 
révén való) felszámolását. A köztük lévő, 
itt nem fontos eltérésektől eltekintve 
Agamben és Taylor is a modern politika 
és különösen a modern demokrácia egy 
fő jellemzőjére mutat rá: hogy az embe-
reket homogenizálni igyekszik (kirekesz-
téssel, tisztogatással, asszimilálással stb.), 
hogy egységesebbé és ezzel – a  lehető 
legszélesebb értelemben – hatékonyabbá 
tegye őket (politikai, gazdasági és katonai 
erőként). 

A demokráciának az utóbbi belső 
feszültségeire és a  normatív elvei érvé-
nyesítése során alkalmazott erőszakra 
hivatkozó kritikája a  demokrácia nevé-
ben gyakorolt bírálat marad. Mostanában 
azonban egy ennél radikálisabb bírálat 
is kezd teret nyerni, egy olyan bírálat, 
amely a nép kapitalista kizsákmányolásá-
nak elnézése miatt megkérdőjelezi nem-
csak a kapitalizmust, hanem a demokrá-
ciát is. Ennek a  bírálatnak a  logikája sze-
rint a nép a polgári forradalmakkal hozta 
létre a kapitalizmus politikai formájaként 
a  demokráciát a  társadalom működésé-
nek irányítására, de mára ez a  projekt 
kudarcnak bizonyult, és a népnek el kell 
utasítania, hogy újból szabadon alakít-
hassa a történelmet. De vajon mi a nép 

– a puszta nép Agambent parafrazeálva – 
a  „demokrácia” politikai formája nélkül? 
Ezt a problémát fogom vizsgálni három 
olyan szerző – Slavoj Žižek, Alain Badiou 
és Ernesto Laclau – szövegének prizmá-
ján, akik ezekben a szövegekben a maguk 
különböző módján mind a  népet teszik 
meg a társadalomkritika hordozójának.

Slavoj Žižek: A demokráciától az 
isteni erőszakig
Žižek kétség kívül a  legradikálisabb és 
a legnépszerűbb a mai filozófusok közül; 
a népszerűsége azonban nemcsak a radi-
kális, hanem a  kétértelmű voltának is 
tulajdonítható. 

Ez az ő ambivalenciája csak látszó-
lag ered a  választott stílusok eklektikus 
keverékéből és a  hivatkozásainak zavar-
ba ejtő bőségéből (a filozófia klasszikusai, 
pszichoanalízis, politikatörténet, irodalom, 
film, tudományos népszerűsítő könyvek, 

újságírói publikációk, [1] mindezek foly-
tonosan anekdotákkal és aforizmákkal 
övezve); valójában e filozófus meghasadt 
alkatának belső feszültségéből fakad. Az 
egyik Žižek a  politikai elemző, agyafúrt 
és spekulatív, időnként kimondottan brili-
áns a maga ellentmondásos ítéleteivel, de 
ugyanakkor visszafogott is, mert tisztában 
van a saját szubjektív korlátaival (a magáé-
val, de valamennyi nézőpontéval, minden 
emberi vállalkozáséval is). A másik Žižek 
a történelmi materialista és pszichoanaliti-
kus, aki megfejti a tudattalant a történelmi 
folyamatban, és ezért úgy beszél, mintha 
általa magának a történelemnek a hangja 
szólalna meg. A radikális Žižek éppen ez 
a második Žižek: az, aki örömmel fogad-
ja a történelmi elrendelést, amely a mai 
plutokraták háta mögött kikövezi a világ-
kapitalizmus bukásának útját. 

A mai radikális filozófiai kritika közös 
tézise, hogy ma nem elég a  kapitaliz-
must (és különösen a  neoliberalizmust 
bírálni), mert azt nem lehet lényegében 
megreformálni (vagy meghaladni) politikai 
formájának, a  demokráciának a  leleple-
zése nélkül. A kapitalizmus elleni sikeres 
támadáshoz a  demokráciát mint a  kapi-
talizmus intézményes alapját (és politikai 
legitimálóját) is támadni kell. 

Žižek szerint úgy lehet megoldani ezt 
a problémát, ha a demokráciát leválaszt-
juk a kapitalizmusról, és eloszlatjuk azt az 
illúziót, hogy a kettő feltétlenül összefügg. 
De mit nyerünk ezzel, mit kínál nekünk 
ez a  két perspektíva: egyfelől a  kapita-
lizmustól mentes demokrácia, másfelől 
a  demokráciától megszabadult kapitaliz-
mus? És itt sokszor összekeveredik vagy 
időnként nagymértékben konvergál a két 
szint – Žižek személyes analitikus (és civil) 
állásfoglalása és a történelem rejtett értel-
me (az ész csele vagy az emberiség kol-
lektív tudattalanja), ami a  szövegeiben 
analógiák, anekdoták és paradoxonok 
révén jut kifejezésre. 

Žižek számára a demokrácia nélkül is 
létezni és virágozni képes győztes kapi-
talizmus képe, egy olyan kapitalizmusé, 
amelyet nem érdekelnek és nem érin-
tenek a  politikai berendezkedés formái, 
a  mai Kína példájához kapcsolódik. Ez 
a példa úgy tárul fel, mintha ez volna az 
objektív történelmi folyamat, a  történe-
lem végzetes terve, amelyet Žižek (2011b, 
107) némi apokaliptikus derűvel szemlél:

„Mi van akkor, ha »az ázsiai kancsuka 
és az európai tőzsde ördögi kombináció-
ja« gazdaságilag hatékonyabbnak bizonyul, 
mint a  mi liberális kapitalizmusunk? Mi 
van akkor, ha ez azt jelzi, hogy a demok-
rácia, ahogy mi felfogjuk, már nem felté-
tele és hajtóereje a gazdasági fejlődésnek, 
hanem az akadálya?”

Žižek általánosabb és radikálisabb kér-
dése ez: mi van akkor, ha Kína nemcsak 
a  nyugati fejlődés egy ázsiai despotikus, 

torz változatának bizonyul, hanem a nyu-
gati világ jövője előhírnökének? Egy ilyen 
történelmi forgatókönyv, a kínai szcenárió, 
nyilvánvalóan nem fér össze a  radikális 
kritikával, mert nem volna értelme úgy 
támadni a  demokráciát mint a  kapitaliz-
mus intézményes alapját, ha a  kapitaliz-
mus prímán megvan demokrácia nél-
kül is. Žižek projektje, a  radikális balol-
dal projektje, amellyel azonosul, nem 
a demokrácia nélküli kapitalizmusról szól, 
de ennek az ellenkezőjéről – a demokrá-
ciáról a kapitalizmustól függetlenül. Ennek 
a célnak az eléréséhez a radikális baloldal-
nak a  demokrácia saját szabályai szerint 
kell átvennie a demokráciában a hatalmat 

– meg kell nyernie a szabad választásokat, 
majd aztán intézményesen kell átalakíta-
nia a demokráciát, érvényre juttatva saját 

„osztályelfogultságát”:
„Ezért van az, hogy ha a radikális balo-

sok választások útján jutnak hatalomra, az 
ő jellegzetes gesztusuk az, hogy igyekez-
nek »megváltoztatni a  játékszabályokat«, 
átalakítani nemcsak a választási és egyéb 
állami mechanizmusokat, de a  politikai 
tér egész logikáját is (közvetlenül támasz-
kodva a  mobilizált mozgalmak erejére, 
a  helyi önszerveződés különböző for-
máit kikényszerítve stb.), hogy biztosítani 
tudják társadalmi bázisuk hegemóniáját, 
a  demokratikus forma »osztályelfogult-
ságára« vonatkozó helyes ösztönüktől 
vezettetve.” (i.m. 120.) 

Žižek demokrácia-víziója a politika két 
szembenálló modelljének megkülön-
böztetését teszi számunkra lehetővé. Az 
egyik ilyen nézet, amely a proceduralista 
elméletekre jellemző, és Jürgen Haber-
mas felfogása is ide tartozik, a  – szigo-
rúan megszabott speciális feltételekkel 
meghatározott – demokráciát tekinti 
a politika legracionálisabb formájának. Az 
ilyen elméletek perspektívájából nézve 
a  demokrácia egyszerre integrál, meg-
békít és univerzalizál: a  nyilvános viták, 
amelyeken alapul, különböző nézeteket 
integrálnak magukba, összebékíti ezeket, 
ugyanakkor meghaladja az ezekben rejlő 
partikularitást, és a lehetséges univerzaliz-
mus irányába mozdul el. A nyilvános viták 
végső célja a konszenzus elérése, és egy 
olyan politikai akarat kialakítása, amely-
ben minden résztvevő fel tudja ismerni 
saját kifejezésre juttatott akaratát. 

Az olyan szerzők szemében, mint 
Žižek – aki a  marxi hagyományba illesz-
kedve osztályjellegűnek tartja az államot 

–, a  demokrácia is osztályjellegű. Ennek 
megfelelően azok, akik hatalomra kerül-
nek, „osztályelfogultságuk” szellemében 
kell hogy újradefiniálják az intézménye-
ket (és valójában elkerülhetetlenül ezt is 
teszik). Míg Habermas szerint a demokrá-
cia semleges integráló eljárásaival elvben 
képes felülemelkedni a politikai ellentéte-
ken, Žižek szerint, aki ebben Laclauhoz 

Le a demokráciával! Éljen a nép! („A nép” kritikai felfogása Žižek, 
Badiou és Laclau radikális politikai filozófiájában)

BOYAN ZNEPOLSKI
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és Mouffe-hoz áll közel, a politika leküzd-
hetetlenül antagonisztikus, és ebben az 
értelemben a  demokrácia mint politikai 
forma nemcsak hogy képtelen leküzdeni 
a politikai ellentéteket, de maga is egyik 
eleme ezeknek az antagonizmusoknak. 

Mindazonáltal a politika (és különösen 
a  demokrácia) proceduralista és antago-
nisztikus felfogása közötti ellentétet nem 
csupán elméleti, hanem történelmi szem-
pontból is érdemes szemügyre venni: 
a  minden egyes teóriában kódolt tör-
ténelmi tapasztalatok felől is. Míg az ún. 

„dicső harminc év” (a második világháború 
végétől a  hetvenes évek közepéig tartó 
három évtized), a hidegháború vége és 
az egységes Európa terve jó kilátásokat 
nyújtott és hihetőséget kölcsönzött a pro-
ceduralista elméleteknek; szeptember 11, 
az iraki és az afganisztáni háború, az izra-
eli-palesztin konfliktus, a globalizáció és az 
ennek következtében növekvő társadalmi 
egyenlőtlenségek, a világméretű pénzügyi 
válság és a mindenfelé jelentkező tiltako-
zó mozgalmak inkább az antagonisztikus 
elméleteket látszanak alátámasztani. 

A kérdés ma ez: Még ha elismerjük 
is, hogy a procedualista elméletek nem 
kínálnak megoldást az emberiség számos 
fontos problémájára, és hogy sokat vesz-
tettek a meggyőzőerejükből az elmúlt pár 
évben, muszáj-e szükségképpen elfogad-
nunk a  politika antagonisztikus felfogá-
sát; és ha mégis, akkor hogyan, milyen 
eszközökkel kellene megragadnunk nap-
jaink antagonizmusait? Szerintem Žižek 
túl gyorsan, és túl automatikusan nyúl 
Hegelhez, Marxhoz és Leninhez, túl frag-
mentáltan (kiragadott helyeket idézve) 
alkalmazza ezeket a mai viszonyokra. De 
lehet-e őket ilyen könnyen feleleveníteni, 
lehet-e ennyire szó szerint szövetségest 
találni bennük, és túl ezen, a  számunk-
ra legkényelmesebb módon, mintha az 
örökségüket nem kezdte volna ki az idő-
közben eltelt idő? Ha olyan lelkes hege-
liánusok vagyunk, amilyen nyilvánvalóan 
Žižek, akkor be kéne látnunk, hogy közöt-
tünk valamint Hegel vagy Marx között 
még ott vannak Habermas és Rawls pro-
ceduralista elméletei is – persze elutasít-
hatjuk őket, de csak túllépve rajtuk, azaz 
elismerve és méltányolva a  hatásukat 
arra, ahogyan ma felfogjuk az antago-
nizmusokat.

Žižek demokráciakritikája  [2] nem 
meghaladni próbálja a  demokráciát – 
a  modern demokrácia eszményéhez 
képest inkább visszalépést jelent a politi-
kai képzelet archaikusabb szintjeire. 

A demokrácia, legalább is mint regu-
latív eszme, magában foglalja az önma-
gát (a saját normáit és szabályait) legitim 
eljárások során és a  választott képvise-
lőire ruházott hatalommal meghatározó 
közösséget, amely ugyanakkor odafigyel 
arra, hogy átlátható módon és a  válasz-

tók nevében gyakorolják-e ezt a hatalmat. 
Žižek ennek a  képnek minden elemét 
archaikusabbakkal helyettesíti: a közösség 
tagjai közötti egyenlőségen alapuló legi-
tim politikai döntések és lépések helyett 
nála a vezér és a nép közötti hierarchikus 
viszony van; a közös politikai akarat kiala-
kítására szolgáló formális eljárásokat nála 
az elnyomott népnek az oligarchiával való 
erőszakos összecsapása helyettesíti, ahol 
az osztályérdekek érvényesítése a  tét; 
nála nem az a kérdés, hogy demokratikus 
módon gyakorolják-e a hatalmat, hanem 
hogy ki gyakorolja a hatalmat. 

Esszéjében Žižek egy bekezdést 
a  demokrácia és a  totalitarizmus össze-
hasonlításának szentel a  népképviselet 
szempontjából – míg a  demokráciában 
a  népképviselet mindig tökéletlen, és 
elkerülhetetlen jellemzője a nép képvise-
lőinek a néptől való elidegenedése, addig 
a totalitarizmus esetében nem képviselet-
ről van szó, hanem az (igazi) nép megtes-
tesüléséről a vezér alakjában:

„A demokrácia előfeltételezi az elide-
genedésnek egy minimumát: a hatalom 
gyakorlói csak úgy tudnak felelősséggel 
tartozni a  népnek, ha megvan közöttük 
a  képviselésből adódóan egy bizonyos 
távolság. A  »totalitarizmusban« megszű-
nik ez a  távolság, a  vezér közvetlenül 
hivatott a  népakarat megjelenítésére – 
ennek persze az az eredménye, hogy 
az (empirikus) néptől még radikálisabban 
elidegenedik a  vezér: ő közvetlenül az, 
ami a nép »valójában«, az ő igazi identitá-
suk, valódi óhajaik és érdekeik testesülnek 
meg benne, szemben a zavaros »empiri-
kus« óhajaikkal és érdekeikkel.” (i.m. 118)

Ez után a  tömör és világos elemzés 
után, ami nyilvánvalóan azt sugallja, hogy 
mindig a  parciális és potenciálisan mani-
pulálható demokratikus képviseletet kel-
lene választanunk a néptől teljesen elide-
genedő totalitarizmus helyett, Žižek hir-
telen fordulattal paradox módon bevezet 
egy új nézőpontot, amely megváltoztatja 
a  fenti idézet értelmét. Žižek (i.m. 118-
119) kijelenti, hogy a totalitarizmusban ott 
van „az igazság egy momentuma”, ami 
már Hegelnél is megtalálható:

„Hegel már rámutatott, hogy a politikai 
képviselet nem azt jelenti, hogy az embe-
rek már előre tudják, hogy mit akarnak, 
és azután bízzák meg a  képviselőiket 
az érdekeik melletti kiállással – azt csak 

„magukban valóan” (an sich) tudják, a kép-
viselőjük az, aki az érdekeiket és céljaikat 
számukra megfogalmazza, „értük valóvá” 
(für sich) téve ezeket. 

Esszéjében Žižek a továbbiakban (i.m. 
119) a vezér és a nép közötti viszonyt az 
analitikus és a betege közötti viszony ter-
minusaiban is meghatározza: „a vezérnek 
muszáj lelkesedést ébresztenie egy ügy 
iránt, radikális változást kiváltani követői-
nek szubjektív helyzetében, »transzubsz-

tiválni« az identitásukat”. Ezen a prizmán 
át szemlélve a politikai döntések és lépé-
sek nem viták és érvelések eredőjeként 
jelennek meg, hanem energiák aktivi-
zálása és szabadjára engedése folyomá-
nyaként. 

Mintha Žižek arra szólítana fel minket, 
hogy engedjük ki azokat az energiáinkat 

– bármilyenek legyenek is, és bármilyen 
következményeket vonnak is maguk után 

–, amelyeket a „demokrácia” politikai for-
mája korlátok közé szorít. És ami itt még 
fontosabb, magának a politikai közösség-
nek vezérekre és követőkre szakadása, 
ami szakadáshoz vezet az igazság szintjén 
is: egyfelől az emberek, a nép igazságá-
ra, amely illuzórikus és hamis, másfelől 
a  történelmi folyamat igazságára, amely 
csak felvilágosult vezéreik közvetítésével 
tárul fel előttük. Itt új alakban találkozunk 
Žižek álláspontjának ambivalens voltával: 
egyfelől ott van a  nép balos bátorítása 
arra, hogy vigye bele az energiáit a  tör-
ténelembe, szabaduljon meg a  válasz-
tó passzív szerepétől (aki úgy érzi, hogy 
politikailag senki nem képviseli) a demok-
ratikus társadalmakban, másfelől pedig 
ott a nép elitista (és archaikus) elidegene-
dettsége a történelem értelmétől, ami az 
embereket puszta eszközökké teszi a tör-
ténelem rejtett tervének véghezvitelében. 
Innen nézve a  nép energiaforrás, amit 
mozgósítani kell egy radikális társadalmi 
változás kivitelezésére, e nem diszkurzív 
erő (a népet hogy úgy mondjam, valaki 
másnak kell diszkurzíve aktiválnia), mert 
ennek a változásnak az irányát nem a nép 
határozza meg, hanem a  vezér, a  szer-
vezet stb. 

Általában a  politikáról szólva Žižek 
a  „diszkurzív” nyelvet, amely olyan kife-
jezésekkel operál, mint vita, érvelés, kon-
szenzus és megegyezés, az „energia” nyel-
vével helyettesíti, amely a  pszichoanalí-
zistől kölcsönzi a  fogalmait és a  metafo-
ráit. Žižek (i.m. 111) idézi például Peter 
Sloterdijkot, aki szerint „a balos politikai 
mozgalmak »harag-bankok«: harag-befek-
tetéseket gyűjtenek az emberektől, és 
széleskörű elégtételt ígérnek nekik, az 
igazság helyreállítását a világban”. Másutt, 
Alain Badiou-nak a „képviseletnek a kép-
viseltek rovására való túltengése” tézisét 
idézve Žižek a hatalomgyakorlást a felet-
tes én sajátos könyörtelenségével kap-
csolja össze. 

Ily módon, az ösztönök és a  haté-
kony befektetések szintjére helyezked-
ve valóban nehezünkre eshet az érvelés 
és a megegyezés szintjére emelkednünk, 
természetes, hogy az energiák összecsa-
pása erőszakos megoldásokba torkoll-
jon. Žižeknél a  politikai erőszak kettős 
igazolást is nyer. Egyrészt Žižek szerint 
(i.m. 116) egy társadalom morális kon-
szenzusa nem kötelező azokra nézve, 
akik nem találnak elismertetésre ebben 

a  társadalomban: „ha az emberek egy 
osztályát szisztematikusan megfoszt-
ják a  jogaiktól, emberi méltóságuktól, 
akkor eleve fel vannak mentve a  tár-
sadalmi renddel szembeni kötelessé-
geik alól, mert ez a  rend már nem az 
ő etikai szubsztanciájuk”. Ez azt jelenti, 
hogy azoknak az osztályoknak jogukban 
áll szembefordulni a  társadalmi rend-
del az erőszak eszközeihez folyamodva. 
Másfelől elvben a  kormányzás minden 
formájára jellemző „a képviselet túltengé-
se a képviseltek rovására”, amit Badiou is 
vizsgál, ami az átruházott hatalom kisajá-
tításában áll, abban, hogy előfordul, hogy 
időnként a nekik alárendelt állampolgárok 
elnyomására használják. A  hatalommal 
való ilyen strukturális visszaélés, ami az 
erőszak formáját ölti, természetesen tel-
jesen jogosan vált ki még erőszakosabb 
reagálást a nép részéről: 

Az ilyen obszcén túlkapás szükségsze-
rű velejárója a  szuverenitás fogalmának 
– az aszimmetria itt strukturális jellegű, 
azaz a törvény csak úgy tudja megőrizni 
a  tekintélyét, ha az alattvalók az obsz-
cén feltétlen önérvényesítés visszhangját 
hallják ki belőle. És „az isteni erőszak” 
a nép részéről ennek a hatalmi túlkapás-
nak a  megfelelője: annak az ellenlábasa 

– ezt a  túlkapást veszi célba és azt ássa 
alá. (i.m. 117)

Az a  baj, hogy Žižek láthatólag nem 
talál kiutat az erőszaknak ebből az ördögi 
köréből: a  hatalom mindenképpen elő-
feltételezi az „elnyomó erőszakot”, erre 
reagál a nép részéről a  „bosszúálló erő-
szak”,  [3] amely megtörve a  hatalmon 
lévők erőszakosságát – a proletárdiktatú-
ra formájában például –, maga is elnyomó 
erőszakká válik, és így tovább. 

Végső soron nem az a kérdés, hogyan 
lehet kiküszöbölni az erőszakot a hatalom 
gyakorlásából, hanem, hogy ki gyakorolja 
a  hatalmat, vagy ahogy Žižek (i.m. 119) 
megfogalmazza:

Ez azt jelenti, hogy nem az a hatalom 
végső kérdése, hogy „van-e demokrati-
kus legitimációja”, hanem hogy mi a sajá-
tos jellege („társadalmi tartalma”) annak 
a  „totalitárius túlkapásnak”, ami áthatja 
a  szuverén hatalmat mint olyant, függet-
lenül annak demokratikus vagy nemde-
mokratikus voltától.

De ha elvetjük a  lehetséges (morális, 
etikai vagy bárhogy nevezzük) konszen-
zus eszméjét, amely egy társadalom tag-
jai számára kötelező erővel bír kulturális 
különbözőségükre és társadalmi meg-
osztottságukra való tekintet nélkül, akkor 
a  „mi vagy ők”, „ők vagy mi” populista 
különbségtevéseinek zónájában találjuk 
magunkat, ahol a „mi” és az „ők” kölcsö-
nösen felcserélhető.

A populizmusok mai korában Žižek 
értékes helyet tölt be. A  populizmust 
rendszerint eszmék és problémák addig 
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a pontig menő szélsőséges leegyszerűsí-
tésével kapcsolják össze, ahol már egy-
értelmű jelszavakká alakíthatók, amelyek 
képesek sokak indulatainak a felszítására. 

Žižek megközelítése ennél komple-
xebb: ő kétirányú közvetítő – leegysze-
rűsíti a  filozófiai fogalmakat, közel hozza 
őket a tömegek attitűdjéhez, de a töme-
gek attitűdjét is felemeli a  filozófiai fogal-
mak szintjére. Egy filozófiailag feldúsított 
populizmus képviselője – entellektüelek-
nek szánt populizmusé, amely populáris 
célokra használható provokatív eszmék 
formájában jelenik meg egyértelmű cím-
zettek nélkül.  [4] 

Alain Badiou: A demokrácia 
emblémája
Badiou demokráciakritikája kettős: bírál-
ja a  demokráciát mint politikai formát 
és mint társadalmat, mindenekelőtt 
azonban a  demokráciát védő „demok-
rácia emblémát” kritizálja. Mi ma mind 
demokraták vagyunk, mindenki azt állítja 
magáról, hogy demokrata, de itt nem 
az a  baj, hogy a  demokrácia fogalma 
kiürült általános és mértéktelen hasz-
nálata folytán. ahogy pl Wendy Brown 
véli; a probléma Badiou szerint az, hogy 
mindenki kötve érzi magát a demokrata 
emblémától – mintha nem is lehetnénk 
mások, csak demokraták, másra még 
csak gondolni sem lehet. Nincs alterna-
tíva, ez a címke kötelez. Badiou kritikája 
(2011, 6-7) a gondolkodásnak és a kép-
zeletnek ilyen korlátozása, gúzsba kötése 
ellen irányul:

„Nos én ezt mondom: mielőtt elkez-
denénk társadalmaink valóságát vizsgálni, 
előzetes feladatként az emblémájukat kell 
elmozdítani. Az egyetlen módja annak, 
hogy feltárjuk az igazságot a  világról, 
melyben élünk, ha eloszlatjuk a  demok-
rácia szó auráját, és magunkra vesz-
szük annak a terhét, hogy nem vagyunk 
demokraták, és ezzel magunkra vonjuk 
mindenki rosszallását.”

Miért nem akar Badiou demokrata 
lenni? A demokráciát szokták a saját alap-
elvei – szabadság, egyenlőség, demok-
ratikus képviselet felől bírálni: mert 
a  hatalom korlátozza az állampolgárok 
szabadságát vagy elnyomja a  kisebbsé-
geket; mert elfogadhatatlan társadalmi 
egyenlőtlenségeket enged meg; mert 
nem a  választók akaratát fogalmazza 
meg és fejezi ki, hanem privát érdekeket 
követ, és így tovább. Badiou bírálata az 
egyenlőségre összpontosít – azzal vádolja 
a demokráciát, hogy látszólag univerzalis-
ta projekt, valójában azonban partikuláris, 
konzervatív és diszkriminatív. A demokrá-
cia Badiou szerint (i.m. 7) a gazdag nyugati 
társadalmak projektje, amelyek csak azt 
ismerik el demokratának, aki nekik tet-
szik, és csak saját maguk számára őrizgetik 
a „világukat”:

„Alapjában véve politikai endogámia 
érvényesül: a  demokrata csak a  másik 
demokratát kedveli.” A  többiek számá-
ra, akik az éhínség és gyilkolás zónái-
ból érkeznek, az elsődleges ügymenet 
a  papírok, a  határok, fogolytáborok, 
rendőri felügyelet, a családegyesítés meg-
tagadása. „Integráltnak” kell lenni. 

Mindazok, akik még nem demokra-
ták, azokat aligha fogják demokratának 
elismerni vagy akként bánni velük. De 
a  demokráciának ez a  kritikája egy köz-
helyszámba menő „frontvonal” kritika, 
amivel Badiou egy partikuláris politikai és 
szellemi körhöz tartozását nyilvánítja ki. 

De fellelhető benne a  demokrácia-
kritika egy másik – mélyebbre ható és 
maróbb, ugyanakkor sebezhetőbb vál-
faja, a demokrácia mint életmód bírálata.

Platónt és Lenint is idézve Badiou 
(i.m. 8) a következő perspektívát jelöli ki 
a demokráciakritika számára: „El kell tolni 
a  gondolkodás célpontját a  jogi keretek-
ről az embléma felé, a  demokráciáról 
a  demokratákra. A  demokrácia emblé-
mája azzal az embertípussal válik ártal-
massá, amit megformál; és ne kerteljünk, 
a  demokratikus embertípus legfőbb jel-
lemvonása az önzés és az apró örömök 
hajszolása. 

Platón Államának egyes passzusait 
a mai világra alkalmazva Badiou (i.m. 13) 
a  következőképpen jellemzi egy mai 
demokrata életét:

A demokrata ember csak a  puszta 
jelennek él, a  múlandó vágy az egyet-
len törvény a számára. Ma négyfogásos 
vacsorával és márkás borokkal tartja jól 
magát, holnap Buddháért rajong, aszkéta 
böjtért, kristálytiszta vízért, a fenntartha-
tó fejlődésért. Hétfőn órákig hajtva a szo-
babiciklit próbál leadni pár kilót, kedden 
alszik egész nap, aztán megint füstöl és 
tömi magát egész este. Szerdán kijelen-
ti, hogy olvas egy kis filozófiát, de végül 
inkább mégse csinál semmit. A csütörtöki 
vacsora partin elszántan szapulja a politi-
kát, ingerülten leszólja a mellette ülő véle-
ményét és hevesen elítéli a fogyasztás és 
a spektákulum társadalmát. 

Este elmegy megnézni egy Ridley 
Scott sikerfilmet a  középkori lovagokról. 
Hazafelé elalszik, és az elnyomott népek 
fegyveres erővel való felszabadításáról 
álmodik. Másnap reggel munkába megy, 
nagyon vacakul érzi magát, sikertele-
nül próbálja meg elcsábítani a  titkárnőt 
a szomszédos irodából. Mindent felborít, 
majd elhatározza, hogy átmegy az ingat-
lanbizniszbe, és a nagy pénzre fog hajtani. 
De közben itt a hétvége, ez a gazdasági 
válság csak nem akar elmúlni, úgyhogy 
ráér mindehhez a jövő héten hozzáfogni. 
Íme egy élet, vagy életstílus vagy életvilág, 
nevezzük, aminek akarjuk: nincs benne 
rend, nincsenek benne eszmék, de nincs 
semmi túlságosan elfogadhatatlan vagy 

elkeserítő sem. Épp olyan szabad, mint 
amennyire jelentéktelen, és a jelentékte-
lenség nem túl magas ár a szabadságért. 

A demokrácia nem annyira objektív 
intézményes berendezkedésként elítélen-
dő, mint inkább a szubjektív következmé-
nyei miatt – hogy egy sajátos embertípust 
alakít ki. Badiou számára a demokratikus 
mindennapi életben a  rend és az élet-
célok hiánya az, ami esztétikailag elvi-
selhetetlen, és ahogy ez együtt jár az 
azonnali apró élvezetek hajhászásával és 
a  fiatalos vitalitás és energia kultuszával, 
amelyek mind híján vannak minden kul-
turális értéknek. Ezt a kombinációt Platón 
nyomán „anarchiának” nevezi, a saját kife-
jezésével „jelentéktelenségnek” („insigni-
ficance”). [5] 

De miért nem maguknak az egyé-
neknek tesz szemrehányást Badiou, ami-
ért ilyen életet élnek, miért vádolja érte 
a demokráciát? Mivel hozza létre és táp-
lálja a  demokrácia ezt az anarchiát, az 
embereknek és mindennapi életüknek 
ezt a jelentéktelenségét? Badiou az esszé-
jében a demokráciát több ízben a formá-
lis voltával jellemzi – nem az eljárások, 
a  törvények, a  bürokratikus szabályok 
formaságaival, amelyek az emberek és 
az intézmények közti és az emberek egy-
más közti viszonyait is meghatározzák, 
inkább a pénz mint egyetemes egyenér-
tékes formalizmusával, mint az „egyete-
mes behelyettesíthetőség” princípiumá-
nak formalizmusával, ami viszonylagossá 
tesz, relativizál minden különbséget, fel-
old minden ellentétet, még az egymástól 
legjobban eltérő dolgokat is megtévesztő 
módon összemérhetővé (és kölcsönösen 
felcserélhetővé) teszi, és ezzel felbom-
laszt minden rendet. 

Badiou számára a  demokrácia nem 
azért elítélendő, mert aktívan valamilyen 
modell vagy terv szerint alakítja az embe-
reket, hanem éppen ellenkezőleg, mert 
magukra hagyja őket. 

Magukra hagyatva az emberek termé-
szetes módon fognak lesüllyedni a  min-
dennapi élet legéretlenebb, legigényte-
lenebb szintjére – semmi rend, tudat-
lanság, kisstílű élvhajhászás vagy általá-
ban a kamaszkor összes jellemzője: „Van 
valami esszenciálisan kiskorú a demokra-
ta ethoszban, valami, ami olyasmi, mint 
az egyetemes infantilizálódás” (i.m. 11). 
Ebben az értelemben Badiou szerint (i.m. 
8) a  demokrácia nem teremt „világot”: 
„ez csak egy elnevezés a konzervatív oli-
garchiára, amelynek legfőbb (és sokszor 
nagyon militáns) törekvése a  világ jogta-
lanul bitorolt neve alatt a saját felségterü-
letének védelmezése, ahogy ez az álla-
toknál is szokás”. Ha a demokrácia mint 
politikai rendszer infantilizálja az embe-
reket, állatiassá téve az életüket, akkor 
ennek ellentéteként feltételezhetjük, hogy 
Badiou az olyan fajta berendezkedés és 

társadalom híve, ahol az emberek érett-
ségre törekednek, az életük pedig ren-
dezett, szervezett és tartalmas. Olyan 
berendezkedésé, amely aktív mintákat ad, 
és törődik az állampolgárok szubjektivitá-
sával. Badiou (im. 15) úgy nevezi az ilyen 
rendszert, hogy „mindenki arisztokratiz-
musa”, aztán hirtelen azt kezdi fejtegetni, 
hogy „arisztokrácia mindenkinek: ez csu-
pán a kommunizmus legfőbb törekvése-
inek másféle megfogalmazása”. 

Csak találgatni tudjuk, hogy mit ért 
Badiou „kommunizmuson”. Badiu (i.h.) 
azt állítja, „az ellentéte annak a  fajta 
demokráciának, amivel traktáltak min-
ket a kapitalista parlamentarizmus »hosz-
szú búcsúja« idején, nem totalitarizmus 
vagy diktatúra. Ez a kommunizmus”. De 
nem mondja meg pontosan, mit értsünk 
ezen a  „kommunizmuson”, csak annyit 
mond, hogy ma megint „a régi dilemmá-
val kell szembenéznünk: vagy újra felta-
láljuk a kommunizmust, vagy alámerülünk 
a  fasiszta barbárság valamilyen újonnan 
kitalált formájába”, és hozzáteszi, hogy 
a  kommunizmushoz vezető utak „már 
most is kezdenek fokozatosan láthatóvá 
válni” (i.m. 15). A  demokrácia egyetlen 
fő megkülönböztető vonása, amit a kom-
munizmusnak meg kell haladnia, még-
iscsak: a  formalizmus. Az intézmények 
formalizmusa, és az egyetemes kvanti-
tatív egyenértékes, a pénz formalizmusa. 

És itt pillanthatjuk meg Badiou elképze-
lését egy olyan politikáról és olyan embe-
rekről, akik megszabadultak a demokráci-
ától: az olyan politikáról, amely a néptől 
ered és teljes összhangban van a  nép-
pel, egy olyan politikáról, aminek semmi 
köze a mai demokratikus társadalmakban 
művelt politikához. 

Ha a demokrácia formalizmust előfel-
tételez, akkor a formalizmus az állam és 
általában a politika elidegenedését jelen-
ti az emberektől. A  kommunizmus el 
fog távolítani minden formális, kvantita-
tív, embertelen közvetítőt és folyama-
tot az emberek életéből: „a forgalom 
rendje nem lehet többé a pénzforgalom 
rendje, a  felhalmozás rendje nem lehet 
a  tőkefelhalmozás rendje. Egyszerűen 
nem engedhető meg, hogy a  magántu-
lajdon diktálja, hogy mi hogyan legyen.” 
(i.m.14) Ami a  politikát illeti: „A politika 
nem lesz alárendelve a  hatalomnak, az 
államnak. Ez az erő az az erő lesz, amely 
az emberek aktív gyülekezetének szívé-
ben munkálva fokozatosan megszünteti 
az államot és a törvényeit.” (uo.) A politi-
ka a kommunizmusban a nép közvetlen, 
nem elidegenedett megnyilvánulása lesz 
az intézmények, procedúrák, mecha-
nizmusok, képviseletek közvetítése nél-
kül. A  kommunizmusról szólva [6] Badi-
ou rehabilitálja a „demokrácia” kifejezést, 
olyan misztikus hangzású szavakkal hozza 
összefüggésbe, amelyekben legalább az 
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egyiknek magaráznia kellene a  másikat, 
de egyik sem teszi, és végül mindkettő 
homályos marad: „Ebből a  perspektívá-
ból nézve csak akkor válunk igazi demok-
ratákká a népek életének történelmében, 
ha újra kommunisták leszünk.” (i.m. 15.)

Badiou elemzéseiből az a  benyomá-
sunk marad, hogy a nép belülről struktu-
rált, önszerveződő, és képes a saját belső 
élete és hagyományai bázisán létezni, míg 
az állam csak az erőszak és a  kizsákmá-
nyolás eszköze, ezért el kell távolítani 
a nép testéről.

Azonban például a  hermeneutikus 
hagyomány szellemében megkérdője-
lezhetjük a nép benső életének és a tőle 
idegen állami intézményeknek a  szem-
beállítását. Ahhoz, hogy ismerje és irá-
nyítani tudja magát, egy népnek transz-
cendálnia kell önmagát, tehát át kell lépni 
a  belső dimenzióból a  külsőbe, objekti-
válnia kell magát egy jogrendszerbe, egy 
pénzügyi rendszerbe, kulturális intézmé-
nyekbe, állami intézményekbe (a politikai 
képviseletet is beleértve), és így tovább. 
De a tárgyiasulás révén való önkifejezés 
elkerülhetetlenül magába foglalja a  vesz-
teség, az elidegenedés, az önmagától való 
eltávolodás mozzanatát. A  jogrendszer 
vagy a politikai képviselet nem a népnek 
magának a megnyilvánulása; nélkülük egy 
nép mégsem tudja tartósan fennmaradó 
politikai és társadalmi közösségként meg-
teremteni önmagát.

Ezt a  nézőpontot nagyon meggyő-
ző módon fejti ki Étienne Balibar, egy 
népszerű kortárs filozófus a  baloldali 
spektrumból „Mi tesz egy népet néppé? 
Rousseau és Kant” c. esszéjében. Kant 
nyomán Balibar (i.m. 124) úgy defini-
álja a  népet, mint olyan közösséget, 
amely a szabad önkorlátozással képes az 
önszerveződésre: „Ezt az általános kor-
látozást nevezik államnak.” 

Nem vitás, hogy az állam „külsődleges” 
intézmény a nép „belső életéhez” képest, 
és vannak korlátozó és elnyomó funkciói, 
de az is vitathatatlan, hogy e nélkül a „kül-
sődleges elem” nélkül, amelyik például 
garantálja a jogrendszer lehetőségét, egy 
nép nem alkothatja meg önmagát mint 
közösséget. Balibar legfőbb érve, hogy 
egy nép nem létezhet pusztán a  külön-
álló egyének erkölcsi tudatára alapozva. 
A belső közeg, az erkölcsi tudat és a kül-
sődleges közeg, a  törvény (moralitás és 
legalitás) kölcsönösen segíti és meghatá-
rozza egymást egy közösség kialakítása 
során: a  törvény létezése elképzelhetet-
len volna az egyének moralitása (a lelki-
ismeret hangja) nélkül, de a moralitásnak 
is szüksége van a törvényben való objek-
tív és korlátozó kodifikálás támogatására. 

A „Mi tesz egy népet néppé?” kérdés 
szemszögéből nézve az államot nem sza-
bad pusztán empirikusan meghatározni 

– konkrét történelmi formáival és konk-

rét (elnyomó) funkcióival – de transz-
cendentális meghatározására is szükség 
van: olyan intézményi feltételként, ami 
lehetővé teszi egy népnek közösségként 
való létezését. 

Az arra vonatkozó elvi kérdés, hogy 
pontosan hogyan is kellene definiálni az 
államot, természetesen nyitva marad. 
Az állam megszüntetésének vagy elsor-
vasztásának kérdése nem az állam vitat-
hatatlanul és elkerülhetetlenül meglévő 
elnyomó funkcióiból fakad: ez a  kérdés 
egy olyan morális közösség lehetséges-
ségére vonatkozik, amely olyan szinten 
elégíti ki az emberek szükségleteit, hogy 
egy elnyomó társadalmi rend fenntartása 
feleslegessé válik. 

Ernesto Laclau: Populizmus – Mi az 
a név?
A nép koncepciót még abban a  formá-
jában szeretném megvizsgálni, ahogy 
Er nes to Laclau (2005b) vezette be 
„Populism: What’s in a Name?” c. esszé-
jében és fejtette ki alaposabban On Popu-
list Reason (2005a) (A populista észről) 
c. könyvében. Laclau megközelítésének 
eredetisége abból ered, hogy a  „nép” 
fogalmát nem a demokrácia fogalmából, 
hanem a  populizmus fogalmából vezeti 
le, amit újszerű és ambiciózus módon 
definiál. Laclau a  populizmus fogalmát 
a mindennapi politikai elemzésekben és 
az újságírásban használatos politológiai 
terminusból filozófiai terminussá alakítja 
át, amely magának a politikának a  felépí-
tését világítja meg. 

A populizmust rendszerint úgy hatá-
rozzák meg – például a  politolgus Cas 
Mudde (2004) – mint különböző politikai 
szereplők által használt egyfajta ideológiát, 
amely úgy gondolja, hogy a  társadalom 
végső soron két homogén és antagonisz-
tikus csoportra osztható, az „egyszerű 
emberekre” szemben a  „korrupt elittel”. 
Margaret Canovan (1999) brit politikai 
filozófus a populizmusnak egy elvontabb 
és igényesebb meghatározását javasolja, 
a  demokrácia két alkotóelemének egyi-
két jelölve meg benne: míg a demokrácia 

„pragmatikus” arca a  az élet mindenna-
pi igazgatásával megbízott demokratikus 
intézményekre vonatkozik, amelyeknek 
az a feladata, hogy megoldja az állampol-
gárok között felmerülő problémákat és 
érdekkonfliktusokat; „megváltó” arca az 
élet igazgatásának elutasításához és a kol-
lektív cselekvés vágyához kapcsolódik az 
emberek részéről, ami oly módon fogja 
megújítani a  társadalmi berendezkedést 
és az intézményeket, hogy összhangba 
kerüljenek az emberek, a nép kívánsága-
ival és eszményeivel. 

Ernesto Laclau hasonló megkülönböz-
tetést tesz, de tágabb síkra vetítve, az 
általában vett politikán belüli konstitutív 
megkülönböztetéssé teszi. A politikát két 

egymással összefüggő logikával definiálja: 
egyfelől a  differenciális logikával, amely 
az élet intézményes igazgatásának felel 
meg a  társadalomban, ahol az egyének 
társadalmi szerepeik, státuszuk stb. sze-
rint vannak megkülönböztetve; másfe-
lől a  populista logikával, amely a  válság 
és a  konfliktusok pillanataihoz kapcsoló-
dik a  társadalomban, amikor felfüggesz-
tődnek az egyének közötti intézményes 
különbségek, és a nép és a hatalom (vagy 
az elitek) közötti alapvető szembenállás 
lép a helyükre.

A „populista logika” feltárja, milyen 
formális gyakorlati körülmények között 
alakul ki „a nép”. Laclau koncepciójában 
a nép meg van fosztva minden szubsztan-
ciától (de-szubsztancializált): nincs konk-
rét szociális vagy etnikai tartalma, nem 
azonosítható egyetlen társadalmi osztály-
lyal vagy réteggel sem. A nép alkotóele-
mei nem csoportok, hanem az állam-
polgárok „társadalmi igényei”, amelyek 
bizonyos történelmi szituációkban, ami-
kor kielégítetlenek maradnak, hajlamosak 
arra, hogy összeadódjanak, egységesül-
jenek eltérő sajátosságaik ellenére azon 
a  negatív alapon, hogy mind kielégítet-
lenek maradnak. Laclau a  kielégítetlen 
társadalmi igények ilyen összeadódását 
az ekvivalens láncok terminusával jelöli, 
ami a tiltakozási energia felhalmozódását 
jelzi a konkrét követelések eltérő voltára 
való tekintet nélkül. A  nép kifejezetten 
a  tiltakozó energiák akkumulálódásának 
folyamatában jelenik meg, amely energia 
fokozatosan leválik az eredeti szociális 
követelésekről, homogenizálódik közös 
címszavakban – mint például „szabad-
ság, egyenlőség, testvériség” – azonosul 
a  vezér személyével, és mindenekfelett 
az ellenség képére összpontosítva konst-
ruálja meg magát. 

Ebben az összefüggésben Laclau 
különbséget tesz a  demokratikus szub-
jektum és a populáris szubjektum között: 
a  demokratikus szubjektum partikulá-
ris társadalmi elvárások alanya, amelyek 
kielégíthetők a demokratikus intézményi 
keretek között; a  nép mint szubjektum 
a hatalommal (az elitekkel) való szemben-
állásban konstituálja magát, amikor a par-
tikuláris követelések már nem fontosak, és 
maga a politikai rendszer és a társadalmi 
rend az, ami megkérdőjeleződik.

Mi az, amit Laclau a maga „nép”-fogal-
mával voltaképpen ajánl?  [7] Megszaba-
dítja a  népet a  szubsztancialitástól, de 
ezzel depolitizálja is a népet – a nép lehet 
balos vagy jobbos, reakciós vagy prog-
resszív beállítottságú; úgy tűnik, hogy ami 
itt fontos a népnél, az nem az ideológia, 
hanem az energia. Laclau a  történelmi 
meghatározottságától (minden történe-
lemfilozófiától) is megszabadítja a népet, 
de ezzel elválasztja egy közösség meg-
teremtésére irányuló minden tudatos és 

tervezett erőfeszítéstől is. A  nép pusz-
ta események során létezik: bizonyta-
lan körülmények között bukkan fel rövid 
időre, és a  hatalommal való összecsa-
pás után szétesik vagy a  régi vagy az új 
differenciálódás logikájának megfelelően. 
A népi szubjektum éppen ebben a rövid 
történelmi intervallumban konstituáló-
dik két különböző differenciálódási logika 
határmezsgyéjén. Megjelenése jelzi a tör-
ténelmi válság és időnként a  történelmi 
átalakulások pillanatait is. 

Végezetül feltehetjük magunknak 
a  kérdést: honnan jön a  „nép” fogalmá-
nak kritikai eszmeként való intenzív alkal-
mazása a mai politikai filozófiában? A leg-
főbb és nyilvánvaló magyarázat a  társa-
dalmi változás szubjektumának válságá-
ban keresendő a proletariátus és a 70-es 
évekbeli tiltakozó mozgalmak hanyatlása 
után. A nép Ernesto Laclau kifejezésével 
egy „üres jelölő”, amely nem jelöl, hanem 
inkább jövőbeli felbukkanásra igyekszik 
serkenteni egy ilyen szubjektumot. De „a 
nép” fogalmának van egy másik dimenzi-
ója is, amit akkor tudunk megérteni, ha 
Badiou „esemény” és „törés” kulcsfogal-
mai, és Žižek „isten büntetése” fogalmá-
nak fényében vizsgáljuk. Ebben a  fogal-
mi kontextusban a nép úgy jelenik meg, 
mint az eljövetel, mint egy „büntető” ese-
mény, amelynek küldetése, hogy igazsá-
got osszon. 

Ebben a  radikális politikai filozófiá-
nak egy olyan határozott sajátosságával 
állunk szemben, ami Žižeket és Badiout 
más hasonló szerzőkkel rokonítja, Lac-
lauval egyetemben: ezt a  filozófiát nem 
valamiféle utópia vezérli, csak magának 
a „törésnek” az aktusa, egy társadalom (a 
kapitalista társadalom) és politikai formá-
ja (a demokrácia) felszámolásának vágya, 
amit önmagában óhajtanak, tekintet nél-
kül arra, hogy pontosan milyen is volna 
az eljövendő társadalom. 

A Marx-féle proletariátustól eltérően 
ez a nép nem egy új világrend tervének 
a hordozója, hanem egy destruktív harag 
testesül meg benne, amelynek meg kell 
büntetnie egy igazságtalan társadalmi ren-
det azzal, hogy lerombolja azt. Tisztán 
történetileg nézve, egy partikuláris tör-
ténelmi helyzet (és az arra való reagálás) 
kifejeződéseként ez a  radikális politikai 
filozófia két vonatkozásban is tanúsko-
dik a  kreativitás hiányáról: egyrészt azt 
mutatja, hogy a mai politikai modell nem 
képes produktív módon reagálni a növek-
vő társadalmi elégedetlenségre a világban; 
másfelől pedig azt, hogy a kritikai képzelet 
sem képes produktív módon meghaladni 
a liberális demokrácia meglévő korlátait.
 Critique & Humanism 40 (2012)
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A Nyugat ördögi konoksága
Olaszországban gyakran idézzük azt 
a latin mondást, hogy errare humanum est, 
perseverare diabolicum, azaz hogy téved-
ni emberi dolog, makacskodni ördögi. 
Ez az ördögi konokság, amit itt vizsgálni 
fogok, a Nyugat sajátossága, tehát azoké 
a  zsidó-keresztény hagyományból szár-
mazó nemzeteké, amelyek demokrati-
kusnak és liberálisnak mondják magukat. 
És ezen az egész Nyugatot értem: legyen 
akár jobb-, akár baloldali, ateista vagy 
hívő, művelt vagy tanulatlan. 

A Nyugat ördögi konoksága abban áll, 
hogy meg van győződve nem csak arról, 
hogy a saját liberális-szociáldemokratikus 
rendszere a legjobb járható út mindenki 
számára, hanem arról is, hogy minden 
nemzet, amint egyszer felszabadult a vilá-
gi vagy vallásos diktatúrákból, természetes 
és spontán módon tart a szekuláris libe-
ralizmus és a demokrácia felé. 

Ez a  tévedés (akkor talán még nem 
ördögi módon) már az 1979-es iráni for-
radalom kapcsán is jelentkezett. Ennek 
az oroszlánrésze az akkor már híres, 
és az iszlám forradalmat nyilvánosan is 
támogató Michel Foucault-nak tudható 
be. Tegyük hozzá, hogy Foucault Kho-
meini iránti lelkesedésében akkoriban 
(magamat is beleértve) az európai intel-
lektuelek és politikusok többsége oszto-
zott. Számunkra Reza Pahlavi, a perzsa 
sah népnyúzó zsarnok volt és az ame-
rikai imperializmus bérence. Az iráni 
felkelést egy olyan modellnek megfele-
lően értelmeztük, amihez addig szokva 
voltunk, az 1789-es francia forradalom, 
1917 októbere stb., és más hasonlóan 
elbeszélt események szerint. Khomeini 
ígéretét, hogy szigorúan a  Korán elő-
írásainak megfelelően fog kormányozni, 
senki nem vette komolyan, sem Fou-
cault, sem mi, balosok. Khomeinit egy 
különcnek tekintettük, akit rövidesen fel 
fog váltani egy elmozdulás a  demokrá-
cia vagy a  szocializmus irányában. De 
nem kellett sok idő, hogy kiderüljön, az 
Ajatollah komolyan vette a  dolgát, és 
hogy Irán egy új politikai térben helyez-
te el magát, amely összeegyeztethetet-
len azzal, amit addig ismertünk: „jobb 
kontra bal”. Egy olyan politikai térben, 
amelyben „fundamentalista hívők” sere-
ge állt szembe a  „szekuláris nacionalis-
tákkal”. Az egyik oldalon állnak az isz-
lamisták, radikálisok vagy mérsékeltek 
különböző mértékben, a másik oldalon 
pedig Mubarak vagy Kadhafi. Ezen az 
alternatíván túl ott van még ráadásul egy 
világméretű iszlám polgárháború, kivált-
képpen a  szunniták és a  síiták között. 

Néhány kivételtől eltekintve, amilyen 
a Nidaa Tounes világias Tunéziája, eze-
ket látom az aktuális fő politikai alter-
natíváknak a muszlim világban a dolgok 
jelenlegi állása mellett.

Ez a nyugati vakság, ami azt illeti, nem 
korlátozódott ránk, balos okostojások-
ra. Amikor az 1979-es forradalom ide-
jén Carter amerikai elnök kérte a CIA-t, 
tájékoztassa mindarról, amit tud az isz-
lám fundamentalizmusról, a CIA válasza 
az volt: „nem tudunk semmit”. Helyette 
inkább az iráni kommunistákat figyelték 
teljes erőbedobással (a Tudé pártot).

A hadsereg támogatását élvező 
zsarnok felváltása egy lényégénél 
fogva rugalmatlan iszlamista 
rezsimmel
A hadsereg támogatását élvező zsarnok 
felváltása egy lényégénél fogva rugalmat-
lan iszlamista rezsimmel egy olyan folya-
mat, amelyik mind a  mai napig tart. És 
az események e teljes lezajlása során 
a  Nyugat továbbra is félreérti a  történ-
teket, kitart amellett, amit én a Foucault-
féle illúziónak neveznék. 

Bush elnök is áldozatul esett ennek 
az illúziónak, amikor minden plauzibilis 
indok nélkül hadat üzent Szaddám Husz-
szeinnek 2003-ban. Ami Busht illeti, ő azt 
hitte, hogy amint Szaddámot elkergetik, 
és megteremtik egy demokratikus válasz-
tási rendszer feltételeit Irakban, valamint 
az amerikai mesterlövészek atyai felügye-
lete mellett, akkor Irak ugyanolyan átme-
netnek örvendhetne, mint az 1945 utáni 
Németország, Olaszország és Japán: az 
irakiak boldogan járulnának a szavazó 
urnákhoz, némelyek balra szavaznának, 
némelyek jobbra. Az eredmény min-
denképpen egy Amerika-barát kormány 
volna, mivel minden pluralista demok-
rácia szereti az amerikaiakat. A  válasz-
tásokra csakugyan hamarosan sor került, 
csakhogy a pártok nem voltak se jobb-, 
se baloldaliak: volt a szunnita párt, a síita 
párt meg a kurd párt. Irakban, akárcsak 
a térség többi országában, az etnikai-val-
lási kötődések számítanak, nem a kapita-
lista fejődésről szóló tanítások. 

Mára Irak már nem létezik, és rend-
be jövésének sok politikus által dédelge-
tett reménye szerintem anakronisztikus. 
A demokrácia és a liberalizmus felé való 
spontán haladás, amire Blair és Bush szá-
mított, nem következett be. Ami helyette 
elkövetkezett, az a DAESH, Dáás (az Isz-
lám Állam), amely ma már akkora, mint 
Nagy-Britannia.

A franciák, akik annak idején, 2003-ban 
bölcsen bírálták az iraki beavatkozást, 

maguk is áldozatul estek ennek a  Nagy 
ábrándnak 2011-ben, amikor bizonyos 
líbiai etnikai csoportok fellázadtak Kadhafi 
tábornok ellen. Ragaszkodtak ugyanah-
hoz a  modellhez: ha egyszer segítenek 
a  líbiaiaknak megszabadulni ettől a  torz 
zsarnoktól, akkor azok, úgy hitték, egy 
demokratikus rendszer fognak majd kiala-
kítani a „felszabadítóik” iránti hálából. Tud-
juk mi történt ezután: a törzsek és külön-
féle szekták sokasága közötti konfliktus 
egy ún. „szomalizálódás” felé sodorta 
Líbiát. 

Egyetlen nyugati katonai beavatkozás 
sem vezetett Ázsiában és Afrikában egy 
liberális demokrácia kialakulásához: sem 
Vietnamban, sem Líbiában, Szomáliában, 
sem Afganisztánban, sem Irakban.

Nem sokban különbözött ettől az ese-
mények lefolyása Egyiptomban sem, ahol 
az Arab Tavasz a  Muszlim Testvéreket 
segítette hatalomra. 

Fattah el-Sziszi tábornok a  korábbi 
katonai diktatúrát a  Nyugat hallgatóla-
gos jóváhagásával állította helyre: jobb 
egy diktátor, aki együttműködik a nyugati 
demokráciákkal, mint egy ellenük harcoló 
demokrácia.

A szíriai polgárháború kezdetekor, 
2011-ben a nyugati kormányokat számos 
fronton igyekeztek rávenni arra, hogy 
fegyverrel támogassa a zsarnok Bassár el-
Aszaddal szemben a  felkelőket. Akik ezt 
javasolták, azt hangoztatták, hogy a láza-
dók demokrata és világi individuumok. 
A szíriai polgárháború azonban nem nyu-
gati logikát követ: egyfelől az (Aszad-pár-
ti) síiták és alaviták, másfelől a szunniták 
között zajlik. Az utóbbiak, a  síiták túlsú-
lyát ellenezve hozták létre a DÁÁSt, az 
Iszlám Államot. Hogyan képes a Nyugat 
35 év elteltével is a  Foucault-féle illúzió 
csapdájába esni?

A szankciókkal a zsarnokságnak 
alávetett népet lehet kiéheztetni, 
nem a zsarnokot magát
És miért tart ki konokul a Nyugat a mel-
lett a  téves feltételezése mellett, hogy 
egy ország ellen hozott gazdasági szank-
ciókkal meg lehet dönteni egy zsarno-
kot? Általában azt lehet mondani, hogy 
a szankciókkal a zsarnokságnak alávetett 
népet lehet kiéheztetni, nem a zsarnokot 
magát, aki továbbra is luxus körülmé-
nyek között él. Amerika Kubával szem-
beni embargója csak tovább erősítette 
és fenntartotta Castro rendszerét; ehhez 
nem is fér kétség. (Valójában az ember-
ben felmerül a kérdés, hogy vajon nem az 
volt-e az amerikai kormányzat célja, hogy 
megtartsanak egy ilyen mumust a  ház 
körül.) És ki gondolhatja komolyan, hogy 
az Oroszországgal szembeni gazdasági 
szankciók valaha is ráveszik Putyint arra, 
hogy visszaadja a  Krímet az ukránok-
nak? A szankciók egy vaskos alibit adnak 
a zsarnoknak: „Az igazságtalan szankciók 
miatt mennek nálunk rosszul a  dolgok.” 
A  szankciós rituálénak ez az ismételge-
tése egy olyan filozófián alapszik, amely 
át meg áthatja a nyugati politikát: „Végső 
soron a politikában a döntő tényező, az 
igaz atombomba, a  szegénységgel való 
büntetés”. A gazdaság kétségtelenül rend-
kívül fontos, de vannak más dolgok is, 
amik még számítanak: a nemzeti büszke-
ség, a vallási hovatartozás, a Vezér iránti 
szeretet, szexuális szokások stb. 

Napjainkban egy szélsőjobbosnak tar-
tott anti-iszlamista mozgalom van fellendü-
lőben Európában a franciaországi Marine 
Le Pentől a németországi Pegidáig. Ennek 
az anti-iszlamizmusnak a  védelmezői 
között bizonyos kifinomult intellektue-
leket is lehet találni, akiknek így lehetne 
összefoglalni a gondolkodásmódját: „Naiv 
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olasz”
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Internationale, 95

dolog csupán az iszlám fundamentaliz-
must elítélni, és a  mérsékeltebb muszli-
mok demokratikus lojalitására számítani. 
Az iszlám önmagában is veszélyes, nem-
csak a Korán tanítása miatt (amit egyébként 
nem ismerünk), hanem mivel történetileg 
az iszlám még mindig a középkori keresz-
tény világ szintjén van. A dzsihád a keresz-
tes háborúk megfelelője. Az előbbi eleve-
nen megéget egy jordániai pilótát, ahogy 
Jeanne d’Arcot megégették máglyán a 15. 
században, és az előbbi lefejez narancssár-
gába öltöztetett foglyokat, ahogy I. Károly 
angol királyt lefejezték 1649-ben, és így 
tovább. Eltart még párszáz évig, amíg elér-
nek a mi civilizációs szintünkre. Az iszlám 
egésze veszélyes viszályok táptalaja ránk, 
‘modern’ nyugatiakra nézve”. 

Ez az elgondolás egy olyan elméle-
ten alapul, amelyet Auguste Comte és 
Herbert Spencer is képviselt. Történel-
mi evolucionizmus a neve, és azt sugallja, 
hogy az emberi történelem kijelölt fejlő-
dési szakaszokat követ, amelyen a „civili-
zációnak” keresztül kell mennie. Comte 
szerint az emberiség egy teológiai fok-
ról indul, átmegy egy metafizikai fázison, 
mielőtt végül eljutna a tudományos vagy 
pozitív fejlődési szakaszba. Az iszlám ezek 
szerint még mindig a primitív, vallási fázis-
nál tart. De ez a sematizmus „egyetemes 
történelmi törvénynek” tesz meg egy 
olyan partikuláris trendet, amit keresz-
tény társadalmak követtek az elmúlt ezer 
évben. Semmi sem írja elő, hogy más 
kultúráknak ehhez hasonló fejlődési sza-
kaszokon kellene átmenniük. 

Az egyenes vonalú haladás modellje 
még a nyugati történelemre sem 
érvényes
Valójában az egyenes vonalú haladás-
nak ez a  modellje még a  nyugati törté-

nelemre sem érvényes, amely számos 
„visszalépésből” áll. A  közfelfogás dacára, 
amely Max Weber protestáns etikáról 
szóló híres tanulmánya  félreértésén ala-
pul, a lutheri reformációnak voltaképpen 
egy „khomeinista” jelentése volt: a Szent 
Ágoston-féle eredeti sugallathoz való visz-
szatérést foglalta magában, ezer eves visz-
szalépést az időben, amit úgy lehetne 
leírni, mint a megváltás egy pesszimista 
felfogását. Méghozzá egy mélységesen 
antikapitalista szellemtől vezérelve. Az 
a  tény, hogy ez a  reakciós reformáció 
végül tökéletes összhangba került a nagy 
kapitalista, ipari fejlődéssel egyes orszá-
gokban, ez csak a történelem ama apró 
cseleinek egyike, amelyek az „evolucio-
nisták” bosszantására szolgálnak. És akik 
mostanában megtévesztésül „a célbe-
li heterogónia” képviselőinek mondják 
magukat.

És vajon társadalmaink fejlődésének 
melyik szakaszához tartoznak az olyan 
modern események, mint a feketék rab-
szolgasága Amerikában 1865-ig, a  holo-
kauszt, és az atombomba ledobása Hiro-
simára és Nagaszakira? 

Nekem úgy tűnik, hogy nem annyira 
egy archaikus iszlám újra felbukkanásáról, 
egy vallási fokra való visszatérésről van 
szó, az iszlamista integristák fanatizmu-
sa inkább egy új, eredeti alakulat a  mai 
iszlámban, egy kicsit ahhoz hasonlóan, 
amilyen Luther és Kálvin volt a  16. szá-
zadban. (Ezt a  tézist fejti ki Slavoj Žižek 
is az „Iszlám és modernitás” c. legújabb 
röpiratában.) 

Kíváncsi vagyok, nem lehet-e ezt 
a  gyökerekhez való visszatérési vágyat 
is a  nyugati feltámadt halott utánzása-
ként felfogni, és nem lehet-e, hogy végső 
soron, tőlünk, nyugatiaktól merítenek 
lényegében ösztönzést a  fundamentalis-

ták. Az öngyilkos merényleteknek például 
nincs hagyománya a muszlimok körében: 
a  modern iszlám vezette be ezt a  gya-
korlatot. 

Bár a  „relativizmus” zászlaját lengeti, 
a Nyugat továbbra is azt hiszi, hogy azok 
a  kategóriák, amelyekben a  keresztény 
világ az elmúlt századokban felfogta és 
értelmezte önmagát, mindenki másra 
is illenek. A  történelmi evolucionizmus 
mellett, ahogy feljebb tárgyaltuk, a Fou-
cault-féle illúzió fennmaradása egy az 
értelmiségünk körében még mélyeb-
ben gyökerező filozófiának tulajdonít-
ható, amit Rousseau fejtett ki ragyogó-
an: hogy a nyers emberi természet, ha 
nem szorítja a kultúra páncélja, alapjában 
véve jó. Hogy a társadalom és a politika 
minden formája korlátozó és elnyomó, 
míg az emberi lényeket igazi „természe-
tük” ösztönösen a  szabadság, egyenlő-
ség, demokrácia felé vezérli. Vagy hogy 
a  Gonosz mindig kívülről jön, még ha 
ez a “kívül” más emberi lényeket jelent 
is. A poén az, hogy a rousseau-izmus és 
származékai mindennek ellenére a  kul-
túra produktumai, és hogy ezért aztán 
saját “természetüknél” fogva az elidege-
nedés egyik formáját jelentik. Így történ-
hetett, hogy a  rousseau-iánus Robes-
pierre tobzódott a terrorban. 

Ez a  a rousseau-iánus axióma kész-
tette Foucault-t arra, hogy azt higgye, ha 
a sah nem áll az útjában, Irán magától is 
megtalálja az utat egy pluralista demok-
ráciához, vagy ami még jobb, a  szoci-
alizmushoz. Ezek az álmok egy belénk 
plántált metafizikai koncepcióból fakad-
nak: miszerint a  történelem a  szabad-
ság felé tartó utazás az emberi társada-
lom kezdeteitől fogva. Ez a mantra: „Az 
emberi lények szabadnak és egyenlőnek 
születnek; a  társadalom taszítja szolga-

ságba és teszi egyenlőtlenné őket”. Ez 
dogma, olyan, mint a  Mária szeplőte-
len fogantatásáról szóló katolikus dogma, 
vagy a  Mohamedről mint Allah prófétá-
járól szóló dogma. Az emberek azt hit-
ték, hogy mivel az irakiak, szíriaiak vagy 
libanoniak emberi lények, amint megsza-
badulnak a  zsarnokság felépítményeitől, 
boldogan találnak rá újra a  szabadságra 
és egyenlőségre, amelyet ártatlan őseink 
élveztek barlanglakásaikban, és ami ter-
mészetes joga minden emberi lénynek 
az első leheletétől fogva. Az illúzió tehát 
egy még mélyebb axiómán alapul, mely 
szerint a szabadság és az egyenlőség igaz-
ság. És hogy a  demokrácia (és egyesek 
számára a szabad gazdasági csere) a  leg-
hatékonyabb formája az alapvető emberi 
szabadság kifejezésének. 

Ténylegesen a  legkevésbé sem szüle-
tünk szabadnak: először is valamennyien 
függünk a szüleinktől. És kezdettől fogva 
egyenlőtlenek vagyunk. A  szabadság és 
egyenlőség nem igaz; inkább azt mon-
danám, hogy természetellenes – mester-
séges konstrukció. Lassan és fáradságosan 
lehet megkonstruálni, mint az egyiptomi 
piramisokat vagy a befejezhetetlen Sacra-
da Familiát Barcelonában. 

A művészet alapjainál mindig utópiá-
kat találunk. És még több szabadságért 
és egyenlőségért kell küzdenünk annak 
tudatában, hogy ezek utópiák. Végül is 
az utópiákban éppen az a  meglepő és 
kiábrándító, hogy majdnem mindig való-
ra is válnak. 
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