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A hatalommal való 
visszaélésekre megfo-
galmazott erőszakos 
válasz, a gyújtogatások, 
vandalizmus, a szobor-
döntések már nem Mar-
tin Luther King szellemi 
öröksége. Mint ahogy 
az sem igaz, hogy az ún. 
rendőri erőszak inkább a 
feketék ellen irányulna.

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy 
az amerikai társadalom faji meg-
oszlás alapján (2016-2018) a fehér 
lakosok többségben vannak, ami a 
fegyvertartás arányaira vonatkozik. 
Az adatok alapján 35%-ban fehérek, 
19%-ban afroamerikaiak és 15%-ban 
spanyolok, akik fegyvertulajdono-
sokként jelennek meg. 

A fegyvertartás és -viselés tehát 
minden amerikai állampolgár alkot-
mányos joga, annak rejtett vagy nyil-
vános viselete közterületen. Fontos 
azt is kiemelni, hogy az afroameri-
kaiak számára a fegyverviselés nem 
mindig volt engedélyezve. Ennek a 
ténynek is történelmi gyökerei van-
nak, amelyek a 17. századig nyúlnak 
vissza.14 A brit gyarmatokon teljes 

mértékben be volt tiltva fekete és 
indiánok számára a fegyverbirtok-
lás. Az amerikai civilháborút követő 
időszakban (Reconstruction period 
1865-77 15) olyan törvények, jogsza-
bályok megalapozását szorgalmaz-
ták, amely az egyenjogúság megte-
remtésére irányultak társadalmi és 
politikai szinten egyaránt. Ennek 
ellenére ebben az időszakban (is) 
a fegyvertartásra vonatkozó enge-
délyeket egyes korabeli hatóságok 
önkényesen, faji megkülönböztetés 
alapján bocsátották ki, inkább a fe-
hérek számára kedveztek. 

Kalifornia államban 1960-ban be-
tiltották a nyilvános fegyverviselést, 
mint válaszintézkedés a Black Pant-
her Patrol (Fekete Párducok) afroame-
rikaiak nyilvános fegyverlengetésére. 
A Black Panther Patrol afroamerikai 
tagja egyfajta rendőri funkciót töl-
töttek be. A tagok rádión keresztül 
hallgatták a rendőrségi riasztásokat 
és amennyiben afroamerikai személy 
volt a gyanúsított, helyszínre érkez-
tek, ahol 10 méter távolságban ma-

radva olvasták fel törvénykönyvekből 
a gyanúsított személy jogait, annak 
érdekében, hogy az tudatában legyen 
alkotmányos jogairól. Mindeközben 
nyilvánosan, jól látható helyen tar-
tották a fegyverüket, annak érdeké-
ben, hogy ne kerüljenek ők rendőri 
összetűzésbe. A szóbanforgó törvény 
valójában a Balck Panther Patrol be-
tiltására törekedett. A törvény indít-
ványozását megelőzően két rendőr 
egy betöréshez volt riasztva, ahol 
egy afroamerikai gyanúsítottat, Den-
zel Dowell-t az egyik közülök lelőtt, 
mint utólag kiderült jogtalanul. De a 
törvényszéki eljárás alapján indokolt 
emberölésnek (justifi able homicide) 
minősítették.  

Az erőszak erőszakot szül

A George Floyd afroamerikai férfi  
halálát kiváltó tüntetéshullámokra a 
nyílt erőszakot alkalmazó szélsőbal-
oldali ANTIFA mozgalom is rátele-
pedett, amely politikai csatározások 
tárgyává lett. Az amerikai rendőrök 
több, mint 8 és fél percen keresztül az 
afroamerikai férfi  nyakán térdelnek, 
miközben az áldozat semmilyen erő-
szakos ellenállást nem tanúsítva any-
nyit próbál hörögve kimondani, hogy 
„Nem kapok levegőt…”. A rendőrök 
továbbra is a földre teperve az áldo-
zatot, a nyakán térdelve nem vesznek 
tudomást annak haláltusájáról. A vi-
deó megdöbbentő és egyben felhábo-
rító képsorai nyilvánvalók. 

Több szemtanú által készített 
kisfi lm került ki az online térbe, 

mely futótűzként terjedve közfel-
háborodást keltett. Innen indult el 
a tüntetések sorozata a Black Lives 
Matter, azaz a Feketék Élete Számít
égisze alatt. Az Amerikai Egyesült 
Államokban és a Brit Királyságban 
forradalmi hangulatú társadalmi, 
civil megmozdulások indultak el. 
A hatalommal való visszaélésekre 
megfogalmazott erőszakos válasz, a 
gyújtogatások, vandalizmus, a szo-
bordöntések már nem Martin Luther 

King szellemi öröksége, ugyanakkor 
kétségtelenül alakítja majd az ame-
rikai társadalmat.   

Az amerikai lázongások 
kelet-európai tanulságai

Nehéz lenne nem észrevenni a pár-
huzamokat, ahogy a hatalom és az 
erőszak összefonódása mennyire a 
miénk is. Ahogy az amerikai kultúra 
szerves részének tekintik az önvédel-

met, s ebből kifolyólag az erőszakot, 
úgy vidékeinken inkább az aláve-
tettségnek van kultúrája. A feuda-
lizmus évszázadai alatt kifejlődött 
jobbágymentalitás vidékeinken nem 
egy idegen eredetű kisebbség sajátja 
lett, hanem a társadalom csaknem 
egészét áthatotta (nem tekintve a 
felsőbb rétegeket, s az olyan kivált-
ságos csoportokat, mint a jászok, ku-
nok, hajdúk, vagy székelyek). A két 
világégést követően mifelénk nem a 

jogegyenlőségért folytatott küzdelem 
bontotta zászlaját, hanem a jog kisa-
játítása ment végbe. A hatalom és az 
erőszak egyre elválaszthatatlanab-
bul összeforrt, melynek mentalitásra 
gyakorolt hatása nem tűnik el nyom-
talanul. A másikért való felelősség-
vállalásnak nem igazán alakult ki 
kultúrája, ami politikai szinten sú-
lyos következményekkel járhat.  

A rendőri karhatalom érzéketlen-
sége, és könyörtelensége minden-

napjaink részévé váltak. Az etnikai 
kérdést nem lehet letagadni, ugyan-
akkor nem lehet egyedül etnikai 
kérdéssé egyszerűsíteni. A Giurgiu 
megyei Bolintin-Vale városában ké-
szült májusi felvételen hátrabilin-
cselt, földre fektetett cigányokat ver 
kegyetlenül a helyi rendőrkapitány. 
A településről tudni kell, hogy az a 
Romániában 1990 után elszaporo-
dott cigányellenes megmozdulások 
egyik helyszíne volt. Haller István 
tudósított az akkori eseményekről: 
„1991. ápr. 7-én Bolintin Deal faluban 
/Bukaresttől 22 km-re/ felgyújtottak 
22 cigányházat, kettőt feldúltak, a ci-
gányokat elüldözték. Máj. 7-én 32 ci-
gány visszatért, de a helybéliek boto-
kat, fejszéket ragadva újra elüldözték 
őket. A rendőrség mindezt nem aka-
dályozta meg. A következő napokban 
a közeli Bolintin Vale és falvakból is 
elüldözték a cigányokat.”16 Gelu Du-
minică szociológus joggal fogalmaz-
za meg még az amerikai lázongások 
kitörése előtti héten, hogy hasonló 
eset az USA-ban emberek 100 ezreit 
visz az utcára, míg nálunk a rendőri 
erőszakot látván inkább tapsolnak 
neki az emberek.17

Nem csak etnikai kérdés, hanem 
rendszerszintű probléma. Elég, ha a 
2019 júliusában történt caracali tra-
gédiára, Luiza Melencu és Alexandra 
Măceșanu elrablására, megerősza-
kolására és meggyilkolására, a ha-
tóságok döbbenetes érzéketlenségé-
re, és mulasztására emlékezünk18, 
s lehetne folytatni hosszasan a sort 
egészen napjainkig. Akár az ember-
kereskedelem, a modernkori rabszol-
gaság áldozatait, akár az elkövetőit 
nézzük, Románia uniós szinten élen 
jár, melynek leggyakoribb formája 
a szexuális kihasználás. 19 Az ijesztő 
statisztikai adatok mögött bizonyá-
ra a rendvédelmi erők felelőssége is 
felmerül.
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