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1995 őszén Fritz Vilmar és Wolfgang Dümcke nyu gat-ber li ni po li to ló gu sok kö te tet je len tet-
tek meg „Az NDK gyar ma to sí tá sa” cím mel (Vilmar és Dümcke 1995a). E gyűj te mé nyes 
kö tet egy négy éven át tar tó vizs gá lat ered mé nye it tar tal maz za. A vizs gá lat kö zép pont já ban 
az 1991 és 1995 kö zött le zaj lott egye sí té si fo lya mat kri ti kai elem zé se állt, s a kö tet egyút tal 
az egye sülés mód já nak al ter na tívá it is föl vá zol ja. 

Vilmar és Dümcke a kö vet ke ző ered mé nyek re ju tot tak:
• A ke let né me tek egyen ran gú köz re mű kö dé se nem va ló sult meg az új ra egye sí tés so rán,

mi vel nem kap ták meg a sza va zás le he tő sé gét.
• Az ese mé nyek gyors le fo lyá sa mi att a po li ti kai pár tok kép te le nek vol tak ar ra, hogy

önál ló an ki ala kít sa nak egy új, de mok ra ti kus irány vo na lat az új szö vet sé gi ál la mok ban.
• A bon ni és ber li ni po li ti ku sok bi an kó nak te kin tet ték azt tényt, hogy a ke let né met

la kos ság több sé ge a nyu ga ti jó lét és de mok ra tiz mus mel lett vok solt, és ez ál tal föl jo-
go sít va érez ték ma gu kat ar ra, hogy a nyu ga ti élet for ma gaz da sá gi és po li ti kai ele me it
rá eről tes sék az egye sí tett Né met or szág ke le ti fe lé re.

• A volt NDK-ban nem csak a ve ze tő po zí ci ó ban lé vő po li ti kai ká de re ket moz dí tot ták el
hi va ta luk ból, ha nem a köz igaz ga tás ban, gaz da ság ban és tu do mány ban te vé keny ke dő
aka dé mi ai és szak mai elit nagy ré szét is. Míg 1989-ben az NDK-ban a ku ta tás és fej-
lesz tés te rü le tén 140 567 fő tel jes ál lá sú mun ka tár sat fog lal koz tat tak, ad dig 1993 ele-
jé re szá muk már csak 23 600 fő volt, te hát 16,8 szá za lék ra csök kent.

• Az el ha mar ko dott pénz ügyi unió, mely nem tár sult tá mo ga tó in téz ke dé sek kel, az ipar
le épü lé sét in dí tot ta el.

• Az ipar le épü lé si fo lya ma tá nak to váb bi lö kést adott, hogy a ke let né met gaz da sá got
meg ter hel ték az ún. ré gi adós sá gok kal és a tu laj don lás ra vo nat ko zó meg szo rí tá sok kal.

• Az ál la mi va gyon ügy nök ség pri va ti zá ci ós po li ti ká ja tel je sen el hi bá zott volt. Azon tör-
vény ad ta fel ada ta he lyett, hogy ke let né met vál lal ko zá so kat sza nál jon és pri va ti zál jon,
min den áron e vál lal ko zá sok ér té ke sí té sé re tö re ke dett. A leg több ve vő Né met or szág
nyu ga ti ré szé ből ér ke zett, ők a ke le ti vál lal ko zá sok fel vá sár lá sá val egyút tal el le he tet-
le ní tették a po ten ci á lis kon ku ren ci át is. Az egye sü lés sel össze füg gő bű nö zést vizs gá ló
köz pont (Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungs kri mi na li tät) már
1996-ban 26 mil li árd már ká ra be csül te azt a kárt, ame lyet a gaz da sá gi bű nö zők okoz-
tak a ke le ti új já épí tés so rán.

• A mun ka erő-pi a ci po li ti ka nem egy má so dik (ál la mi) mun ka erő pi ac to vább fej lesz té-
sé re irá nyult, ha nem an nak fo ko za tos le épí té sét ered mé nyez te. A ke let né met mun ka-
nél kü li ség hi va ta lo san mint egy 20 szá za lé kos ará nya sok ré gi ó ban 30, sőt 50 szá za lé-
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kot je lent, és sok vál ság kör zet ben föld el ha gyás hoz, al ko ho liz mus hoz és po li ti kai 
ra di ka li zá ló dás hoz, rö vi den szól va el nyo mo ro dás hoz és ki lá tás ta lan ság hoz ve zet. A 
fi ze tés kép te len vál lal ko zá sok szá ma ke le ten messze meg ha lad ja a nyu ga ti a két. Míg 
1996-ban a csőd be ment cé gek szá mát te kint ve Nyu gat-Né me tor szág ban 10 ezer ből 
86 cég gel Hessen állt az élen, ad dig Szászországban ez az arány 10 ezer ből 188, Bran-
den burg ban 245, Türingiában pe dig 165. 

• Az óri á si köz pén zek át ára mol ta tá sa nyu gat ról ke let re több mint am bi va lens nek te kint-
he tő. 
1. Ah hoz, hogy Ke let-Né me tor szág ban meg aka dá lyoz zák a je len le gi gaz da sá gi 

ka taszt ró fát, je len té ke nyebb pénz for rás ok ra lett vol na szük ség. 
2. Az át utalt pénz nagy ré szét nem be ru há zá sok ra, ha nem a szo ci á lis és inf rast ruk tu-

rá lis hát rá nyok meg szün te té sé re for dí tot ták. 
3. Min den 100 már ká ból, amit ke le ten fo gyasz tá si cik kek re, be ru há zás ra vagy szol-

gál ta tá sok ra for dí tot tak, mint egy 56 már ka vissza áram lott nyu gat ra (vagy kül föld-
re). Drasz ti ku sab ban fo gal maz va: a nyu gat né met köz pén zek a ke le ti pi a con ke resz-
tül a nyu ga ti ma gán cé gek nye re sé ge ként ju tot tak vissza az ál lam nyu ga ti ré szé be. 

Ennyit a két po li to ló gus, Vilmar és Dümcke meg ál la pí tá sa i ról. 
E meg ál la pí tá sok és kö vet kez te té sek a ke let- és kö zép-eu ró pai tár sa da lom tu dó sok fü lé-

nek azért han goz hat nak ha mi san, mert az ő né ző pont juk ból gyak ran hang zik el érv ként, 
hogy a volt NDK át ala ku lá si fo lya ma tát más ként kell ér té kel ni, mint a töb bi egy ko ri KGST-
államét, va la mint hogy az NDK-nak a mér he tet le nül gaz da gabb Nyu gat-Né met or szág je len-
lé te mi att ha tal mas elő nye volt a töb bi KGST-országgal szem ben. Más sza vak kal: a „gyar-
ma to sí tás”-vi ta nem csak Ke let- és Nyu gat-Eu ró pa kö zött, ha nem Né me tor szá gon be lül is 
lé te zik, meg kér dő je lez ve a két né met ál lam egye sü lé sé nek mi nő sé gét.

A szer zők meg fo gal ma zá sá ban:
A gyar ma to sí tás fo gal ma töb bet je lent an nál az ex pan zi ós fo lya mat nál, amely Eu ró pá ban zaj lott 
a ti zen ha to dik és ti zen ki len ce dik szá zad kö zött. A gyar ma to sí tás, lé nye gét te kint ve, egy bi zo-
nyos rend szer po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis do mi nan ci á ját je len ti egy má sik fö lött (Vilmar 
és Dümcke 1995b: 14).

Egy, a könyv meg je le né sét kö ve tő ta nul mány ban (Vilmar és Dümcke 1996) a két szer ző 
a „gyar ma to sí tás” fo gal má nak vé del mé re kel, mond ván, hogy a fo ga lom vá lasz tást te kint ve 
a „struk tu rá lis do mi nan cia je len sé gek meg lé te” te kint he tő dön tő nek, to váb bá a ki fe je zést a 
fe mi nis ta szo ci o ló gia is hasz nál ja, ami kor a pat ri ar chá tus ról szól va a nők „bel ső gyar ma to-
sí tá sá ról” be szél. 

Vilmar és Dümcke mun ká já val nem is az a prob lé ma, hogy az NSZK és az új szö vet sé gi 
ál la mok vi szo nyát vizs gál va do mi nan ci á ról, az ipar le épí té sé ről, az egye sü lés sel össze füg gő 
gaz da sá gi bű nö zés ről, el nyo mo ro dás ról vagy ép pen gaz da sá gi ka taszt ró fá ról be szél. Én 
ma gam is hasz nál tam ha son ló ter mi no ló gi át, fo gal ma kat, mind az új szö vet sé gi ál la mok 
in for má ció gaz dál ko dá sá nak vál to zá sa i ról (Manecke et al. 1998), mind pe dig a ke let-kö zép-
eu ró pai tö meg tá jé koz ta tás vál to zá sa i ról (Becker 1995) írott mun ká im ban. Ám még ha lé tez-
nek is Ke let- és Nyu gat-Né met or szág, ill. Ke let-Kö zép-Eu ró pa és Nyu gat-Eu ró pa vi szo nyá-
ban „struk tu rá lis do mi nan cia je len sé gek”, ez sem mi képp nem iga zol ja a „gyar ma to sí tás”-fo-
ga lom hasz ná la tá nak jo gos sá gát.

Frantz Fa non al gé ri ai or vos, pszichoanalitikus és gyar mat el le nes for ra dal mi te o re ti kus 
Feketebőr,fehérmaszkokcí mű mű ve alap ján rá kell mu tat nunk ar ra, hogy Aszellemfeno
menológiájában (1807) He gel ál tal tár gyalt úr–szol ga vi szony a gyar ma to sí tás ese té ben más 
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mi nő sé gű, mint két eu ró pai ipa ri ál lam kö zött lé te ző füg gő sé gi, ill. do mi nan cia vi szony. 
Egyet kell ér te nünk Fanonnal, amennyi ben azt hang sú lyoz za, hogy bár He gel nél az (Eu ró-
pán be lü li) úr–szol ga vi szony ma gá ban fogl al ja ugyan a ki zsák má nyo lást, de mind ig tar tal-
maz za a köl csö nös ség moz za na tát is. A gyar ma to sí tás ese té ben vi szont „az úr fü tyül a rab-
szol ga ön tu da tá ra. Nem az el is me ré sé re, ha nem a mun ká já ra tart igényt” (Fa non 1980: 
137–141). Még vi lá go sab ban, egy Fa non-pa raf rá zis sal fo gal maz va: a gyar ma to sí tás ese té-
ben so sem csak ki zsák má nyo lás ról, ha nem mind ig ket tős ki zsák má nyo lás ról van szó, és 
eb ben a vi szony ban a szol ga nem csak rab szol ga, ha nem tárgy és esz köz; a ket tő sen ki zsák-
má nyolt em ber pusz tán és egy szer re tárgy és jó szág. 

Össze fog lal va, a „gyar ma to sí tás” fo gal ma a Ke let-Kö zép-Eur ópa és Nyu gat-Eur ópa 
kö zöt ti füg gő sé gi vi szony ra a kö vet ke ző okok mi att nem vo nat koz tat ha tó:

• A két faj ta füg gő sé gi vi szony össze ve té se for má lis és tör té nel mi et len. Ra gasz kod nunk 
kell a ha ta lom, ura lom, erő szak tör té nel mi leg meg ha tá ro zott for má i nak sa já tos je len-
té sé hez.

• A két faj ta füg gő sé gi vi szony össze ve té se sem el mé le ti sí kon, sem mi nő sé gét te kint ve 
nem helyt ál ló. Mel les leg konk ré tan az észak–dél di men zió ki zsák má nyo lá si vi szo-
nyai nak le ér té ke lé sé hez ve zet ne. 

A szo ci o ló gi á ban ugyan már két év ti ze de szí ve sen hasz nál ják az olyan fo gal ma kat, mint 
az „át ala ku lás” és a „szerkezetátalakítás”, egy ön ma gát nor ma tív mó don de fi ni á ló tu do-
mány ban még is az zal a sze man ti kai hát ránnyal jár nak, hogy nem fe je zik ki a vál to zás mi nő-
sé gét és irá nyát. Ke let-Kö zép-Eu ró pa és Nyu gat-Eu ró pa új faj ta vi szo nyá ra eset leg a „bir-
tok ba vé tel” és a „hon fog la lás” fo gal mát hasz nál hat nánk. E két, tár sa da lom tu do má nyi 
szem pont ból nem de fi ni ált és új sze rű fo ga lom tán al kal ma sabb len ne azon új je len sé gek 
le írá sá ra, me lyek a volt KGST-országok át ala ku lá sá ra vo nat koz nak, mint az olyan fo gal-
mak, me lye ket egy sze rű en más össze füg gés ben hasz ná lunk.
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