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Klasszikus értelemben vé-
ve az a személy nevezhe-
tő rabszolgának, akit a sza-

badságától megfosztottak, más-
nak a tulajdonában van, illetve 
annak munkát végez. A rabszol-
gaság intézménye az évszáza dok 
során folyamatosan átalakult, ta-
lán azt is mondhatjuk, kifino-
mult. Hagyományos formája hi-
vatalosan a világ minden orszá-
gában megszűnt, azonban a gya-
korlatban mára sem vesztette ér-
vényét. A modern rabszolgaságot, 
mint jelenséget, nem kell Afriká-
ban, Ázsiában vagy Latin-Ameri-
ka fejletlenebb országaiban ke-
resnünk. Mi magunk vagyunk a 
rabszolgák, az úgynevezett euró-
pai civilizáció tagjai.

A világ ma is két végletből áll, 
csak már nem uralkodóknak és 
rabszolgáknak nevezzük őket, 
hanem gazdagoknak és szegé-
nyeknek. A gazdagok kezében 
összpontosul a hatalmas meny-
nyiségű vagyon. Ezt a felső társa-
dalmi réteg a szegények, tehát a 
modernkori rabszolgák segítsé-
gével halmozza fel azáltal, hogy 
csekély összeget fizet munkásai-
nak. Olcsó munkaerő kell és nagy 
profit. Persze a két véglet között 
van egy középosztály is.

A mai társadalom nem fizikai 
erőszakkal hoz létre rabszolgá-
kat. A gazdasági kényszer nyo-
mására, a jobb élet reménye mi-
att, valamint a választási lehe-
tőségek hiánya sodorja a szegé-
nyek egy részét ebbe a helyzet-
be. Önkéntes rabszolgaságról 
beszélhetünk tehát, amely sa-
ját akaratból történik – kényszer 
hatására.

Mondhatnám, azért sodró-
dunk rabszolgasorsra, mert a 
társadalom azt sulykolja belénk, 
hogy minél márkásabb ruhákat, 
okosabb telefont, laposabb tévét, 
gyorsabb autót kívánjunk. Any-
nyit halljuk-látjuk ezeket, hogy 
lassan elhitetjük magunkkal: ne-

künk ezekre tényleg szükségünk 
van. De nem itt van a legnagyobb 
probléma. Vannak olyan dolgok, 
amikre valóban szükségünk van, 
és mégsem tudjuk megvenni, 
csak akkor, ha modern rabszol-
gának állunk. Nemcsak az éle-
lemre, ruházatra gondolok, ha-
nem például lakásra. Egy közép-
osztálybeli személy mikor képes 
egy nagyvárosban lakást vásá-
rolni? Az árak az egekbe szök-
tek. Egy átlagos anyagi szinten 
álló személynek – akár egyete-
met végzett, akár nem – legalább 
orvosnak vagy cégigazgatónak 
kell lennie ahhoz, hogy igazi ott-
honnal rendelkezzen. Persze vá-
sárolhat bárki lakást, ha komoly 
banki hitelt vesz fel, amelyet 
hosszú éveken keresztül fizet-
het – addig is keményen dolgoz-
va. A gazdasági helyzet kénysze-
rít, és mi belesétálunk. Van más 
választásunk?

Sokan a gazdagabb, külföldi 
országokban próbálnak nagyobb 
összegeket gyűjteni. Főként a fia-
talok. Sokan döntenek úgy, hogy 
a felsőfokú képzés befejése után 
elutaznak. Az ottani munkaadók 
számára ezek az emberek jelen-
tik az igazi profitot, akik reggeltől 
estig dolgoznak sokkal kevesebb 
pénzért, mint az ottani munká-
sok. Ez az összeg persze egy ke-
let-közép-európai pénztárcá-
ban sokat nyom. Ezek a munká-
sok valóban szembe találkoz-
nak a modern rabszolgasággal: 
munkáskézzé válnak, földön csú-
szó munkagéppé, egy név nélkü-
li számmá. Ez a jelenség itthon is 
megtalálható, csak egy idegen or-
szágban jobban érzékelhető.

Vannak olyanok, akik soha 
nem kényszerülnek ilyen hely-
zetbe. De a gazdasági kényszer 
rengeteg embert taszít a modern 
rabszolgák sorába. Ez a mi vá-
lasztásunk. Tudjuk, hogy nem jó, 
mégis vállaljuk. Mert a vágyain-
kat akarjuk elérni.
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SOMOGYI BOTOND

Megerőszakoltak és brutá-
lisan megkínoztak mu-
zulmán férfiak Párizs 

külvárosában egy 18 éves lányt, 
mert az fehér, francia és disznó-
húst zabál. Még a 13 éves (igen, 
nem elírás) srác is „beszállt a bu-
liba”. Biztos a migránssimogatók 
majd kitalálják, hogy az illetők 
nem illeszkedtek be, munka-
nélküliek voltak, frusztráltak és 
csupán az energiájukat vezették 
le. Vagy esetleg a lány öltözéke 
provokálta őket. Merthogy eze-
ket szokták mondani, írni a sajtó-
ban – a békés, agymosott, a médi-

ának mindent elhívő nyugat-eu-
rópai polgár pedig ezt be is veszi. 
Sokadjára.

Kezdhettem volna a cik-
ket a manchesteri robbantás-
sal vagy a londoni gázolásos, 
esetleg a késes támadással 
is. Azok a hírek azonban nem 
mindennaposak: egy-két hét-
re esik „csupán” egy-egy ilyen 
több halálos áldozatot köve-
telő horrorcselekmény. Én in-
kább a párizsit választottam, 
mert az ilyenek sajnos minden-
naposak – a többi lopással, rab-
lással, erőszakos cselekmény-
nyel, nemi és verbális inzultus-
sal együtt. Csakhogy ezekről a 
média nemigen számol be. Mert 
a nyugat-európai ember min-
dennapjai közé tartoznak. Mint 
ahogy a torinói sikítva menekü-
lő olasz riporternő esete is, aki 
szerencséjére élőben közvetí-
tette, ahogy az olimpiai faluba 
telepített (igen, ez sem elírás) 
migránsok megtámadják.

Emlékszem, két évvel ezelőtt, 
amikor a muzulmán áradat elin-
dult, azt mertem mondani, hogy 
néhány éven belül az atrocitá-
sok, robbantások mindennapo-
sak lesznek. Családomból néhá-
nyan megmosolyogták kijelenté-
semet, illetve mélységesen elítél-
ték. „Hogyan gondolhatsz ilyen 
szörnyűséget?”– szegezték ne-
kem a kérdést.

A történelem engem is megha-
zudtolt. Bebizonyította, hogy nem 
kellett várni néhány évet. A ször-
nyűségek a nyugati országok ál-
lampolgárainak mindennapjai-
vá váltak.

A társadalom és a közvéle-
mény pedig továbbra is – lát-
szólag? – nyugodt. A sajtóban 
simogatják a migránsokat, a 
rendőrség hamisítja a bűnözé-
si statisztikákat, a politikusok 
pedig mindehhez jó képet vág-
nak. Sőt, támadják a kelet-euró-
pai és balkáni országokat, ami-
ért azok nem kérnek az újabb 

muszlimáradatból, és próbálják 
– ismerve a 150 vagy még annál 
is több török uralom következ-
ményeit – mindenféle eszköz-
zel megállítani azt. Éppen ezért 
némileg érthetetlen a budapes-
ti bíróság döntése, amely egy 
késsel elkövetett rablótámadás 
gyanúsítottját felfüggesztett (ez 
sem elírás) börtönbüntetésre 
ítélt, mert az oltalmazott (sic!) 
státusban levő palesztin volt.

A legfelháborítóbb és legcini-
kusabb talán nem is a felsorolt, 
számunkra érthetetlen hozzá-
állás, hanem az, ami a legutóbbi 
londoni merénylet után az angol 
főváros polgármesterének szá-
jából hangzott el: meg kell szok-
ni a hasonlókat, együtt kell élni 
a tudattal. A hass, alkoss, gyara-
píts, és a haza fényre derül jelle-
gű magasztos eszmék kit érde-
kelnek már? Jöhet a franciaor-
szági terrormerényletek után ki-
dolgozott rendőrségi felszólítás, 
amelyet legutóbb éppen a brit 

fővárosban alkalmaztak: fuss, 
rejtőzz, telefonálj! Ezt kell ten-
nie ma annak, aki Nyugat-Euró-
pában él vagy oda utazik, és ne-
tán terrorcselekmény részese, 
áldozata.

Mit nekünk Ausztrália, ahon-
nan visszafordítják a mig-
ránsokkal megrakott hajókat 
vagy Japán, ahol törvénybe van 
iktatva, hogy muzulmánoknak 
tilos letelepedniük az ország-
ban (feltételezem, hogy ilyen 
szempontból a japánok maga-
san tesznek a polkorrekt szö-
vegekre)?

Európát a sötét középkorba 
taszító nyugati politikusok sze-
rint a megoldás továbbra sem az, 
hogy megvédjük kultúránkat, or-
szághatárunkat, nem az, hogy 
befejezzük a „demokráciaexpor-
tot”, nem az, hogy a migrációt le-
állítjuk, a betolakodókat kiuta-
sítjuk, hanem az, hogy szokjuk 
meg a terrorizmust. Vajon med-
dig lehet ezt még szokni?

ROSTÁS SZABOLCS

Szinte teljes az egyetértés 
román politikai és elem-
zői körökben, hogy Klaus 

Johannis szép babért aratott le 
múlt heti amerikai látogatásával. 
Az államfő politikai ellenfelei is 
többnyire szuperlatívu szokban 
beszélnek a tengerentúli lá-
togatásról, amelyre a Donald 
Trumppal folytatott háromne-
gyed órás megbeszélés tette fel 
a koronát. Még a Johannis irán-
ti rajongással egyáltalán nem vá-
dolható, a 2014-es államfőválasz-
táson éppen a mostani elnökkel 
szemben alulmaradt Victor Ponta 
volt kormányfő is történelmi-
nek nevezte a Trump–Johannis-
találkozót, amely szerinte egész 
nemzedékek sorsát befolyásolja 
Romániában. De valóban akko-
ra horderejű lenne a mostani vi-
zit, hogy még az unokáink is em-
legetni fogják?

Bukarestet jóformán teljesen 
váratlanul érte Trumpnak a ta-
valy novemberi amerikai elnök-
választáson aratott győzelme, 
a román politikusok többsé-
ge ugyanis mondhatni előre el-
könyvelte, hogy a demokrata 
Hillary Clinton lesz a befutó. Eh-
hez képest nem kellett túl sok 
időnek eltelnie, amíg a bukares-
ti diplomácia „felocsúdott” az 
ingatlanmágnás diadala okoz-
ta meglepetésből, és nagyon ha-
mar sikerült igazodnia az új wa-
shingtoni doktrínához és elvá-
rásokhoz. Johannis a NATO-tag-
államok vezetői közül elsőként 
ígérte meg, hogy Románia tart-

ja magát a Trump által rögzí-
tett feltételhez, ennek megfele-
lően a kormány már idén a GDP 
két százaléka fölé emelte a véde-
lemre fordított költségeit (ame-
lyek eddig sohasem haladták 
meg az össztermék 1,5 százalé-
kát). Most pedig a román állam-
főt – aki az első, akit megválasz-
tása után hivatalában fogad az 
amerikai elnök a kelet-közép-
európai vezetők közül – Trump 
követendő példaként állította a 
NATO többi tagállamának veze-
tője elé. Mindazonáltal a romá-
niai adófizetőknek valószínű-
leg ennél is többe kerül Ameri-
ka pártfogása. Az ország várha-
tóan az Egyesült Államoktól ké-
szül vásárolni – mintegy hatmil-
liárd dollárért – hét hosszabb és 
21 rövidebb hatótávolságú légvé-
delmi rakétarendszert, ugyan-
akkor légi flottáját is F-16-osokra 
cseréli. Bukarestnek a jelek sze-
rint semmi se drága, és abban 
bízik, hogy az idén húszéves két-
oldalú stratégiai partnerség szo-
rosabbra fűzésével Washington 
kitüntető figyelmet szentel a kö-
zép-kelet-európai országok kö-
zül Romániának, amelynek az 
orosz expanzió, a kelet-ukrajnai 
válság közepette hatványozot-
tan szüksége van a tengerentú-
li nagyhatalom oltalmára. Ami a 

román–orosz viszony elhidegü-
lése ismeretében nem véletlen, a 
NATO keleti szárnyán elhelyez-
kedő Románia tudatában van 
annak, hogy biztonsága nagy-
ban függ az Amerikához fűző-
dő partnerségtől, ilyen összefüg-
gésben az ország számára külö-
nös jelentőséggel bír, hogy ott-
hont adhat az amerikai rakéta-
védelmi rendszer tavaly beélesí-
tett elemeinek.

Románia felértékelődésének, 
a román–amerikai kapcsolatok 
megszilárdulásának amúgy több 
összetevője is van. A kiváló iga-
zodási és alkalmazkodási ké-
pességéről elhíresült bukaresti 

diplomácia sohasem az illető or-
szág vezetőjének képe és maga-
tartása alapján ítélte meg szövet-
ségeseit és stratégiai partnereit. 
Romániát kizárólag érdekei ve-
zérelték, amikor húsz évvel ez-
előtt stratégiai partnerségi meg-
állapodást kötött az Egyesült Ál-
lamokkal, amikor NATO-csatla-
kozása fejében, 2003-ban közbe-
szerzés nélkül egy amerikai tár-
saságra bízta a teljes hosszában 
soha meg nem épült észak-erdé-
lyi autópálya kivitelezését, vagy 
amikor engedélyezte titkos CIA-
börtön működtetését a területén. 
Bukarest még azt is hajlandó le-
nyelni, hogy belpolitikai válság-
helyzetekben az amerikai nagy-
követ szavának mindig döntő sú-
lya van (és a megoldást rendsze-
rint megelőzi a diplomata látoga-
tása valamelyik magas rangú ro-
mán közméltóságnál), hogy Wa-
shington nemcsak a korrupció-
ellenes küzdelem élénkítésére 
szokta ösztönözni a román poli-
tikumot, hanem a jogállamiság 
és a demokrácia alapelveinek be-
tartatása jegyében arról is véle-
ményt nyilvánít, hogy indokolt-e 
egy törvény elfogadása.

A világnagyhatalom számá-
ra katonai szempontból Romá-
nia stratégiai fontosságú szere-
pet tölt be Oroszország, Török-
ország és a Közel-Kelet viszony-
latában, Bukaresthez hasonló-
an ugyanis Washingtonnak is 
érdeke, hogy a Fekete-tenger – 
Băsescu exállamfő szóhaszná-
latával élve – ne váljék „orosz tó-
vá”. Mindazonáltal Amerika szá-
mára Románia jelentős energe-
tikai forrásai sem közömbösek, 
nem véletlen, hogy a Fekete-ten-
ger kontinentális talapzatában 
fellelt gazdag földgázmezőt rész-
ben a tengerentúli Exxon Mobil 
aknázza ki, de erős amerikai ér-
dek fűződik a hazai palagáz ki-
termeléséhez is. Ezen túlmenő-
en már csak az a kérdés, hogy 
a kétoldalú partnerség elmélyí-
tése a katonai, stratégiai és gaz-
dasági érdekeken túlmenően ki-
terjed-e az értékekre is, azaz Ro-
mánia számára ugyanilyen fon-
tos lesz-e a jogállamiság kiépíté-
se. Ez a kérdés a nemzeti kisebb-
ségekhez való viszonyulás tekin-
tetében sem elhanyagolandó.

Meddig lehet szokni?

Johannis és Trump Modernkori rabszolgaság

A világ ma is két vég-
let ből áll, csak már 
nem uralkodóknak és 
rab szol gáknak nevez-
zük őket.

Johannis a NATO-tagállamok vezetői közül első-
ként ígérte meg, hogy Románia tartja magát 
a Trump által rögzített feltételhez.




