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• A rendőri intézkedés során életét vesztett minneapolisi afroamerikai férfi május 25-ei halála rég nem 
látott tüntetéssorozatot, és erőszakhullámot váltott ki Amerika-, és világszerte. A rendőri karhatalom in-
dokolatlan erőszakossága és könyörtelensége túlmutat a faji kérdésen, s egy rendszerszintű problémára 
világít rá. A hetek óta zajló tüntetések sokhelyütt szobordöntésekbe, primitív fosztogatásokba, és van-
dalizmusba csaptak át, amelyek már vajmi keveset hordoznak Martin Luther King baptista lelkipásztor, 
60-70 évvel ezelőtti polgárjogi mozgalmának erőszakmentességet hirdető szellemi örökségéből. 
„Erőszak és hatalom eltéphetetlen kapcsolata akkor is magas feszültséggel telíti a politikai mezőt, 
ha az erőszak gyakorlása társadalmilag jóváhagyott módon történik.” – írja Csepeli György szociál-
pszichológus.1 Vajon mi tekinthető társadalmilag jóváhagyottnak? Milyen következtetéseket fogal-
mazhatunk meg George Floyd halála kapcsán Kelet-Európából nézve?  

Az egyenlőtlenség 
társadalmi gyökerei

A 16. században kialakult transzatlanti 
(afrikai, amerikai és európai kontinen-
sekre kiterjedő) rabszolga-kereskedel-
met az akkori európaiak technológiai 
és civilizációs fölénye tette lehetővé. 
A legjelentősebb afrikai rabszolga-
szállítók a britek, portugálok, fran-
ciák, spanyolok és hollandok voltak. 
Az írásos feljegyzések alapján úgy 
becsülik, hogy 1501 és 1867 között 
legkevesebb 12,5 millió rabszolgát 
hurcoltak el Nyugat- és Kelet-Afriká-
ból. Az Egyesült Államokban a rab-
szolgákra, mint hosszú távú befekte-
tésre tekintettek, akiknek verejtékes 
munkája pár évtized alatt hatalmas 
összegű pénzt termelt. Brazíliában 
és a Karib-térségben a rabszolgákkal 
úgy bántak, mintha eldobható áru-
cikkek lettek volna.

A másik szolgaságba taszítása 
azonban kiterjedt, és ősi szokás, 
nemcsak az európai kontinensen. A 
keleti rabszolgatartás a transzatlanti 
emberkereskedelemnél kevésbé volt 
intenzív, de jóval hosszabb ideig, 
majd másfél ezer éven át, egészen a 
20. századig tartott. A rabszolgákat a 
szubszaharai területekről az iszlám 
Közel-Keletre hurcolták, a mai Ma-
rokkótól Egyiptomig, majd tovább 

az Arab-félszigetre, Irakon át egész 
Indiáig. Keletre főleg nőket vittek, 
akiket ház körüli, vagy szexuális 
munkára kényszerítették, a férfi akat 
inkább a hadseregbe sorozták be.

A történeti rabszolgaság egyete-

mes elterjedtségére a számos példa 
közül említhetjük az abszolutista 
cári orosz birodalmat, vagy a hon-
foglalás előtti magyarokat, akik 
már ekkortól szlávokkal kereskedtek 
(a szláv szót eredete szerint a latin 
Sclavusszal feleltetik meg, rabszolga 
jelentéssel). A 13. századi tatárjá-
rás során nagy számban hurcoltak 
el magyar rabszolgákat, majd a 15. 
századtól megerősödő Oszmán-török 
Birodalomban szintén hasonló folya-
matok mentek végbe. 

A török hódoltság előtt azonban, 
már az 1514-es Dózsa-féle parasztfel-
kelést követően a magyar jobbágy-
ság jogait tekintve a rabszolgasághoz 
közeli állapotba került, amely a 19. 
század közepéig lényegében nem 
változott. A cselédek többnyire csak 
szerény szállás és étkezés fejében 
dolgoztak, vagy nagyon alacsony 
bérezés fejében. A házi cselédség le-
kötöttsége általában rövidebb volt, 
és 5-10 év után többségük kilépett a 
cselédsorból. A cselédség jelentős 
része prostitúcióban is érintett volt. 
Magyarországon a cselédség felszá-
molására csak az 1945 után beveze-
tett munkajogi szabályozások után 
került sor. 

A román fejedelemségekben a 
țigan kifejezés már a 16. században 
rabszolga jelentéssel bírt. Az uralko-
dói réteg jogot formált arra, hogy a 
még vándorló életmódot folytató ci-
gányságot elfogja, és munkára kény-
szerítse gazdasági igényei kielégítése 

céljából. A rabszolgasorba kényszerített 
cigányokat birtokosaik szerint három 
csoportra lehetett osztani: a fejedelem-
ség, a kolostorok, és a bojárok tulajdo-
nában lévők. Havasalföldön és Mold-
vában a rabszolgaság intézményét az 

1850-es évek közepén szüntették meg 
(utóbbiban az országba betörő tatá-
rok közül is ejtettek rabszolgákat). 

A történeti rabszolgaságot, ahol a 
rabszolga-kereskedelmet, és rabszol-
gatartást törvények nem tiltották, a 19-
20. század során a világon mindenütt 
felszámolták, legkésőbb olyan közel-keleti 
országokban mint Szaud-Arábia (1962), 
vagy Omán (1970). Számos állam 
elsősorban az afrikai, ázsiai, és kö-
zel-keleti gyarmataikon egész a 20. 
század második feléig beruházása-
ikon kényszermunkát alkalmaztak. 
A modernkori rabszolgaság intéz-
ménye azonban továbbra is fennma-
radt, melynek áldozatai elsősorban a 
túlnépesedő, „Globális Dél” országa-
iban élnek, de a szükséget szenvedő, 
sérülékeny tömegek más térségek-
ben is áldozataivá válnak bűnözői 
csoportoknak.2         

Majd 160 évvel a rabszolga-
felszabadítás után

A jelenlegi lázongások megértéséhez 
fontos felidéznünk, hogy a felszaba-
dított fekete rabszolgák utódai még 
az 1960-as években is a szegregáci-
ós törvények megszüntetéséért küz-
döttek, s másodrendű állampolgá-
rokként a nyilvános helyeken távol 
tartották őket a fehérektől. A Martin 
Luther King által életre hívott erő-
szakmentes polgárjogi mozgalom 
1964-ben végül elérte, hogy meg-
születhessen a polgárjogi törvény, 

amely hatályon kívül helyezte a faji 
megkülönböztetés minden formáját. 
A jelenlegi tüntetések kisiklását néz-
ve lényeges felidézni, hogy a baptis-
ta lelkipásztornak a feketék között is 
akadtak ellenfelei, s békés fellépése 
miatt a radikális feketék megalkuvó-
nak, Tamás bátyjának bélyegezték. 
Martin Luther Kinget 1968. április 
4-én fejbelőtték, amit követően soha 
nem látott faji zavargások robbantak 
ki az országban.3  

Abraham Lincoln amerikai el-
nök 1862-ben nyilvánosan előter-
jesztette az Előzetes Emancipációs 
Kiáltványt, amelyben a lázadó déli 
államokban élő fekete rabszolgák-
nak szabadságot ígért. A majd 160 év 
láthatóan nem volt elég arra, hogy a 
faji megkülönböztetés a jogi garan-
ciákon túl, a mindennapi életben is 
felszámolódjon.  

Az amerikai társadalomban fo-
lyamatosan jelen levő kisebbség vs. 
többség közötti feszültség, a rendőri 
túlkapások, a hatósági visszaélések 
mellett az egészségügyi ellátórend-
szer vagy az oktatás hozzáférhetősé-
ge is kérdéseket vet föl. Mindemellett 

a társadalmi rétegek közötti kiala-
kult egyenlőtlenségek élesedése is 
kétségkívül hozzájárult a forradalmi 
hangulatú, agresszív tüntetésekhez.

Az állam részéről az utóbbi időben 
olyan gesztusok is előtérbe kerültek, 
amelyek építőleg hathatnak az integ-
rációt tekintve. A washingtoni szená-
tus 2009-ben bocsánatot kért a fekete 
közösségtől az egykori rabszolgaság 
és faji szegregáció miatt4. Ugyancsak 
2009-ben Barack Obama, az első af-
roamerikai elnök letette hivatali eskü-
jét, az Amerikai Egyesült Államok 44. 
elnökeként. Az afroamerikai kisebb-
ség számára Barack Obama megvá-
lasztása és beiktatása egy társadalmi 
mérföldkövet jelentett. 

A társadalmi elégedetlenség és a 
bizonytalanság, kiszolgáltatottság 
érzése drasztikus megnyilvánulási 
formái által hívja fel a (nemzetközi) 
fi gyelmet a jelenleg Amerikában zajló 
eseményekre, amelyek nem véletle-
nül terjedtek át az Egyesült Király-
ság vagy Franciaország területére 
is. Ugyanakkor azt is érdemes szem 
előtt tartani, hogy Amerika elnökvá-
lasztásra készül idén szeptemberben. 
A fegyverviselés jogszabályaira vo-
natkozó rendelkezések is várhatóan 
tárgyalások témája lesz. A minden-
kori hatalom részéről elhangzott bo-
csánatkérések, vagy a demokraták 
féltérdre ereszkedése messzemenőleg 
nem elég ahhoz, hogy a kisebbséget 
érintő problémák megoldódjanak, 
vagy az egyenjogúság érvényesüljön 
intézményi szinten és a rendőrség, 
mint intézmény átalakuljon.  

Miért van annyi rendőri 
túlkapás az USA-ban?

Az amerikai rendszer megengedi a 
fegyver viselését a civilek számára, 
a rendőrök számára annak vise-
lése egyenesen kötelező. Az talán 
számunkra elképzelhetetlen, hogy 

egy forgalmi rendőr az irataink el-
lenőrzésekor fegyvert viseljen, de 
az Amerikai Egyesült Államokban 
munkahelyi kötelezettség. A fegy-
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Ostorral megkorbácsolt 
rabszolga heges háta. 
Luisiana, USA, 1863.
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Lovak helyett parasztasszonyokat fogtak be szántáshoz az első 
világháború idején Európában 

George Floyd halálát okozó rendőri intézkedés 2020. május 25-én, 
Minneapolis, USA.
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