
replika • 43–44 (2001. június): 113–132 113

Medvetánc
Orosz or szág an gol szász saj tó tü kör ben*

Mester Dóra Djamila

„Ismerjük meg Oroszország pénzügyi horror film jé nek 
kulcsfiguráit. Szétmarcangolt, vérző, korcs és 
ellenséges teremtmények – akik minduntalan elő mász
nak odúikból, hogy további viszályokat keltse nek.”1

„Még ha aufklérista he vü let tel fél re sö pör het nénk is 
min den misz ti fi ká ci ót, min den ro man ti kuseksz ta ti kus 
Orosz or szágmí toszt és Nyu gatme ta fo rát, ak kor sem 
fog hat nánk vissza tel je sen az Orosz or szág lé te zé sét fir
ta tó kér dés me ta fi zi kai pá to szát: Orosz or szág van – 
ho gyan le het sé ges?” (Szilágyi 1999: 10)

A hi deg há bo rú vé gé vel a Szov jet unió meg szűnt lé tez ni, és a jog utód – Orosz
or szág – nagy ha tal mi stá tu sa kér dé ses sé vált. Eb ből az kö vet kez ne, hogy egy
ben meg szűnt az a hi deg há bo rús dis kur zus is, mely ben a „Nyu gat” ön ma gát és 
a „nyu ga ti vi lág”ot úgy ér tel mez het te, mint a vas füg göny ön „in nen” eső részt. 
A ke le ti blokk szét hul lá sa imp li kál ná, hogy a két rész re osz tott vi lág kép ezen
túl nem tart ha tó, Orosz or szág rep re zen tá ciójának elem zé se vi szont azt su gall
ja, hogy ha a ré gi fa lak le is om lot tak, épül tek he lyet tük újak. Bár Orosz or szág 
(ma már?) nem te kint he tő a ha gyo má nyos ér te lem ben vett nagy ha ta lom nak, a 
„nyu ga ti” mé di u mok ban to vább ra is je len tős vi lág po li ti kai sze rep lő ként tün te
tik fel. Fog lal koz nak az or szág gal, hang súlyt kap nak bi zo nyos tör té né sei, va la
mi lyen for má ban ben ne van a nyu ga ti vi lág vér ke rin gés ében.

E ta nul mány azt elem zi, hogy an gol szász gaz da sá gi szö ve gek há ló já ban – 
konk ré tan az 1998as orosz tőzs de vál ság ese mé nyét tár gya ló cik kek ben – mi 

* Köszönet Melegh Attilának, Sz. Bíró Zoltánnak, Csigó Péternek és Karácsony Gergelynek
munkámhoz nyújtott segítségükért.

1 „Meet the zombies in Russia’s financial horror film. Misbegotten, malevolent creatures, 
mangled and bleeding – but determinedly crawling back out of their graves and hellbent on 
even more mischief.” (The undead. In The Economist, 1998. szept. 19., 113. old.)
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lyen kul tu rá lis at ti tű dök re le het buk kan ni. Az Orosz or szágkép egye di sé gét 
ugyan azon idő szak má sik, so ka kat fog lal koz ta tó gaz da sá gi krí zi sé ről, a bra zil 
gaz da sá gi vál ság ról szó ló írá sok és szin tén az 1998. őszi, an gol szász vo nat ko zá
sú vál ság je len sé ge ket tár gya ló szö ve gek elem zé se te szi éles sé.

Történetielőzmények

„Nyu gatEur ópa” és Orosz or szág tör té nel mi kap cso la tai na gyon rég re nyúl nak 
vissza. Az orosz ál lam ki ala ku lá sá tól fog va eu ró pa i nak szá mí tott, mert tár sa
dal migaz da sá gi ta lap za ta ro kon sá got mu ta tott más ké sőn jött eu ró pai né pek 
fel zár kó zá si mo dell jé vel, és mert az 1054ig egy sé ges eu ró pai ke resz tény ség 
egyik kép vi se lő je volt. Ke res ke del mi, kul tu rá lis és di nasz ti kus kap cso la ta i val 
je len volt a nem zet kö zi po li ti ká ban. Nyu gatEu ró pa és Orosz or szág vi szo nya 
alap ja i ban a mon gol hó dí tást kö ve tő en vál to zott meg. En nek oka el ső sor ban 
az volt, hogy Orosz or szág ap ró, je len ték te len ál la mok ra hul lott szét, füg get len
sé gét el vesz tet te, az ide gen ha ta lom el zár ta a Nyu gat tól. Er re az idő szak ra 
te he tők az el ső úti be szá mo lók Oro szor szág ról, ame lyek sze re pe a ké sőb bi ek
ben is meg ha tá ro zó volt. Orosz or szág az eu ró pai né pek szá má ra ti tok za tos, 
fé lel me tes, a tá vol ság és a le gen dák kö dé be ve sző bi ro da lom má vált. Az er re a 
vi dék re té vedt uta zók a leg va dabb his tó ri á kat ter jesz tet ték róla, ahogy azt egy 
18. szá za di uta zó ké sőbb meg je gyez te: „az orosz nép nek hosszú év szá zad okon 
ke resz tül az a sze ren csét len ség ju tott osz tály ré szül, hogy min den ki az összes 
le het sé ges sü let len sé get vi lág gá kür töl het te ró la anél kül, hogy fél nie kel lett 
vol na a cá fo lat tól” (Szvák 1988: 82).

A 16. szá zad ban Eu ró pa csak Sigismund Herberstein bi ro dal mi kö vet la ti nul 
írt be szá mo ló já ból kap ha tott né mi in for má ci ót a tá vo li Oro szor szág ról. So ká  
ig ez szá mí tott alap iro da lom nak, még a ké sőb bi uta zók kö zül is so kan az ő 
mun ká já ra ha gyat koz tak, a Nyu gat sze mé ben az a „ko ra be li orosz élet en cik
lo pé di á já nak szá mí tott” (Szvák 1988: 121). A ké sőb bi tör té ne lem fo lya mán a 
bi ro dal mi po li ti ká nak kö szön he tő en Orosz or szág is mét ak tív nagy ha ta lom ként 
je lent meg Eu ró pa szín pa dán. A nem zet kö zi po li ti ka tör té ne té ből jól is mert 
ha tal mi tö rek vé sek ből, ame lyek a há bo rúk ban és a dip lo má ci ai tár gya lá so kon 
zaj lot tak, Orosz or szág is ki vet te a ré szét. Az in for má ció áram lás azon ban et től 
még nem gyor sult fel ug rás sze rű en. Az uta zók be szá mo lói igye kez tek ki elé gí
te ni az ol va sók szen zá ció éh sé gét, és ez zel egy re in kább olyan tör té ne tek szü
let tek, ame lyek meg erő sí tet ték, hogy Orosz or szág va ló ban egy is me ret len, ide
gen vi lág, tel ve meg ma gya ráz ha tat lan fur csa sá gok kal. Ezen írá sok je len tő sé ge 
ép pen ab ban rej lik, hogy egy olyan te rü let ről szól nak – az orosz hét köz na pi vi lág 
ról –, amely ről más hon nan ak ko ri ban nem szár maz tak in for má ci ók. Orosz  
or szá got egy me se be li bi ro da lom nak fes tik le, ahol té len ret ten tő hi deg van (ez 
kü lö nö sen meg ra gad ta az uta zók fan tá zi á ját), nyá ron min den cso dá la to san 
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zöld, a föld és a ter mé szet gaz dag, az em be rek egész sé ge sek stb. Gya ko ri ak a 
népkarakterológiai, nép lé lek ta ni ál ta lá no sí tá sok, sok szor jel le mez nek egy egész 
né pet egyegy oda ve tett jel lem vo nás sal, ez zel kí ván ván meg fej te ni az orosz 
em ber rej té lyét. Ezek a meg ál la pí tá sok leg na gyobb részt de ho nesz tá lók, és 
le eresz ke dés sel ke ze lik az orosz né pet, ami már jel zi, hogy mint egy a nyu ga ti 
mű velt ség je gyé ben von ják fe le lős ség re a „meg úju lás ra kép te len” pra vosz láv 
val lá sikul tu rá lis kö zeg ben élő em be re ket.

A 17. szá zad ban ez a fo lya mat nem csak foly ta tó dott és fel erő sö dött, ha nem 
je len tős mér föld kő höz is ér ke zett. Ek kor kez dő dött ugya nis „Ke letEu ró pa 
fel fe de zé se”, mely a nyu gateu ró pai fel vi lá go so dás igen fon tos „al ko tá sa” volt. 
A hí res en cik lo pé dis ták már nem csak Nyu gatEur ópá ra kon cent rál tak, ha nem 
el kezd ték „fel tér ké pez ni” az ad dig nagy részt is me ret len Ke letEur ópát is. Ez a 
fel tér ké pe zés nem csu pán föld raj zi, de ci vi li zá ci ós, kul tu rá lis di men zi ót is 
je len tett. Meg nőtt a ke let re uta zók szá ma, ku ta tók, ka lan do rok in dul tak ad dig 
is me ret len vi dé kek re, hogy meg hó dít sák azt. Be szá mo lók, út le írás ok tö me gét 
hagy ták az utó kor ra, me lyek ben egy meg le he tő sen sa já tos Ke let–Nyu gat dis
kur zust kel tet tek élet re. A fel vi lá go so dás korá ban ugya nis a Nyu gat lét re ho zott 
egy na gyon „más” vi lá got, egy ön ma gá tól gyö ke re sen kü lön bö ző ké pet al ko
tott, egy ben ön ma gát is de fi ni ál ta. A más meg lé te és kö rül írá sa ar ra szol gált, 
hogy azzal meg fo gal maz za sa ját ér ték rend szer ét és an nak le gi ti mi tá sát. „Ke let 
Eu ró pát tárgy nak te kin tik, a kü lön bö ző nyu gateu ró pai fel vi lá go so dás be li 
in tel lek tuá lis mű ve le tek tár gyá nak” (Wolff 1994: 365).

A „más ság” meg ha tá ro zá sa leg in kább ci vi li zá ci ós di men zió men tén zaj lott. 
A fel vi lá go so dás az ál tal, hogy lét re ho zott egy egé szen új sze rű dis kur zust, egy 
sa já tos Orosz or szágrep re zen tá ci ót, a ci vi li zá ció ne vé ben ha tal mat szer zett 
sa ját al ko tá sa, a „fel fe de zett Ke letEu ró pa” fe lett. Lét re jöt tek azok a je gyek, 
me lyek et től kezd ve el vá laszt ha tat la nul hoz zá nőt tek a fel vi lá go so dás torz szü
lött gyer me ké hez. Torz szü lött volt, mert szü lő jé től csak hi á nyo san és rosszul 
„örö köl te” an nak tu laj don sá ga it, és a Nyu gat szí ve sen kér te szá mon raj ta azon 
hi bá it, ame lyek ma gá ban nem mű köd tek meg fe le lő en, mint egy „ki él het te” raj
ta min den fruszt rá ci ó ját. Ke letEur ópa fé lig bar bár volt, fé lig pe dig ma gán 
hor doz ta a „ci vi li zá ció” je gye it. Egy köz tes iden ti tást ka pott eb ben a szü le tő 
dis kur zus ban. A szol ga ság ra va ló haj lam, a tes ti fe nyí tés „be lül ről jö vő” igé nye, 
a pén zért meg ve he tő ér té kek, a meg bíz ha tat lan ság mind a fel vi lá go so dás tól 
ka pott is mer te tő je gyek vol tak.

A 19. szá zad kö ze pé re meg gyö ke re se dett az a né zet, hogy Orosz or szág és 
Ke letEur ópa né pei két el len té tes von zás kör ben él nek, a ci vi li zá ció és a bar
bár ság kö zött. Mind ezen fel fo gást erő sí tet te Custine már ki Orosz or szág 1839
ben cí mű mun ká ja, mely ön ma gá ban is igen nagy be nyo mást tett a nyu ga ti köz
vé le mény re. Egy re job ban ki kris tá lyo so dott a kép, mely sze rint Orosz or szág 
ci vi li zá lat lan, bar bár, és meg vál tás ra vá ró. Custine már ki egyet len mon da ta re 
me kül meg fo gal maz za a föld raj zi és ide o ló gi ai di men zi ók össze mo sá sát és a 
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2 „There is between France and Russia a Chinese wall – the Slavonic language and character” 
(Wolff 1994: 365).

3 A ké pek elem zé sé nél a Melegh At ti la ve zet te Szé che nyi Ist ván Szak kol lé gi u mi, dis kur zus
elem ző kur zu son el hang zott öt le tek (Simonfalvi Il di kó, Tönkő Ve ra, Vár he gyi Ve ra) és Ervin 
Panofsky (1984) cí mű mun ká ja is fel hasz ná lás ra ke rült.
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kon cep ció lé nye gét: „Fran cia or szág és Orosz or szág kö zött a Kí nai Nagy Fal 
emel ke dik, amely nem más, mint a szláv nyelv és nép ka rak ter” (idé zi Wolff 
1994)2. A dis kur zus pe dig to vább élt, és a kü lön bö ző tör té nel mi kor szak ok ban 
új for má ban je lent ke zett. Custine már ki kí nai fa lát 1946ban fel vál tot ta a vas
füg göny, és a le osz tott sze re pek a hi deg há bo rú alatt is to vább él tek. Mi sem 
iga zol ja ezt hí veb ben, mint az, hogy 1946ban új ra ki ad ták az Orosz or szág 1839
ben cí mű mun kát Fran ci a or szág ban, 1950ben pe dig az Egye sült Ál la mok ban. 
A könyv Ame ri ká ban mint „… a va la ha a Szov jet uni ó ról ké szí tett leg jobb, 
erő tel jes és időt len po li ti kai meg fi gye lés” ke rült be mu ta tás ra (Wolff 1994: 
365).

A„másság”-reprezentációk

Pénz ügyi hor ror – Orosz or szág „nyu ga ti” tü kör ben

Az 1998. jú li u si The Economist cím lapil luszt rá ci ó ja (lásd a következő oldalon) 
szem lé le te sen ve zet a ci vi li zá ci ós dis kur zus ba. A cím la pon egy or to dox ikon sze
re pel, a fő alak – gló ri á val a fe je kö rül – az orosz el nök, an gya lok kal kö rül vé ve, 
akik ke zük ben SOS fel ira tú bank je gyet tar ta nak. Egy or to dox egy há zi táb la kép
ről van szó. Az ikon fel ada ta, hogy em lé kez tes se a hí vő ket az is te ni va ló ság és a 
te rem tett vi lág, az örök ké va ló és a mu lan dó kö zött fenn ál ló kü lönb ség re. Az 
ikon ezt a „tényt” hang sú lyoz za, a raj ta sze rep lő köz pon ti sze mély pe dig a transz
cen dens és az im ma nens kö zött köz ve tít. Az an gya lok az IMF és az МВФ (=IMF) 
ne vet vi se lik, utal va ez zel ar ra, hogy itt nem a ke resz tény egy ház is te né ről, an nál 
in kább a nyu ga ti pénz vi lág menny or szá gá ról van szó. Az ikon és a ben ne szi lár
dan ál ló, az em be rek hi té vel meg tá mo ga tott „szent” alak a moz du lat lan ság, a 
vál to zat lan ság. Az ikon, mint a hét köz na pi élet egy szer ves ré sze, s egyál ta lán, 
az egész kép su gall ta or to dox vi lág a nyu ga ti ol va só tól ide gen, misz ti kus, ki csit 
más idő be li és kul tu rá lis di men zi ó ba tar to zik. Ami össze kö ti a je len nel, ami egy
ér tel mű en ér té sünk re ad ja, hogy ez nem csu pán egy tör té nel mi ka lan do zás, 
azaz orosz el nök sze mé lye az épp ak tu á lis szent sze mély he lyett3.

Ugya nitt le het meg em lí te ni egy má sik, az elem zé si időn kí vül eső The 
Economistil luszt rá ci ót (118. old.) is, mely ben egy lát ha tó an a nyu ga ti vi lá got 
meg tes te sí tő fi gu ra négy kéz láb ra eresz ked ve a vál lán ci pel egy „da ra bot” Orosz
or szág ból (ez utób bit az oly sok szor sze rep lő hagy ma ku po lák je le ní tik meg). 
A kép a Western man’s burden cí mű cikk kí sé rő je, amely cím egy ér tel mű vé te 
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4 Az il luszt rá ció rész le te sen ke rült elem zés re Tönkő Ve ra szak kol lé gi u mi be szá mo ló já ban.
5 A dőlt be tű vel vett ré szek a cik kek ben hasz nált ere de ti ki fe je zé sek for dí tá sai.
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szi a fel ve tett hi po té zist. A kép mé ret ará nyai, mely ben a nyu ga ti em ber a nagy, 
és vál lán a vi lág ap rócs ka, a Gullivert jut tat ják eszünk be a ma ga kul túr kö ré vel 
együtt4. Él ve ez zel az asszo ci á ci ó val, adó dik az ér tel me zés, mely ben Orosz or
szág Lili put, a „más” vi lág. Is mer ve a swifti mon da ni va lót a ko ra be li Ang lia 
szá má ra, ért he tő, hogy Liliput ki vá ló pél da a kü lön bö zés áb rá zo lá sá ra.

Ké pek hosszú so rát le het ne még ele mez ni és pre zen tál ni, de az új sá gok szö ve
gei is jel zik, hogy va la mi kü lö nös, ki csit ért he tet len, de min den képp na gyon „tá 
vo li” vi lág ként je le nik meg Orosz or szág a nyu ga ti ol va sók szá má ra. A szö ve
gek ben ta lál ha tó ki fe je zé sek kö zül is jó né hány su gall ja a fent em lí tett üze ne
tet. A más kép pen vi sel ke dés; a sár ban va ló lu bic ko lás; a ká osz, zűr za var; az el szi 
ge te lő dés5 csak né hány azok ból, me lyek a leg gyak rab ban for dul nak elő. Szin tén 
a más ság ké pet épí tik azok a mon da tok, me lyek hang sú lyoz zák az el kez dést, a 
ta nu lást, a nem jól el sa já tí tott ké pes sé get, a nyu ga ti vív má nyok funk ci ó nak nem 
meg fe le lő hasz ná la tát. Az egyik Financial Timescikk mon da ta a ma ga gú nyos 
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6 A cik kek vá lo ga tá sá nál és fel dol go zá sá nál a tar ta lom elem zés mód szer ta na szol gált ala pul. 
A szö veg ben ta lál ha tó sze rep lők, tu laj don sá ga ik, és a hoz zá juk tar to zó igék ki gyűj té se és táb lá
zat ba ren de zé se, majd az Osgood és mun ka tár sai (lásd Krippendorff 1995) ál tal ja va solt sze man
ti kus dif fe ren cia ská lá kon va ló el he lye zés je len tet te az elem zés ki in du ló pont ját. Min den ská lát 
kon cep tu á li san két el len té tes ter mi nus rög zít, és a vizs gá lat so rán a köz bül ső ská la sza ka szok 
je len té sé nek rész le te zé se nél kül az egyes adat rög zí té si egy ség att ri bú tu mai az zal ír ha tók le, hogy 
azok mi lyen messze van nak a két szél ső mi nő ség től. A ta nul mány ban az erősgyen ge, az ak tív
passzív és a po zi tívne ga tív tulajdonságpárok sze rint ren de ződ nek a ki gyűj tött igék. Ez a há rom 
ská la meg fe lel az em be ri af fek tív meg is me rés há rom alap ve tő di men zi ó já nak: az erő, az ak ti vi
tás be li és az ér té ke lé si di men zi ó nak. A cik kek ből rend sze re zett igék és jel zők azon ban sok ré tűb
bek és ár nyal tab bak an nál, hogy ez a há rom szem pont tel je sen ki me rít se az elem zést. A Zillman 
(lásd Krippendorff 1995) fé le hat fo ko za tú sze man ti kai as pek tus ská lán a „nincs je len–na gyon 
ritkán–ritkán–közepesen–sokszor–nagyon sok szor” ér tel me zé si le he tő sé gek sze re pel nek. Ez az 
igék, a jel zők és a sze rep lők elő for du lá si va ló szí nű sé gé nek vizs gá la tát se gí tet te. A szö veg sze rű 
elem zés to váb bi ár nya lást en ge dett. Szem pont ként fel me rült az igék jel leg ze tes sé ge i nek vizs gá
la ta asze rint, hogy azok mi lyen mód ban, sze mély ben és idő ben sze re pel nek, mennyi szer for dul 
pél dá ul elő egyegy sze rep lő re vo nat koz tat va fel té te les vagy fel szó lí tó mód, mennyi re gya ko ri a 
múlt és je len idő hasz ná la ta stb.

Ugya ne zen mód sze rek je len tek meg a kont roll cik kek elem zé sé nél is. A két tér ség re vo nat
ko zó rep re zen tá ci ók elő ször a ma guk kon tex tu sán be lül ke rül tek ele me zés re, majd a ka pott, 
két meg je le ní té si for ma sa já tos sá gai vég le ge sen az ere de ti szö ve gek kel össze vet ve raj zo lód tak 
ki. Az össze ha son lí tás a táb lá za tok és az „ada tok kí nál ta” szem pont ok alap ján szü le tett. A prio
ri tást an nak ki mu ta tá sa je len tet te, hogy az Oro szor szág ról szó ló szö ve gek mennyi re egye dül ál
ló ak, a ben nük meg ta lál ha tó kul tu rá lis at ti tű dök mennyi re for dul nak elő a kont roll anya gok ban 
is, il let ve ha nem, ak kor az el té ré sek ho gyan ra gad ha tók meg. Az azo nos di men zió men tén 
el he lyez he tő el len té tes fogalompárok össze ha son lí tá sá val jól mu tat ha tó, hogy mi lyen dis kur zu
sok je len nek meg a kü lön bö ző szö ve gek ben. Ezen túl me nő en az ugyan azon té mák tá la lá sai 
kö zöt ti kü lönb sé gek, il let ve az ugya nazt a je len tés tar tal mat hor do zó sza vak, ki fe je zé sek el té ré
sei is elem zés re ke rül tek.

A pa ra dig má nak meg fe le lő en az elem zés nél el sőd le ge sen az össze ha son lí tá sok do mi nál tak. 
Az Orosz or szágkép sa já tos sá ga, a Ke let–Nyu gat dis kur zus két szem pont ból is a ha son lí tás ban 
mu tat ko zik meg. Egy részt a dis kur zus önál ló vizs gá la tá nál – mint azt a táb lá za tok is mu tat ják – 
az an gol szász és az orosz sze rep lők tu laj don sá ga in, a hoz zá juk kap cso ló dó igé ken, il let ve az 
egyéb mó do kon meg fog ha tó kü lönb sé ge ken ke resz tül, más részt a kont roll cik kek kel va ló to váb
bi össze ve tés ben.
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és ki csit le saj ná ló stí lu sá ban igen erő tel jes: „Ez jel lem ző en orosz vá lasz tás volt, 
vá lasz tás a na gyon rossz és a ka taszt ro fá lis kö zött”. A szö ve gek ből és a ké pek ből 
is előelőkerülnek azok az is mer te tő je gyek, me lyek kel a fel vi lá go so dás ru ház ta 
föl a ko ra be li Ke letEur ópa és Orosz or szág né pe it. Fi nom uta lá sok, cél zá sok 
ta lál ha tók az új sá gok kom mu ni ká ci ó já ban, me lyek sej te tik, hogy az orosz nép 
ere den dő en más, és iga zán meg nem vál toz tat ha tó. A Financial Times 1998. 
szep tem be ri szá má ban meg je lent A flash in the pan cí mű cik ké nek il luszt rá ci ó
ja (120. old) egy vi rág min tá val dí szí tett an golWCt áb rá zol, mely te le van 
do bál va min den fé le hol mi val, ame lyek a nyu ga ti ci vi li zá ci ót szim bo li zál ják, 
mel let te WCpa pír he ver, mely nem más, mint a fel csa vart orosz zász ló.

A cikkek tartalomelem zése6 so rán al kal ma zott ak tívpasszív ská la mind a négy 
új ság nál ugya nazt az ered ményt hoz ta. Az ak tívpasszív ka te gó ria azért fon tos, 
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mert a dis kur zus ban a sze re pek 
olyan faj ta le osz tá sát je len ti, mely
ben a passzív fél az alá ren delt, 
vagy leg aláb bis ki szol gál ta tott az 
ak tor nak. Az ak tor bir to ká ban van 
tu laj don sá ga i nak és cse le ke de te
i nek is. Vé gez dol go kat, és váll al
ja azokért a fe le lős sé get. En nek 
el len ke ző je igaz a passzív fél re, 
aki sok kal in kább el szen ve dő je 
az ese mé nyek nek, nem tel je sen a 
ma ga ura. Esze rint a „nyu ga ti” 
sze rep lők re csak ke vés passzív ige 
vo nat ko zik, a töb bi ki vé tel nél kül 
ak tív. A passzív igék (ör dön gös 
fel adat tal kell szem be néz nie – 
Busi ness Week; őket vél ték a hi 
deg há bo rú győz te se i nek – Busi  
ness Week; már csak ke ve set te 
het nek – Financial Times; vi se lik 
a fe le lős sé get – Financial Times; 
fél nek a le ér té ke lő dés okoz ta 
zűr za var tól – The Wall Street 
Journal; nem si ke rült a ru belt 
meg tá mo gat nia – The Wall Street 
Journal) olya nok, me lyek ben az 
alany nem alá ren delt ként je le nik 
meg, a szö veg kör nye zet ből tud
juk, hogy má sok hi bá já nak a ter
he it kell vi sel nie. „Nem si ke rült a 
ru belt meg tá mo gat nia”, de tu 
datja az írás azt is, hogy ezt már 
sok si ke res kí sér let előz te meg. 
A mos ta ni ered mény te len ség nek 
is az az oka, hogy egy sze rű en ka 
pa ci tá sa ha tá rá hoz ér ke zett, vagy
is, hogy már meg tett min den tő le 
tel he tőt. Ez konk ré tan, több ször 
is elő for dul a szö ve gek ben: 
„meg tesz min den tő le tel he tőt”– 
hang zik el egyet len cikk ben négy 
al ka lom mal (The Economist).



 replika 121

7 A dőlt be tű vel sze dett ré szek itt is a cik kek ben ta lált ere de ti ki fe je zé sek for dí tá sai.
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Az orosz sze rep lők höz tar to zó igé ken vég zett ská lá zás ered mé nye ár nyal ha
tóbb. Bár je len tő sebb a passzív igék re la tív elő for du lá sa, nem ta pasz tal ha tó 
ilyen tisz tán a vég pont hoz va ló ten dá lás. Ezért ér de mes sor ra ven ni, hogy 
mi lyen igék sze re pel nek az ak tív ol da lon. Meg le pő mó don szin te csak ne ga tív 
je len tés tar ta lom mal bí ró igék ről van szó: el mu laszt, har col, meg kér dő je lez, 
vo na ko dik, ígér get, for rong, sőt: vér sza got szi ma tol (sic!)7. Az orosz sze rep lők höz 
na gyon gyak ran tár sul nak olyan igék, me lyek ne ga tív konnotációt sej tet nek. 
Ilye nek pél dá ul a fe nye ge tett ség, az ag resszió han gu la tát köz ve tí tő har col, 
fe nye get, ha ta lom ra tör, ve szé lyez tet, for rong, ost ro mol, fel fal stb. igék. Az ige idők 
és mó dok je len tő sé ge szin tén nem el ha nya gol ha tó. Az orosz sze rep lők ese té
ben igen sok szor for dul elő a kell és a kel le ne (will have to, would have to), 
va la mint a múlt ide jű fel té te les mód. Ezek min den kép pen jel zik a Nyu gatre
lá ci ót, ahol a Nyu gat vi szo nyí tá si alap ként szol gál, a szer zők pe dig a kell vagy 
kel le ne szócs ká val ál lást fog lal nak a – sze rin tük egyet len – he lyes meg ol dá si út 
mel lett.

Ne ga tív konnotációjúak a meg bíz ha tat lan sá got jel ző, je len tő igék és szer ke
ze tek. Ezek gya ko ri sá ga igen nagy a szö ve gek ben. A ru bel le ér té ke lé sét és a 90 
na pos adós ságvissza fi ze té si mo ra tó ri um be je len té sét kö ve tő na pok, he tek hír
adá sa i nak mind egyi ke hang sú lyoz ta, hogy Jel cin el nök há rom nap pal a be je
len tés előtt ha tá ro zot tan ál lí tot ta: nem lesz le ér té ke lés. A tér ség ki emelt jel
lem ző je a meg bíz ha tat lan ság: meg ígér, de el mu laszt ja az ígé ret meg tar tá sát (ez 
na gyon gyak ran elő for dul a szö ve gek ben), szét szór ja a pénzt, vo na ko dik a szük
sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta lá ban, fe nye get az össze om lás és a po li ti kai ká osz 
ve szé lye, nem tud úr rá len ni a hely ze ten stb. A szö ve gek ben nyílt vo nu lat ként 
je le nik meg az ún. be fek te tői bi za lom kér dé se. Ez meg fe le lő nyílt szí ni ap ro pót 
ad a kér dés ál lan dó sze re pel te té sé re és suly ko lá sá ra. Gaz da sá gi kon tex tus ban 
a bi za lom hi á nya ar ra utal, hogy az il le tő or szág in téz mé nyi rend sze re nem 
ké pes biz to sí ta ni azo kat a ke re te ket, ame lyek a tő ke biz ton sá gos be fek te té sét 
le he tő vé ten nék. Va gyis nem elég fej lett a gaz da ság, nem ala kult ki kel lő kép
pen a de mok ra ti kus po li ti kai rend szer: „fél kész de mok rá cia” (The 
Economist). A mér cé ül szol gá ló Nyu gat hoz ké pest egy fél kész, el na gyolt, „fé lig 
ci vi li zált” or szág gaz da sá ga tá rul elénk.

A nyu ga ti vi lág sze rep lői szin te csak a pénz ügyi élet te rü le té ről ke rül nek ki. 
Sok szor kép vi se li a Nyu ga tot né hány na gyon jel lem ző sze rep lő, mint az IMF, a 
Vi lág bank, a nyu ga ti kor má nyok, a Nyu gat, az Egye sült Ál la mok, vagy a kül
föl di be fek te tők, ami igen erős Nyu gatön tu da tot tük röz. Amennyi ben fel té te
lez zük a Ke let–Nyu gat dis kur zus lé tét, ez sok kal in kább erő sí ti a kü lön ál lás, 
mint az össze tar to zás (akár egy jö vő be ni össze tar to zás) ér zé sét. A Nyu gat „sze
mé lyes” kép vi se lői egy től egyig gaz da sá gi szak ér tők, elem zők, pénz pi a ci szak
em be rek, il let ve je len tős és el is mert ku ta tó cé gek, ban kok, ál la mi in téz mé nyek 
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hi va ta los kép vi se lői. Min den al ka lom mal meg szó lal nak a cik kek ben, ki fej tik 
nézetüket – még ha az nem is bír új in for má ció tar ta lom mal. Ne vük és hi va ta los 
ti tu lu suk mel lett in té ze tük, mun ka hely ük tel jes ne ve is meg je le nik, nem egy szer 
fel tün te tik még az elő ző szer ve ze tet is, ahol al kal mazásban áll tak. Ez vi zu á li
san annyit tesz, hogy egy nyi lat ko zó sze mélyt a szö veg ben mint egy két sor nyi 
hi va ta los jel lem zés kö vet. Minden nek ko moly sze re pe van, mert ezek nek az 
esz kö zök nek az al kal ma zá sa a szö ve gen be lül az au to ri tást hi va tott meg je le ní
te ni, je len eset ben egy ér tel mű en a Nyu gat au to ri tá sát. „…nagy je len tő sé gű a 
kom mu ni ká tor hoz zá ér té sé nek, szak ava tott sá gá nak meg íté lé se is. A sze mé lyes 
kap cso la tok szá má nak kor lá to zott sá ga és a min den na pi kom mu ni ká ció ré szé
vé vá ló té mák hal lat lan sok fé le sé ge kö vet kez té ben nö vek szik azok szá ma, 
ame lyek el dön té sé hez a sze mé lyes is me ret sé gi kö rön be lül egy re ne he zebb 
szak ava tott part nert ta lál ni. A tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök le he tő sé gei e 
te kin tet ben rend kí vül ked ve ző ek: a leg kü lön bö zőbb té ma kö rök szak em be re it 
moz gó sít hat ják mun ká juk so rán” (Angelusz 1995: 133).

A leg gyak rab ban meg je le nő orosz sze rep lők: Bo risz Jel cin, Kirijenko, Orosz
or szág, az orosz kor mány, a kom mu nis ta több sé gű Du ma, a szél ső sé ges el len
zék, a la kos ság és az „oli gar chák”. Míg a Nyu ga tot jel lem ző sze rep lő ket a 
fen ti fel so ro lás szin te tel je sen le fed te, ad dig Orosz or szág ese té ben jó val 
hosszabb lis tá ról le het be szél ni. Cél juk le het a szak ava tott és pre cíz tá jé koz ta
tás ké pé nek erő sí té se, azon ban mi vel épp a tá jé koz ta tás egy igen szűk te rü let
re kor lá to zó dik, a sze rep lők so ka sá ga meg fe le lő hát térin for má ció hi á nyá ban 
csak bo nyo lít ja a tá lalt szi tu á ció át lát ha tó sá gát, ez úton kó dolt ele mek kel is 
alá tá maszt va azt a szö ve ge sen is hang sú lyo zott ál lí tást, mely sze rint Oro szor
szág ban ká osz és zűr za var van. A sze rep lők je len tős ré sze tel je sen passzív, 
ér de mes azon ban meg néz ni, hogy kik azok, aki ket meg szó lal tat nak. Az orosz 
re form po li ti ku sok szó lal nak meg, akik köz tu dot tan el kö te lez ték ma gu kat a 
nyu ga ti tí pu sú po li ti kai irány vo nal mel lett, va gyis kö ve tik a „he lyes” utat. Őket 
érez he tő en ki sebb mér ték ben ter he li a fe le lős ség a tör tén te kért, ők már nem 
annyi ra „má sok”. „Nem Kirijenko hi bá ja, hogy a be gyű rű ző ázsi ai vál ság meg
boly gat ta a fel tö rek vő or szá gok pi a ca it” (The Economist).

Időn ként orosz gaz da sá gi szak ér tők is szót kap nak, szá muk azon ban igen 
sze rény, és a há tuk mö gött ál ló in téz mény, a fog lal koz ta tó cég, a bank, a ku ta
tó in té zet min den eset ben va la mi lyen kap cso lat ban áll a Nyu gat tal. Ez biz to sít
ja, hogy vé le mé nyük va ló ban re fe ren cia pont ként szol gál has son. A hát tér ben 
pe dig a ki áb rán dult, ci ni kus, sztráj ko ló, fi ze té sét kö ve te lő, de leg in kább passzív 
orosz nép. A „hi te les ség” ked vé ért a szö ve gek időn ként kö zöl nek az „ut ca 
em be ré vel” ké szí tett in ter jú kat, ezek azon ban he lyen ként olyannyi ra ab szur
dak, hogy meg kér dő je le ződ het „va ló di sá guk”. A meg kér de zett vagy egy nincs
te len kol dus, eset leg egy Onyx már ka bolt igaz ga tó ja, vagy ép pen egy McDonald’s 
üz let al kal ma zottja.
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8 Eb ben más, mint az orientalizmus, mert a Ke let va la mi esszen ci á li san kü lön bö ző a Nyu gat 
sze mé ben.
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„A gyá mol ta lan óri ás és a go nosz med ve bocs” – 
Orosz or szág bra zil tü kör ben

Az elem zés egyik kont roll te rü le te Bra zí lia. Er re az or szág ra is ki ter jedt az 
Ázsi á ból in du ló 1998as pénz ügyi vál ság, szin te ugyan azon idő szak ban je len tek 
meg cik kek eb ben a té má ban is az elem zett la pok ha sáb ja in. A nyu ga ton kí vü
li tér ség ről lé vén szó, a ki vá lasz tás alap ját egy ha son ló, ki zá ró dis kur zus fel té
te le zé se je len tet te. A La tinAme ri ka és a Nyu gat kö zött fenn ál ló dis kur zus 
fel tér ké pe zé sé ben ket te jük szin tén ré gi idők ben gyö ke re ző sa já tos kap cso la ta, 
és en nek a Ke let–Nyu gat dis kur zus sal va ló össze ha son lí tá sa fi nom pi kan té ri á
val raj zol ja ki a más sá gok kal kap cso la tos be széd mó do kat.

A két tér ség rep re zen tá ci ó já nak leg szem be tű nőbb kü lönb sé ge i hez tartozik, 
hogy a bra zil cik kek ben nem hasz nál nak olyan „vad” me ta fo rá kat, mint az 
orosz té má jú ak ban. Míg a mot tó ban meg je le nő „hor ror” té ma vá lasz tás is jel zi 
a Ke let–Nyu gat dis kur zus egyik sa já tos sá gát, mely az oro szo kat úgy ke ze li, 
mint akik a Nyu gat ból va lók, csak an nak ki csa vart, torz ré szei,8 ad dig a kont
roll cik kek ben egyál ta lán nem ta lál ha tók ezek hez ha son ló gú nyos, sér tő uta lá
sok, erő sen ne ga tív konnotációjú ki fe je zé sek. Ezt a szö ve gek hez tar to zó il luszt
rá ci ók is alá tá maszt ják. A bra zil té má jú írá sok kí sé rő je ként nem for dul nak elő 
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ké pek, me lyek oly mér ték ben hor doz ná nak kul tu rá lis több let je len tést, mint az 
orosz rep re zen tá ci ók. Amíg pél dá ul a Jel cint áb rá zo ló The Economistcím lap e 
kul túr kör min den is mer tebb jel kép ét ma gán hor doz za, ad dig csak egyet len 
olyan bra zil vo nat ko zá sú fo tót találtunk a kont roll anyag ban, amely túl mu tat a 
sem le ges áb rá zo lás mó don. A kép, mely a Latin America seeks shelter cí mű The 
Economistcikk il luszt rá ci ó ja (123. old.), egy nyo mor ne gyed be li há zat és la kó it 
áb rá zol ja. Sö tét bő rű asszony két, majd nem pu cér gye re ké vel az aj tó ban áll, a 
fér fi (nem tud juk, de fel te he tő leg a férj) pe dig a kép bal szé lén, ar ról ki csit 
le csúsz va, a fa lat tá maszt ja. A sö tét bőr, a ne mi sze re pek áb rá zo lá sa, a fér fi 
tét len sé get mu ta tó be ál lí tá sa, a mun ka nél kü li ség re tett uta lás és a put ri ké pei 
szin tén erős kon no tá cióval bír nak. A kü lön bö ző ség szem pont já ból vi szont 
an nak van je len tő sé ge, hogy az át né zett szö ve gek ben se hol nem volt eh hez 
ha son ló, il let ve, hogy a fent be mu ta tott áb rá zo lás nem hor doz kö zös je gye ket 
az orosz tér ség re jel lem ző il luszt rá ci ók kal. Ezen a ké pen sok kal in kább a fa ji
lag is ér tel me zett sze gény sé gen, az el ma ra dott sá gon, mint a kul tu rá lis „más
ság ból” ere dő „fé lig ci vi li zált” ve szé lyes „bar bár sá gon” van a hang súly.

A Business Week cik kének – How to Reshape the World Financial System – 
kép anya ga a vi lág ban ter je dő pénz ügyi vál ság je len sé ge ket elem ző gra fi ko nok 
kí sé rő je. Az írás rész le te sen tárgy al ja a kü lön bö ző tér sé gek e szem pont ból vett 
sa já tos sá ga it. A szó ban for gó ol da lon há rom fo tó lát ha tó az azok hoz tar to zó 
gra fi ko nok kal (125. old.). Legfölül, a ’Bra zí lia’ koc ká ban „Egy bró ker a São 
Paulói tőzs dén a rész vény ár fo lyam ok zu ha ná sát fi gye li” szö veg, a ké pen egy 
szem üve ges, ing ujj ban, de nyak ken dő ben le vő fér fi mo bil te le fon nal a ke zé ben, 
szem öl dö két össze von va fi gye li az elekt ro ni kus ki jel zőt. Alat ta, a ’Me xi kó’ koc
ká ban „A Sam sung mun ká sai Tijuanában: a rész vény pi a ci vál ság kö ze le dik” 
fel irat és egy olyan fo tó lát ha tó, me lyen eg zo ti kus ar cú, fi no man smin kelt fi a tal 
nő, egyen mun ka ru há ban egy szá mí tás tech ni kai fu tó sza la gon dol go zik, mö göt
te sok ha son ló tár sá nak el mo só dott kon túr ja. Leg alul, az ’Orosz or szág’ koc ká
ban a leg me re de keb ben zu ha nó gra fi kon mel lett „A moszk vai pi a con csak a 
tra di ci o ná lis va lu tá ban bíz nak” fel irat alatt egy idős, ázsi ai vo ná sú, mé lyen 
ba ráz dált ar cú, fej ken dős nő új ság pa pír ba cso ma golt ke nye ret tart a ke zé ben. 
Mö göt te a töb bi sze rep lő el mo só dik, de azért jól ki ve he tő a hát tér ben ál ló nő 
alak ja, aki sport ci pőt és hím zett ken dőt árul. Az el ső két kép a mo dern pénz
ügyi szek tort és a kül föl di tu laj don ban le vő elekt ro ni kai gyá rat mu tat ja, míg az 
orosz né ni tra di ci o ná lis, „ős ko ri”.

A sze rep lők höz tar to zó igék ese té ben is fel tű nő el té ré sek ta lál ha tók. Míg 
Oro szor szág ra vagy a passzív, vagy a ne ga tív igék (rom bol, vissza uta sít, meg
hiú sít, for rong, lá zad, össze ke ver, rosszul al kal maz stb.) jellemzőek, ad dig Bra
zí li á nál ez más kép pen van. Itt is vi szony lag ma gas a passzív igék ará nya, va gyis 
hang sú lyos, hogy az ak tor a Nyu gat – az an gol szász sze rep lők – és Bra zí lia a te 
 he tet len óri ás, más részt vi szont ép pen az Orosz or szágre lá ci ó ban je le nik meg a 
Bra zí li át jel lem ző passzív igék azon funk ci ó ja, mely azt jel zi, hogy az át gyű rű
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zött krí zis hely ze tért nem Bra zí lia, ha nem ép pen Orosz or szág a fe le lős. A Last 
Stand? cí mű The Economistcikk egy mon da ta: „… igaz ság ta lan, hogy Bra zí li át 
bün te tik az orosz pénz ügyi össze om lás mi att”. Bra zí lia olyan szín ben tű nik fel, 
mint aki min dent meg pró bál, és még is ár tat lan ál do za ta a be kö vet ke ző ese mé
nyek nek: a vál lal nia kel lett a koc ká za tot, rá kény sze rült a ka mat láb eme lés re, a 
pénz ügyi vi lág pá nik han gu la tá nak fő sod rá ba ta szí tot ták, ér dem te le nül bün te tik 
stb. Orosz or szág ese té vel el len tét ben nem a ne ga tív igék van nak túl súly ban, sőt 
szá muk ele nyé sző. Bra zí lia meg pró bál, igyek szik, si ke rül meg ol da nia, be ve zet, 
szi go rít, szem be néz, vál lal, tár gyal, meg fon tol, va gyis po zi tí van és ak tí van, cse lek
vő ként sze re pel. Az ige idők hasz ná la ta szin tén ha son ló kö vet kez te té se ket imp
li kál. A kont roll cik kek ese té ben ugya nis nem a fel té te les és a fel szó lí tó, eset leg 
fel té te les fel szó lí tó mó dok (would, have to, should, should have) do mi nál nak, 
ha nem sok kal in kább a be fe je zett múlt, a si ma múlt, je len és jö vő idők.

A fen tebb em lí tett fe le lős ség kér dé se a sze rep lő ket, el ső sor ban az el nö köt 
jel lem ző tu laj don sá gok vizs gá la tá nál is fel buk kant. Cardoso nem hi bás, ami ért 
az ázsi ai vál ság to vább gyű rű zött, min den áron be ve ze ti (és nem csak ígé ri!) a szi
go rí tó in téz ke dé se ket, nem te het ró la, hogy be le ke ve re dett ebbe az egész be. Az 
ese mé nyek kí nál ta pár hu zam az, hogy mind két or szág nál szó ba ke rül a po li ti
kai hely zet. A po li ti kai elem zés ap ro pó ja már ön ma gá ban is fi gye lem re mél tó. 
Bra zí li á ban le járt az el nök man dá tu ma, és a pénz ügyi vál ság ép pen a po li ti kai 
vá lasz tá sok ide jén ér te az or szá got. Oro szor szág ban azon ban ép pen a vál ság 
mi att té ma a po li ti ka, az el nök gyen gü lő egész sé gi ál la po ta és hely ze te, va la
mint a „fél kész” de mok rá ci á ból ere dő bi zony ta lan ság, mely nek ha tá sa a gaz da
ság ra szá mot te vő. Ezen túl me nő en, míg Orosz or szág ese té ben a po li ti kai 
el len zék ve szé lyes, ide gen gyű lö lő, nem szep lőt len, hír hedt, be fo lyá sos, kom mu nis
ta, új fa sisz ta stb., a po li ti ka hát te ré ben ipar mág nás ok (tycoons) és oli gar chák 
áll nak, ad dig a bra zil vá lasz tá sok egyet len em lí tés re mél tó moz za na ta az, hogy 
Cardosót a gaz da sá gi vál ság el le né re is új ra vá laszt ják, mert si ke res, mert él ve zi 
a vá lasz tók bi zal mát, il let ve egy szer már ered mé nye sen vissza szo rí tot ta az inf lá ci ót 
stb. A po li ti kai el len zék pe dig tel je sen „nor má lis”, ar ról nem is be szél ve, hogy 
sze re pe nincs túl ra goz va, az egyet len meg ne ve zett el len zé ki po li ti kus a bal ol
da li Inacio Lula da Silva, aki tel je sen „Nyugatkonform” el len zé ki.

Ér de mes ki tér ni az el nö kök sze mé lyé re. Mind ket te jük sze re pe hang sú lyos, 
ami rész ben kö vet ke zik a po li ti kai be ren dez ke dés ből. Nem zet kö zi szín té ren 
mind ket ten ál la muk meg tes te sí tői, és emi att az elem zés szem pont já ból ér de kes 
az össze ve té sük. Jel cin el nök sze mé lye össze tet tebb, és ez jól ki raj zo ló dik a la pok 
jel lem áb rá zo lá sá ból. Egy szer re hi va tott kép vi sel ni ál la mán be lül a nyu ga ti ér de
kek meg nyil vá nu lá sát, de egy ben or szá gát is a kül föld fe lé. Sze mé lye a mé di á ban 
saj ná lat ra mél tó, ko mi kus, a tisz te let tel jes hi á nya ér ző dik a meg je le ní té se ken. 
Jel cin be teg, erőt len, ki szá mít ha tat lan, ha tás ta lan, ügye fo gyott, biz tos vesz tes, hi te lét 
vesz tett. Csak olyan tu laj don sá gok kal ru ház zák fel, me lyek de ho nesz tá ló ak rá 
néz ve. Cardoso ez zel szem ben el is mert part ner, meg fe le lő szak em ber, a 67 éves 
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9 „…a vá lasz tók azért Cardoso mel lett te szik le vok su kat, mert úgy tű nik, hogy egye dül az ő 
po li ti ká ja biz to sít ja a gaz da sá gi sta bi li tás fenn ma ra dá sát” (Financial Times, 1998. szept. 18.).
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volt szo ci o ló gus sze mé lyes va rá zsát ren dít he tet len nyu ga lom mal öt vö zi, a krí zis re 
adott vá la sza bá tor, úgy tű nik, hogy ren dít he tet len a be lé ve tett bi za lom9, egy szó
val olyan, mint egy el nök. A „normalitás” ab ban is tes tet ölt, hogy ele ve ke ve sebb 
jel ző vel éke sí tik, mint ahogy egy gaz da sá gi té má jú cikk nél ez el vár ha tó.

A bi za lom, mint azt lát hat tuk, a je len kon tex tus ban ki emelt fon tos sá gú. Egy 
pénz ügyi krí zis ese tén a be fek te tők ér de kei könnyen sé rül het nek, ezért az ő 
szem pont ja ik a mérv adó ak. Az új sá gok szem szö gé ből mind két vizs gált tér ség 
kül ső tér ség, ami je len ti a jo gi, in téz mé nyi hát tér kü lön bö ző sé gét és az eb ből 
fa kad ha tó bi zony ta lan ság ér zé sét. Ha egy kül ső tér ség ben vál ság kö vet ke zik 
be, ak kor a be fek te tők a vál ság sú lyos sá gá tól füg gő en tő ke ki vo nás sal re a gál
nak. Ez a moz za nat mind két rep re zen tá ci ó ban je len van. A be ál lí tás azon ban 
me rő ben más. Orosz or szág ese té ben a Nyu gat ak tí van ki ve szi a ré szét a men
té si fo lya mat ból az zal az érv vel, hogy az egy ma ga nem ké pes rá, a füg gő sé gi 
vi szony na gyon di rek ten raj zo ló dik ki a szö ve gek tex tú rá já ból. A „nyu ga ti” 
be fek te tők pánikolnak, ki de rül, hogy sem az in téz mé nyijo gi, sem a po li ti kai 
hát tér nem biz to sí tott, hogy nincs de mok rá cia, hogy „kis ki rály sá gok” van nak, 
és en nek el sőd le ges kár val lott ja a Nyu gat, aki pe dig ön ként vál lal va se gít. A 
bra zil té má jú cik kek ben az in téz mé nyi hát tér ről szin te egyál ta lán nem tesz nek 
em lí tést, a po li ti ká ról is csak a vá lasz tá sok kap csán. Amennyi ben konk ré tan 
van szó a be fek te tett pén zek biz ton sá gá ról, az annyi, hogy a po li ti kai, in téz mé
nyi hát tér már sok év vel ez előtt meg szi lár dult. Te hát ugya núgy, mint az el nök 
sze mé lyé vel kap cso lat ban, nem fog lal koz nak a kér dés sel, va gyis a de mok rá cia, 
e szö ve gek sze rint, „nor má li san” mű kö dik. A tő ke ki vo nás, mint el sőd le ges 
szem pont, itt is exp li ci te sze re pel. Ami azon ban más kép pen van, az az, hogy a 
szö ve gek ép pen meg győz ni igye kez nek ol va só kö zön sé gü ket ar ról, hogy Bra zí
lia elég biz ton sá gos, és nem kell on nan tő két ki me ne kí te ni, il let ve szin tén új 
vo nás, hogy a be fek te tők ho va tar to zá sa nem de rül ki a cik kek ből. Nem a nyu
ga ti be fek te tők igye kez nek meg fe le lő meg ol dást ta lál ni, ha nem a be fek te tők 
(investors), meg kü lön böz te tés nél kül. Ha van jel ző jük, ak kor az a ha zai és a 
kül föl di, ame lyen be lül nem tör té nik to váb bi pon to sí tás. A té ma le beg te té se 
vi szont azt su gall ja, hogy nem tel je sen egy ér tel mű a biz ton ság kér dé se eb ben a 
tér ség ben sem, va gyis fel té te lez he tünk egy rej tett bi zal mat lan sá got.

A bra zil té má val fog lal ko zó írá sok a Nyu gat ka te gó ri á val szin te egyál ta lán 
nem ope rál nak. Míg az oroszországi cik kek ben kö vet ke ze te sen a „Nyu gat”, a 
„nyu ga ti” kor má nyok és ve lük szem ben Orosz or szág sze re pelt, ad dig ilyen kü  
lönb ség té tel a kont roll cik kek szö ve ge i ben egyál ta lán nincs. Kü lö nö sen pi káns 
fel fe de zés vi szont az, hogy amint a glo bá lis vál ság kap csán Orosz or szág ke rül elő, 
a ve le szem be ál lí tott Nyu gat is azon nal meg je le nik, il let ve, a Nyu ga tot se hol nem 
he lyet te sí ti Észak. A szem be ál lí tá sok ban a fej lett or szá gok, G7 ipa ro so dott or szá
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10 „A cél pont át he lye zés nek az a for má ja, amely leg in kább elő se gí ti a po li ti kai és tár sa dal mi 
sta bi li tást, nagy va ló szí nű ség gel az ön ma gunk hi báz ta tá sá ra va ló haj lam: a bűn tu dat, ame lyet 
egyén ként és egy osz tály tag ja ként ér zünk az egyéb ként a gaz da sá gi és tár sa dal mi in téz mé nyek
nek is tu laj do nít ha tó ku dar co kért” (Edelman 1998: 106).
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gok, az IMF, nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé nyek, kül föl di kor má nyok és a nem bra
zil or szá gok konk ré tan meg ne vez ve ke rül nek elő. Va gyis egy faj ta „globalizációs” 
dis kur zus sze rint szer ve ződ nek a Bra zí liaszö ve gek. Míg az orosz té mát tár gya ló 
cik kek ben a meg szó lal ta tott sze mé lyek vagy a nyu ga ti vi lág hoz tar to zó, hosszú 
ti tu lu sok kal el lá tott szak ér tők vol tak, vagy nyu ga ti ér de kelt sé gű in téz mény nél 
dol go zó, an nak el kö te le zett orosz szak em be rek, ad dig a bra zil eset ben már a 
táb lá za tok össze ál lí tá sá nál ne héz sé get je len tett a bra zil és nem bra zil sze rep lők 
meg kü lön böz te té se. Sok szor ugya nis sem a név ből, sem az in téz mény ből nem 
de rült ki vi lá go san, hogy ki mi lyen or szág ér de kelt sé gi kö ré be tar to zik. Bra zí lia, 
míg egyik ol da lon el kü lö nül és La tinAme ri ká hoz tar to zik, ad dig a má sik ol da
lon már szer ves ré sze a nyu ga ti, vagy in kább „glo bá lis” pénz vi lág nak.

A„tükör”–ahogyanmagukrólírnak

A kül ső ese mé nyek (external events) okoz zák a fej lett vi lág je len le gi krí zi se it – 
tud juk meg az an gol és ame ri kai gaz da sá gi la pok ból. A be gyű rű ző prob lé mák 
igen sok bo nyo dal mat okoz nak a leg ki vá lóbb szak ma be li ko po nyák nak is, a „fel
tö rek vő” pi a cok okoz ta ren det len ség ben a nyu ga ti or szá gok a sa ját há zuk tá ján 
is ren det kell, hogy tegyenek. A cik kek ből ki de rül, hogy NagyBrit an nia meg in
dult a ha nyat lás út ján, hogy az ame ri kai tőzs dé ken ko moly vál ság tü ne tek je lent
kez tek, hogy a leg több nagy vál la lat át szer ve zé si pro ce dú rák előtt áll, és hogy a 
há rom nagy nyu ga ti tér ség va lu tái igen csak egy más ro vá sá ra ver se nyez nek. 
Azon ban min den ilyen hír mel lett sze re pel az a meg ál la pí tás is, hogy mind ez 
azért tör té nik, mert Orosz or szág le ér té kel te a ru belt, mert a jól be vált nyu ga ti 
gaz da ság po li ti kai re cep te ket a „fel tö rek vő” (emerging) or szá gok vagy egy ből el 
uta sít ják, vagy rosszul va ló sít ják meg azo kat. A leg szem be tű nőbb kü lönb ség az 
orosz és an gol szász té má jú cik kek kö zött a sa já tos, „fe le lős ség há rí tá sos be széd
mód”. Míg Oro szor szág sa ját hi bá já ért mind ig ma ga fe le lős, s a bra zil vál sá gért 
is sok szor Orosz or szág fe le lős, ad dig az an gol szász vál ság je len sé gek oko zói min
den eset ben a már em lí tett „kül ső ese mé nyek”. A kri ti kus, ke mény han gú, nem
egy szer gú nyos hang vé tel ezek nek a té mák nak is meg szo kott kí sé rő je – kü lö nö
sen a The Economist ese té ben –, de a je len tő sebb tör té né sek nél a la pok kö vet
ke ze te sen men te sí tik a fe le lős ség alól a nyu ga ti pénz ügyi vi lág sze rep lő it. Az 
orosz vál ság kér dé sé ben szin te egyál ta lán nem vizs gál ják a sa ját fe le lős sé gü ket, 
a nyu ga ti be fek te tők ma ga tar tá sa min den eset ben a he lyes meg ol dás – sa ját 
tőzs dé jük mű kö dé sé vel, sok szor tű nik úgy, mint ha nem is fog lal koz ná nak.10
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11 „Ahogy Orosz or szág ese té ben is, nos, a prog ram jó volt, a hi ba az át ül te tés kor jelentkezett. 
De mind ezek el le né re is el mond ha tó, hogy Orosz or szág vissza for dít ha tat lan lé pést tett a pi ac
gaz da ság fe lé, és ez a Nyu gat nak sem ke rült sok ba” (1998. Financial Times, szept. 17.).
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A vál sá go kat tár gya ló írá sok csak el vét ve szól nak nem ze ti gaz da ság po li ti kák
ról, or szág be li sa já tos sá gok ról. Sok kal gya ko ribb ehe lyett a nem zet kö zi sze rep
vál la lás em lí té se, az össze han golt vagy kö zös po li ti kák sze re pe, a nem zet kö zi 
in téz mé nyek nek va ló meg fe le lés kér dé se. Az IMF, mint ve ze tő pénz ügyi szer ve
zet, ki emel ke dik ezek ben az áb rá zo lás mód ok ban. A már em lí tett „glo ba li zá ci ós” 
dis kur zus mel let ti leg főbb érv az IMF szö ve gek ből ki raj zo ló dó sze re pe. Aho
gyan az már a bra zil cik kek ben is fel tű nő volt, a ta nár, az or vos, az in fú zió mind 
az IMF feliratot vi se lik. Ez nem vál to zik a globalizációs és ki fe je zet ten an gol
szász írá sok nál sem. A The Economist cik ké nek – Lessons from a crisis – il luszt
rá ci ó ján (130. old.) pél dá ul az IMFhím zé ses, nyak ken dős, szem üve ges, idő sebb 
fér fi (aki le het ta nár vagy gaz da sá gi szak em ber) egy „Terv” fel ira tú áb rá ra 
mu tat va ma gya ráz. Az áb ra kö ze pén egy há rom rész re sza kadt föld gömb lát ha
tó, a re pe dé sek el moz du lá sá nak irá nyát nyi lak jel zik. Egy nagy ha sa dás hosszá
ban sze li ket té Eu ró pát úgy, hogy Ázsia (Oro szor szá got is ma gá ban fog lal va) a 
ke le ti ol dal ra esik, a nyi lak a két rész egy más sal el len té tes el moz du lá sát jel zik. 
Egy sok kal ki sebb re pe dés is lát ha tó a föld gömb sar ká ban, ami sej te ti, hogy 
Ja pán már nem tag ja en nek az ázsi ai blokk nak. A ké pen igen sok rész let ér de
mel né mi to vább gon do lást. A ha ta lom bir to ko sa, az au to ri tás meg tes te sí tő je a 
ta nár sze mé lye. Az a tény, hogy ez a cikk a glo bá lis gaz da sá gi vál ság kér dé sé vel 
fog lal ko zik, va gyis rész le te sen ki tér az egyes te rü le tek sa já tos sá ga i ra, il let ve 
azok össze füg gé se i re, és hogy a ta nár az IMF feliratot vi se li, ar ra en ged kö vet
kez tet ni, hogy a leg főbb au to ri tás az IMF nem zet kö zi pénz ügyi szer ve zet, mely
ben az Egye sült Ál la mok vál lal ve ze tő sze re pet. Ezt a hi po té zist a szö ve gek ből 
elő ke rü lő ál lí tá sok vég te len so ra és a kép anyag ok gaz dag uta lá sai erő sí tik meg. 
„Az IMFprogram tö ké le tes volt, a hi ba az al kal ma zás ban van” – idé zi a 
Financial Times Michael Camdessust, a szer ve zet ügy ve ze tő igaz ga tó ját11, az 
„IMF ere de ti fel ada ta az volt, hogy ki ve zes se a vi lá got a pénz ügyi fel for du lás ból” 
– hang zik el ugya neb ben a cikk ben. A tér kép ta go lá sa meg fe lel a Ke let–Nyu gat 
dis kur zus nak: Orosz or szág nem ré sze Eu ró pá nak, sőt a nyi lak a fo ko zó dó 
kü lön ál lást jel zik.

Az an gol szász té má jú írá sok azt hi va tot tak iga zol ni, hogy a Ke let–Nyu gat 
dis kur zus sa já tos nak vélt ele mei va ló ban egye dül ál ló ak ab ban az ér te lem ben, 
hogy a „ha zai pá lyá ról” szó ló szö ve gek nem tar tal maz nak olyan kul tu rá lis 
több letet, mint ame lyek az oroszországi ese mény ről szó ló cik kek ben meg ta lál
ha tók. A kül ső bűn bak ke re sé se a ha zai vál ság prob lé mák ra nem csak an nak 
exp li cit mó don tör té nő meg je le ní té sé ben, de ab ban is meg nyil vá nul, aho gyan 
a kü lön bö ző té má kat tá lal ják, il let ve aho gyan az igék hasz ná la tá val bán nak. 
Mind ket tő ben ugya nis a re a gá lás, a kül ső ha tás ra adott vá lasz mo tí vu ma je le
nik meg. A „vál la la tok a glo bá lis krí zis ha tá sá ra át szer ve zé si fel adat tal áll nak 
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szem ben, új tí pu sú prob lé mák kal néz nek far kas sze met” stb. Az igék ese té ben 
pe dig vagy az ál do zat vál la lást szim bo li zá ló passzív igék, mint zu ha nás sal kell 
szem be néz nie, a nem zet kö zi zűr za var fe nye ge tett sé gét tű ri, vagy hogy ki hí vás sal 
ta lál ko zik sze re pel nek, és a na gyobb szám ban is elő for du ló po zi tív ak tív igék, 
mint a ja vít, or vo sol, el ke rül, ké szen áll, ag gó dik, har col stb.

Akár csak a töb bi elem zett anyag ban, itt is igen sok sze rep lőt vo nul tat nak fel 
a cik kek. Két kü lönb ség azon ban szem be tű nő. Egy részt a meg szó la ló szak ér
tők nél az új sá gok nem tart ják szük sé ges nek olyan ki me rí tő rész le tes ség gel 
fel so rol ni az il le tők ti tu lu sát és al kal ma zó in téz mé nye ik ne vét, cí mét, mint azt 
te szik a kül ső tér sé gek nél. Más részt nem csak elem zők, köz gaz dász ok és más 
elmé le ti szak em be rek nyi lat koz nak, ha nem szép szám ban vál la la ti ügy ve ze tő 
igaz ga tók, el nö kök is, akik konk rét gaz da sá gi ér de ke ket kép vi sel nek és szó lalt
nak meg. Az an gol szász szö ve gek ben is fel lel he tő kri ti ka, ke mény, számonkérő 
hang nem, ami az írá sok ter mé sze té ből is kö vet kez het – összes sé gé ben azon ban 
az elem zés azt mu tat ja, hogy a „sem le ges”, ne ga tív konnotációt nem tar tal ma
zó igék és tu laj don sá gok túl sú lya jel lem ző.

Oroszország–mindaz,amilátszik

Az ön meg ha tá ro zás hoz szük sé ges el len ség kép ki ala kí tá sát, a „más ság” kons ti
tuá  lá sát a Nyu gat Oro szor szág esetében szin te min den te kin tet ben meg va ló sít
ja. Az elem zett cik kek be széd mód já ból Oro szor szág ról egy igen ha tá ro zott ka  
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12 Ez a meg ál la pí tás nem a „va ló ság gal” va ló össze ve tés, ha nem ma guk ból az új sá gok szö ve
ge i ből de rül ki; „Orosz or szág va ló szí nű leg ko moly ha tás sal volt az ame ri kai ban kok ra, de ha a 
la tiname ri kai or szá gok meg in dul ná nak a lej tőn, an nak sok kal sú lyo sabb kö vet kez mé nye len ne”. 
(The Wall Street Yournal, 1998. szept. 11.); „A bank mi nő sí tő cé gek egyet ér te nek ab ban, hogy a 
la tiname ri kai ha nyat lás sok kal ko mo lyabb ha tá sok kal jár na, mint az orosz össze om lás” 
(Financial Times, 1998. szept. 11.).

 replika 131

rak ter raj zo ló dik ki. Olyan ka rak ter, mely azo kat a tu laj don sá go kat kel ti élet re, 
me lyek től a Nyu gat sza ba dul ni sze ret ne. Orosz or szág a Nyu gat el tor zult for má
ja, hor doz za a Nyu gat je gye it, de csak épp a fel is mer he tő ség szint jén, mint egy 
a kap cso ló dá si pon to kat je lö len dő. A mot tó korcs szü le mé nyei is ezt hi va tot tak 
il luszt rál ni. Orosz or szág misz ti kus, ide gen és na gyon tá vo li, a „szür ke zó na” 
te remt mé nye. Ve szé lyes és fe nye ge tő, gya nak vás sal fi gyel jük. Fé lig ci vi li zált és 
bar bár.

Az elem zett szö ve gek a kont roll cik kek kel va ló össze ve tés ben azt mu tat ják, 
hogy az orosz vál ság pénz ügyi vi lág ra gya ko rolt tény le ges ha tá sa12 lé nye ge sen 
ki sebb volt, mint amit a bra zil vál ság eset le ges el mé lyü lé se idé zett vol na elő. 
A szö ve gek vi szont még is ar ról tesz nek ta nú bi zony sá got, hogy az orosz vál ság 
ve szé lye sebb, fe nye ge tőbb. Orosz or szág meg je le ní té se füg get le ne dik a tény le
ges gaz da sá gi ese mé nyek től, egy faj ta kul tu rá lis di men zió men tén szer ve ző dik. 
A kont roll cik kek elem zé sé nek ered mé nye i ből az kö vet ke zik, hogy Bra zí lia 
sok kal in kább ré sze a Nyu gat nak (bár nem tel jes jo gú tag ja), Orosz or szág 
pe dig cél pont a más ság meg ha tá ro zá sá nak me cha niz mu sá ban. Könnyel mű ség 
len ne azon ban csu pán a Nyu ga tot „hi báz tat ni” ép pen az orosz iden ti tás ha gyo
má nyos di lem má ja mi att. A nyu ga tosszla vo fil vi ta rég re nyú lik vissza, az orosz 
ér tel mi ség igen sok szor ke rült e két ar cú iden ti tás szét vá laszt ha tat lan há ló já ba; 
sok szor ma guk az oro szok sem tud ták el dön te ni, hogy in kább Ázsi á ban len né
nek eu ró pa i ak, vagy hogy Eu ró pá ban töl te né nek be egy faj ta eu rá zsi ai sze re pet 
(Sz. Bíró 1995). A két fé le von zás kör mind vé gig meg ha tá ro zó ma radt.

A fel vi lá go so dás ban gyö ke re ző ci vi li zá ci ós rep re zen tá ció ilye tén to vább élé
se azért fon tos, mert ma ga is ala kít ja a tár sa dal mi „va ló sá got”. „Az el len ség ne
vek ben ősi tu dá sok, mi ti kus konst ruk ci ók éled nek új já. Min de nek előtt a vi lág 
ket té osz tá sa jó ra és rossz ra, rend re és ká osz ra, Is ten és Sá tán mű vé re. A po li
ti kai el len ség konst ruk ci ók már nél kü lö zik a mí to szok és a val lá sok mély sé gét, 
vi lág ma gya rá zó ere jét, de ma nír juk és ész já rá suk to vább él. A köz élet szín te re
in is van ká osz, bűn és Sá tán, csak ép pen új alak ban és más ne vek kel je le nik 
meg: kom mu nis ta, bur zsoá, im pe ri a lis ta, ma gyar, ro mán, bozgor, zsi dó, li be rá
lis, na ci o na lis ta. A sze man ti kai op po zí ci ós ka te gó ri ák át te kint he tő vé és ve szé
lyes sé te szik a vi lá got, fel hasz ná ló ját fel men tik a töp ren gés és a fe le lős ség alól” 
(Sza bó 1998: 10).
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Forráskritika

A The Economist an gol gaz da sá gi he ti lap és a Financial Times na pi lap, va la
mint a Business Week és a The Wall Street Journal, ame ri kai he ti és na pi lap ok 
elem zé se ke rült a ta nul mány ban fel dol go zás ra. Vizs gá ló dá si szem pont ként 
szol gált a cik kek új ság ban el fog lalt he lye, va la mint a la pok pro fil ja. Meg ha tá
ro zó volt to váb bá, hogy mi lyen mű fa jú, mi lyen ter je del mű és stí lu sú cik kek 
ke rül tek az anyag gyűj tés be.

A for rás anyag rész le tes elem zé se és a kap cso ló dó táb lá za tok meg ta lál ha tók 
a szer ző Med ve tánc – Orosz or szág an gol szász saj tó tü kör ben cí mű dip lo ma
mun ká já ban.

Hi vat ko zott iro da lom

Angelusz Róbert (1995): Kom mu ni ká ló tár sa da lom. Bu da pest: Ferenczy Ki adó.
Edelman, Murray (1998): Po li ti kai el len sé gek konst ru á lá sa. In Az el len ség ne ve. Bu da pest: 
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Krippendorff, Klaus (1995): A tar ta lom elem zés mód szer ta ná nak alap jai. Bu da pest: Ba las si Ki adó.
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