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Próbáltam elmagyarázni, hogy ez a visszamagyarítás lehetetlen. Hiába. Amikor Már-
ta el ment, újraolvastam és felére rövidítettem az egyébként gondosan lefordított kéz-
iratot.

Az az igazság, hogy még a címe sem tetszett. Mert mi ez a Latin Baráti Kör? És egy-
általán: Andy hôsei miért latinok? Azután minek ez az egész? Hiszen ha akarta volna, 
a barátom nem rétorománul: egyenesen magyarul írta volna meg!

A szerzôrôl persze „magyar származású” állt a címlapon. Szegény barátomat el akarták 
franciásítani. Talán, mert így egzotikusabb. Ami engem illet, az iskolatárs sürgetésére 
ismét húztam az egyre ösztövérebb kéziraton, amely most már alig volt húszoldalas.

A legnagyobb hibája az volt, hogy a barátom nem merte megírni, ami az életének 
értelmet adott. Azokat az ’56-os fiatalokat, akiknek a Mexikóba ûzött és ott meggyilkolt 
Trockij lett a példaképük. És akik a forradalom emberarcú világáról ábrándoztak vad-
nyugati számûzetésük alatt.

Tessék. Ez a beszámoló lett a rétoromán regénybôl. Ennyi az, amit talán el tudnék 
helyezni, ha igaz. A sok apróság, amibôl összeáll egy ember élete. És amit a „Latin Baráti 
Kör” gondosan elhallgatott.

Mert idôközben – ezzel kellett volna kezdenem – Andy halálhíre is megérkezett. Mi 
mást tehettem, megsirattam szegény barátomat. Azután újra átnéztem a kéziratomat.

Benne volt minden: Clo, a feleségem, Sandra, az egyetlen, aki kisfiának szólított. A pes-
ti bölcsészkar és a szitává lôtt fiúk, akik valahol odaát vártak Andyra. A winstubék, az Al-
pok és az elzászi postáskisasszonyok. A fiaink, akikbôl francia lett, és akik soha nem fog-
ják olvasni ezeket a sorokat.

És hát igen, Norma, a csodálatos kis chilei lány, akirôl Andy késôbb azt mesélte, hogy 
a spermáira volt allergiás. Neki valahol Dániában gyengeelméjû kislánya született. Bel-
gi umban halt meg, magárahagyottan, az intézet közelében, ahol ápolták a gyermeket.

Ez lenne a barátom élete. A pesti fiúé, aki valami szebb jövôrôl álmodozott, és aki 
fent, az Alpok tetején kapott a sorstól egy második, ajándék életet.

Szépen végigélte, igen. És rosszul írta meg.

Gángó Gábor

LETÉRHET-E EGY BOLYGÓ A PÁLYÁJÁRÓL?
Hannah Arendt és Siegfried Kracauer Magyarországról

és a csatlós államokról 1956 körül

A jelen tanulmány kettôs célt tûz ki maga elé a Hannah Arendt és Siegfried Kracauer 
közti affinitások és kapcsolódási pontok tárgyalásakor. Egyfelôl tematikusan bôvíteni 
kívánja e párhuzamok körét, ráirányítva a figyelmet arra, hogy mindkettejük munkás-
ságának közös, idôben is közel esô része a Magyarország, illetve a keleti blokk országai 
iránti érdeklôdés az ötvenes években. Másfelôl arra mutat rá, hogy a következtetések, 
amelyek e megnyilatkozásaik összevetésébôl adódnak, tanulságokkal szolgálnak össze-
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hasonlításuk más területein is. Éles fénybe állítják ugyanis az alapvetô különbséget 
attitûdjükben, amellyel 1945 után a modernitás öröksége és a kapitalizmus politikai 
rendje felé fordultak.

A szakirodalom hagyományosan úgy tekinti a magyar forradalom arendti értelme-
zését, mint ami mellékszálként ugyan, de szervesen és harmonikusan kapcsolódik a 
tanácskormányzatról, illetve az amerikai forradalomról és demokráciáról írott nagyobb 
lélegzetû, szisztematikusan kifejtett elméletébe.1 Tanulmányom ezzel szemben annak 
megmutatására törekszik, mely pontokon válik el a tanácsdemokrácia igenlésének közös 
mozzanatán túl a magyar forradalom arendti értelmezése a forradalmakról adott teó-
riája fôirányától. Amellett hoz fel érveket, hogy éppen az elmélet késôbbi kidolgozása 
járult hozzá ahhoz, hogy a magyar forradalom lényegét tekintve tûnjék fel más színben 
Arendt számára – nevezetesen épp forradalomjellegét veszítse el. Ezért inkább elvéti a 
magyar forradalomról adott arendti leírás valódi értelmét az az elemzés vagy reflexió, 
amelyik a tanácsrendszert állítja a középpontba.2 Az efféle értelmezés kritikája joggal 
utalhat (a realitás nyers tényeivel szembeni mély érzéketlenséggel, ám az arendti gon-
dol kodásmód iránti érzékenységgel) arra, hogy ha valóban a tanácsrendszer lett vol na 
a magyar forradalom lényege, akkor e kormányformát a mo dernitás politikájának saját 
törvényszerûségei is bukásra kárhoztatták volna, és így semmi szükség nem volt a szov-
jet tankok arendti segédhipotézisére.3

Kracauer és Arendt a német-zsidó eszmetörténetben
Hannah Arendt magányos gondolkodó volt. A filozófiatörténészek szövegösszefüggé-
seket, hatástörténeteket, párbeszédeket rekonstruáló vagy még inkább teremtô kutatá-
sai azonban Arendtet is megpróbálják idôrôl idôre hozzásorolni egyes irányzatokhoz. 
Egy csoportosulás, amely kézenfekvôen adódik, a weimari idôk ama zsidó származású 
teoretikusaié, kritikusaié lehet, akiknek többsége hozzá hasonlóan az Egyesült Államokban 
folytatta pályafutását a második világháború után. Így írhatja például Gert Mattenklott 
(Walter Benjamin kapcsán) a következôket: „[a] környezet, amelyben Benjamin mint tudós 
tájékozódik, a szellemileg közeli rokonoknak egy egészen szûk sugarú körébôl állt: Gershom Sholem 
és Theodor W. Adorno, Florens Christian Rang, Karl Thieme és Salomon Friedländer, Siegfried 
Kracauer és Ernst Bloch, Max Horkheimer, Leo Löventhal, Norbert Elias és Hannah Arendt”.4 
E körhöz Arendt tudományos és kulturális neveltetésének ezernyi szálával valóban 
kapcsolódott.5

Arendt gondolkodói világának a Siegfried Kracauerével való rokonítása több szem-
pontból kínálkozik mindamellett is, hogy személyes kapcsolatuk alakulásának az emig-
rációban sem az Arendttel, sem a Kracauerrel foglalkozó szakirodalom nem szentel ki-
tüntetett figyelmet. Az Erwin Panofskyval folytatott levelezésébôl annyi például kiderül, 
hogy Kracauer figyelemmel kísérte Hannah Arendt professzori kinevezését Prince ton-
ba.6 Ezzel szemben jól dokumentálja a kutatás, hogy egymáshoz közel álló következteté-
seikkel mindketten jelentôs mértékben hozzájárultak a németországi zsidó és az emig-
ráns német-zsidó identitás sajátosságainak megfogalmazásához és megér té séhez. Egyi-
kük sem talált ugyanis igazi otthonra Amerikában.7 A szellemi és politikai hontalanság, 
amint azt a Kracauer–Panofsky-levelezést kiadó Volker Breidecker észrevette, hasonló 
kifejezést nyer Arendtnél és Kracauernél: „[h]a Hannah Arendt meghatározását a német-
zsi dó identitásról mint a »pária és parvenü« kisarkítását fogjuk fel, akkor annak megjelenítése 
Panofskynál, amit Kracauer a »területenkívüliség« fogalmában mind a történész, mind a maga 
személyes egzisztenciája számára követelt, egy német zsidó történeti öntapasztalatának egy darab-
ját adja vissza”.8
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Inka Mülder ugyancsak megállapítja a kracaueri „világtól megfosztottság” („Ent welt -
lichung”) és az arendti „világtól való elidegenedés” („Weltentfremdung”) rokonságát. Ahogy 
írja, az idegenség filozófiai megragadásának tekintetében „[h]asonló tézist képviselt késôbb 
– megalapozottabban és meggyôzôbben, mint Kracauer korai írásaiban – Hannah Arendt is”.9 
Ezzel összefüggésben bukkan fel egy közös motívum Arendtnél és Kracauernél, jelesül 
Chaplinnek mint páriafigurának a felfogása.10

A zsidóság idegenségtapasztalatának és a huszadik század politikai traumáinak ösz-
szekapcsolását Arendt végezte el A TOTALITARIZMUS GYÖKEREI címû 1951-es könyvében. 
A zsi dóság mint par excellence idegenség meghatározását e mûvében Herder mondásá-
ra visszautalva („[á]zsiai idegenek, akiket hozzánk vetett a sors”)11 alapozta meg. A jogi ér-
telemben vett hontalanok megjelenése, ahogyan jelzi, az elsô világháború után követ-
kezett be, amikor is „a nem létezô haza egyetlen pótléka a gyakorlatban az internálótábor” 
volt.12 Arendt értelmezésében mindez egyet jelentett az utolsó otthontól, a polisztól 
való megfosztással: „az ember elvesztheti minden úgynevezett emberi jogát, és mégsem megy 
szükségképpen veszendôbe legfontosabb emberi tulajdonsága: emberi méltósága. Egyedül a polisz 
elvesztése az, ami kizárja az emberiségbôl”.13 E belátás a HUMAN CONDITION alapgondolatához, 
illetve a harmadik kanti kritikára épülô arendti politikaelmélethez tesz hozzá fontos 
szempontot: a politikai cselekvés, amelyre csak a poliszban nyílott, Arendt szerint, 
lehetôség, etikai dimenzióval is rendelkezik, amennyiben lehetôvé teszi a méltóságot.

Arendtet és Kracauert társadalomelméletüket tekintve elsôsorban a modernitás vi-
lágáról adott kritikai diagnózisuk köti össze. Kettejük ilyetén alapozású összehasonlítá-
sának lehetôségét egyfelôl David Frisby teremtette meg, aki Kracauert elhelyezte a 
modernitáselméletek alkotóinak sorában, s ennek érdekében az életmûvön belül a ki-
adott és kései mûvekrôl a kiadatlan, korai írásokra helyezte a hangsúlyt.14 Így emelte 
ki Kracauer gondolkodásából a kéziratos mûvek által azt, ami a weimari korszak esszé-
inek kevésbé nyilvánvalóan, de jellemzôje volt.15 Ugyancsak az egybevetést alapozza 
meg módszertanilag Hannah Arendt fômûvének, a HUMAN CONDITION-nek a századelô 
és a weimari idôk életfilozófiájára visszamenô, egzisztencialista olvasata.16 Mindazonáltal 
a párhuzamok egyszerû egymás mellé rendelését megnehezíti a körülmény, hogy Kra-
cau er ez irányú elemzéseit elsôsorban a hitleri hatalomátvétel elôtti Németországban 
dolgozta ki, míg Arendt fôbb mûvei a háború után íródtak Amerikában. Az összevetés 
a történeti konstelláció e radikális megváltozását nem hagyhatja figyelmen kívül; a jelen 
írás éppen e kontextusváltozás következményeinek tisztázásához kíván hozzájárulni a 
maga témáján keresztül.

A modernitás egyik aspektusa, jelesül a tömegtársadalomnak és a tömegembernek 
a megjelenése mind Arendt, mind Kracauer érdeklôdését kiváltotta. A nagy különbség 
közöttük abban áll, hogy a totalitárius diktatúrák eredetét nyomozó Arendt kifejezetten 
megkülönbözteti a tömegtársadalom általános jegyein belül a csôcselék megjelenését: 
„[a] közügyek iránti érdektelenség, a politikai kérdések iránti közömbösség önmagában nem elég-
séges oka a totalitárius mozgalmak keletkezésének”.17 Amit AZ ALKALMAZOTTAK szerzôjeként 
Kracauer a weimari Németországban az elszemélytelenedés és az uniformitás elôretörését 
illetôen észrevett, azokban a jelenségekben Arendt a katasztrófa után a politikai totali-
tarizmus felé vezetô út állomásait pillantotta meg, míg a Kracaueréihez részben hason-
ló következtetésekre Amerika vonatkozásában jutott. Azonban e ponton elváltak útjaik: 
a tény, hogy Arendt érdemben nem kapcsolódott be A MAGÁNYOS TÖMEG munkálataiba, 
jól mutatja ezt. David Riesman folytatta tovább a Kracauer-féle szociológiai megfigye-
léseket: a nyugati tömegember szokásainak, életformájának vizsgálatát.
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A tömegtársadalom, Arendt szerint, csupán elôfeltétele a csôcselék megjelenésének: 
„a tömegek egy nagymértékben atomizált társadalom töredékeibôl nôttek ki – e társadalom kompe-
titív szerkezetét és az ezzel együtt járó magányt pedig csak az egyénnek valamely osztályhoz tarto-
zása tudta ellensúlyozni. A tömegember legfôbb tulajdonsága nem a durvaság és az elmaradottság, 
hanem az elszigeteltség és a normális társadalmi kapcsolatok hiánya. [...] A tömegekre, a csôcselékkel 
ellentétben, nem jellemzô és ideológiailag nem is megfelelô számukra a törzsi nacionalizmus vagy 
a lázadó nihilizmus. Korunk legtehetségesebb tömegvezérei azonban még a csôcselékbôl, nem pedig 
a tömegekbôl származtak”.18 Az elszigeteltség kiemelése e helyütt azért fontos Arendt 
számára, mert így igazolhatja – Sztálin Oroszországára utalva –, hogy lehetséges atomi-
zált társadalmat létrehozni anélkül, hogy az keresztülhaladna a modernitás fázisán.

Arendt kétségektôl mentesen jelöli meg a nacionalizmus csôcseléke kialakulásának 
okát a modernitás kori tömegember megjelenésében – Kracauer nem vonja le ezt a konk-
lúziót a hitleri hatalomátvétel elôtt, és ezt a lépést 1945 után sem teszi meg. Nem utal 
AZ ALKALMAZOTTAK-ról írott elismerô kritikájában Walter Benjamin sem arra, hogy a Kra-
cauer által megfigyelt és Lukács nyomán „szellemi hajléktalanok”-nak nevezett tömegeknek 
kínálhatnak metafizikai hajlékot a szélsôséges ideológiák.19

Amíg Arendtet a modernitásnak önnön logikája, az imperializmus általi önfelszámo-
lása foglalkoztatta, addig Kracauert a tudomány és általában a megismerés egziszten-
ciától való elszakadása késztette elméleti és szociológiai vizsgálódásokra. Így panaszol-
ja a világ jelentésteljességének megszûnését és az emberi lét széttöredezettségét a vallá-
sos érzület meggyengülésével is összefüggésben, így leplezi le a gazdaságszervezô ész 
lát szólagos rendezettségét alap nélküli káoszként AZ ALKALMAZOTTAK-ban vagy az ál lam-
szer vezô rendôri ész korlátoltságát a detektív magasabb ésszerûségének tükrében 
A DE TEKTÍVREGÉNY-ben. Azt kutatja, hogy a nagyváros nyilvános terein, az alkalmazotti 
tömegek életformáján és a filmek álomvilágán keresztül miképpen ragadhatók meg a 
tömegember kollektív tudattartalmai, képzetei, amelyek menedéket nyújtanak számá-
ra egy fragmentált valóságban.20

Siegfried Kracauer CSATLÓS MENTALITÁS-a
Siegfried Kracauernek a keleti blokkról Paul L. Berkmannel közösen írott interjúköte-
te, a CSATLÓS MENTALITÁS (SATELLITE MENTALITY) a szakirodalom érdeklôdését leginkább 
azért vonta magára, mert vizsgálati módszerében Kracauer klasszikus könyvecskéjét 
utánozza. Ezúttal azonban, amint Martin Jay rámutat, átütô erô nélkül: „1956-ban je-
lentette meg a CSATLÓS MENTALITÁS-t, amely Magyarországról, Lengyelországból és Csehszlovákiából 
érkezett emigránsokkal készített több mint háromszáz interjún alapul. [...] A CSATLÓS MENTALITÁS 
azonos módszeren alapult, de hiányzott belôle az »anyagban rejlô szerkezet« kényszerítô ereje, amely 
AZ ALKALMAZOTTAK egyedülálló erejét megadta. Az esetenként hidegháborús retorikába burkolt 
konklúziók, amelyekre a szerzôk jutottak, nem bizonyultak különösebben érdekfeszítônek.”21 Mi 
az oka a kudarcnak? Nézetem szerint az, hogy az interjú akkor bizonyul megvilágító 
erejûnek az egyéni, illetve a kollektív világkép tekintetében, ha az olvasónak az interjú-
alannyal közös tudomása van a realitásról. Lehetetlennek bizonyult egyszerre felépíte-
ni azt információk formájában (azaz eleget tenni a könyv vállalt feladatának, hogy ob-
jektív híreket hozzon a csatlós országok önmagába zárt világáról, arról, hogy az embe-
rek „mit csinálnak, mit termelnek”),22 és ezzel egyidejûleg tipikusan visszatükrözni, mikép-
pen reflektál e valóságra az ezekben a társadalmakban élô, dolgozó, szeretô ember. 
Arendt ezzel szemben Magyarország vonatkozásában lemondott arról, hogy megismer-
je és megismertesse a realitást, amelyben a forradalom kitört, és csupán arról írt, hogyan 
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vált tükrévé e világnak az a tizenkét nap, amely felfogásában a szabadság vágyát fejezte 
ki mindenekelôtt.

A kötet tárgya annak bemutatása, mi módon jut kifejezésre a mindennapokban „a 
csatlósok gyarmati státusa az oroszok hatósugarán belül (within the Russian orbit)”.23 A csilla-
gászati metafora használatát a Szovjetunió és a közép-kelet-európai országok viszonyá-
nak leírásához a következôképpen indokolják a szerzôk: „[a]nnak lehetôsége, hogy az 
anyagot általános tendenciák kutatásának érdekében használjuk fel, annak a ténynek köszönhetô, 
hogy a csatlós országokban a hasonlóságok megelôzik a különbségeket [...]. A Szovjet-Oroszország 
irányította lengyel, csehszlovák és magyar kormányok hasonló intézkedéseket hoznak alapvetôen 
azonos célok elérésének érdekében. Csak egy kommunizmus van, amelynek forrása és központja 
Moszkva. Aligha csodálkozhatunk rajta, hogy a viszonyok az egyes csatlós országokban nagymér-
tékben hasonlítanak egymásra, és egységesítô hatásukból következôen e három [!] fogságba ejtett 
nép szinte ugyanazokat az érzéseket, várakozásokat és attitûdöket fejlesztette ki. Értelmes dolog 
általában vett csatlós mentalitásról beszélni”.24

Jóllehet Kracauer és szerzôtársa nem hivatkozik Arendtre és viszont, bizonyos vita 
rekonstruálható közöttük jó néhány tézisben Kelet-Közép-Európára vonatkozóan. Úgy 
tûnik, a CSATLÓS MENTALITÁS szerzôi támaszkodtak mindarra, amit Arendt a totalitári-
us rendszerekrôl kifejtett. Így a totalitarizmusnak az orosz imperializmusra való korlá-
tozására adott válaszul írhatta Arendt a magyar forradalomról szóló esszéjében, hogy 
„[ö]nmagában véve azonban a csatlós országok rendszere a totális imperializmusnak nem az 
egyetlen és nem is a legtermészetesebb változata”.25

Amit a totalitarizmuselmélet alapján Kracauer és Berkman megállapított a csatlós 
országokról, arra Arendt szemében, minden jel szerint, csattanós választ adott a magyar 
forradalom. Annál inkább nyilvánvaló a vitahelyzet, mert sem Kracauer az interjúi révén, 
sem Arendt a „nép” szabadságvágyából való kiindulásakor nem az eliteket, a pártot, a 
sajtót stb. tekintette mérvadónak, hanem az „egyszerû embert”. A Kracauernél gyámol-
talanul panaszkodó, Amerikában menedéket keresô átlagemberek (akik „[e]l sem tudnak 
képzelni lázadást az amerikai háborús gépezet segítsége nélkül”)26 robbantották ki Arendt 
szerint a forradalmat Magyarországon.

E forradalom más vonatkozásokban is rácáfolt a kracaueri helyzetértékelésre, még-
pedig a csatlós nemzetek szabadságfelfogásának és sóvárgott kormányformájának te-
kintetében. „A munkás – írja Kracauer – a kényszertôl mentes vagy »abszolút szabadságot« 
áhítja, mivel a totalitárius uralom alatt szerzett tapasztalatai elhitették vele, hogy minden ellenôrzés 
akadálytermészetû; véleménye szerint lényegi feladatuk nem egyéb, mint hogy útjába álljanak 
anyagi boldogságának”.27 A magyar forradalom Arendt értelmezésében éppen azt bizo-
nyította, hogy a nép nem anyagi jólétért, hanem egy emelkedettebben felfogott szabad-
ságért lázad fel. Végül a kormányforma és politikai rendszer tekintetében Arendtnél a 
tanácskormány harmadik útját akarják a keletiek, Kracauernél ezzel szemben a Nyugatot: 
„a nem kommunista dolgozó tömegek tehát, úgy tûnik, megtanulták a kommunizmus nehéz isko-
lájában, hogy a nyugati demokrácia nem is olyan rossz dolog, amint ahogy azt a hazai propagan-
da állítja”.28

Hannah Arendt az 1956-os magyar forradalomról
Arendt 1945 után Oroszország területi hódításaival foglalkozva a realitások figyelembe-
vételére intette az amerikai közvéleményt.29 Elméleti álláspontját illetôen is releváns a 
tény, hogy 1948 körül már inkább azt a nézetet képviselte, hogy az orosz forradalom 
nem folytatta, hanem elbitorolta a forradalmi hagyományt.30
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Az ötvenes évek elején írott totalitarizmuskönyv végszava az emberi lét nagy adomá-
nyában, a kezdet képességében horgonyozza le az új politika lehetôségébe vetett reményt: 
„[a] kezdet, mielôtt még történelmi eseménnyé válna, az ember legfôbb képessége; politikailag az 
ember szabadságával azonos”.31 Az 1956-os forradalom arra nézve szolgáltatott számára 
egyszeri, rövid életû, ám mégis valóságos történeti bizonyítékot, hogy e remény esetleg 
teljesedésbe mehet.32

Arendt az eseményeket Karl Jaspershez írott 1956. december 26-i levelében is szóba 
hozta: „hosszú idô óta az a legjobb, ami Magyarországon történik. Úgy látom, még mindig nincs 
vége, és akárhogyan alakuljon is, ez a szabadság egyértelmû gyôzelme. És mint az utolsó száz év 
minden spontán forradalmában, itt is in nuce látjuk, amint kibontakozik egy új államforma, a 
tanácsrendszer, amelyet az oroszok úgy meggyaláztak, hogy szinte nincs ember, aki érti, hogy va-
lójában mi is az”.33 Arendt késôbbi elmélkedéseinek fô elemei: a szabadság, a spontán 
forradalom, a tanácsrendszer, illetve az orosz forradalom kiakolbólítása a forradalmi 
hagyományból – éppen a tanácsrendszer szovjetunióbeli eltorzítása alapján – már egy-
ként megtalálhatók e rövid összegzésben.

A TOTALITARIZMUS EREDETE 1958-as, második kiadásához csatlakozik a magyar forrada-
lomról szóló függelék. Arendt a felkelést a „történelem” visszatéréseként üdvözli „[a]mi 
Magyarországon történt, az sehol másutt nem következett be, és a forradalom tizenkét napjában 
több volt a történelem, mint a megelôzô tizenkét évben, amióta a Vörös Hadsereg »felszabadította« 
az országot a náci uralom alól”.34 E tizenkét évet kísérletnek fogta fel, az 1917-ben meg-
kez dôdött történet gyorsított újrajátszásának és a még meg nem történtek elôrejelzésének; 
így mutathatja meg a forradalom, hová vezet majd egykor a lassabb történeti ritmusban 
lezajló orosz fejlôdés. A magyar forradalom fô jelentôsége ezért Arendt számára nem 
politikai, azaz nem a „demokrácia” vagy a „nyugati értékek” védelme volt, hanem tör-
ténetfilozófiai síkon bontakozott ki. Magyarország felkelése egy csapásra távlatba fog-
lalta a szovjet korszak örök jelenét. Megmutatta, hogy a szovjet birodalom – más törté-
neti képzôdményekhez hasonlóan – a keletkezés, a virágkor és a pusztulás fázisain fog 
keresztülmenni. S ez értelmet adott mindannak, ami látszólagos dermedt mozdulat-
lanságban a földgolyó egyötödén fennállt. Még akkor is értelmet adott neki, ha nem 
kínált megoldást a létezô szocializmus korának legkínzóbb történetfilozófiai rejtvényé-
re: melyik az az idôbeli lépték, amelyre vetítve Szovjet-Oroszország történelme a magyar 
forradalom tizenkét napját megismétli?

Valóra vált egy elôrejelzés Arendt szemében, mégpedig Rosa Luxemburgé a spontán 
forradalomról; e mozzanat azért volt fontos a számára, mert épp a spontaneitást, azaz 
a szabadság megnyilvánulását tartotta az események döntô tényezôjének. A lehetséges 
okok megjelölése terén árulja el Arendt a legtöbb értelmiségi naivitást, amennyiben a 
magyar forradalom kitörését a Hruscsov-beszéd New York Times-beli kiszivárogtatásának 
tulajdonította, és általában is értelmiségi jegyekkel akarta a forradalmi eseményeket 
felruházni. Politikailag a forradalom legfôbb hozadékának, amint ezt számosan meg-
állapították, azt tartotta, hogy megjelent a közvetlen demokrácia, azaz újra megszerve-
zô dött egy tanácsrendszer mint a képviseleti demokrácia egyetlen reális alternatívája.

Ugyanakkor, s e mozzanatnak döntô jelentôséget kell tulajdonítani Arendt forradal-
makról való gondolkodásának helyes megértésénél, felfogása szerint a magyar for radalom 
történetfilozófiai értelme csak akkor bontakozhatott volna ki teljesen, ha forradalmá-
nak köszönhetôen Magyarország önálló szubjektumként jelent volna meg a tör ténelem-
ben. Ebben Hannah Arendt korántsem volt bizonyos. S e kétely késztette arra, hogy a 
jaltai rendszerrel és az orosz imperializmussal foglalkozzék: „[a] csatlós államok rendsze-



1316 • Gángó Gábor: Letérhet-e egy bolygó a pályájáról?

re szemmel láthatólag – talán átmeneti – kompromisszum. Abban a háború utáni helyzetben szü-
letett, amelyben a két nagyhatalom, igaz, ellenségnek tekintve egymást, de megegyezett egymás 
érdekszféráiról”.35 E megfontolásokkal összefüggésben tért ki a kracaueri metafora alkal-
mazhatóságának kérdésére, és helyénvalónak találta azt, csupán egy „sajnos” szóval je-
lezve az érdekkonfliktust a szabadság ügye és a tudományos objektivitás ügye között: 
„[a] metafora sajnos [...] több, mint találó; annak a félelemnek felel meg ugyanis, amelyet minden 
országnak éreznie kell, amikor szövetségre lép valamelyik szuperhatalommal. Nem is annyira attól 
kell félnie, hogy teljesen elveszti nemzeti azonosságát, hanem inkább attól, hogy olyan »csatlós« 
országgá válik, amely a központi hatalom hatókörében kering, és csak annak vonzereje tartja 
életben”.36 Arendt jól látja a metafora igazi értelmét: a meghódított, leigázott népek 
teljesen elvesztik azonosságukat, a csatlósoknak viszont a függés válik a lényegükké. 
Másfelôl viszont közvetlenül e szavak után Arendt áttér Amerikára, amelynek szövetsé-
gi rendszerét az egyenlôtlenségnek ugyanez a veszélye fenyegetheti. E gondolatmenet 
különbségrôl árulkodik Arendt és Kracauer között: Arendt nem két világ egymás mel-
lett létezését feltételezi, mint Kracauer, hanem a csatlós létben is az egyetlen világ egyik 
sajátosságát pillantja meg.

Arendt fejtegetéseinek a jelentôségét növeli a tény, hogy az esszében megfogalmazott 
problémák újragondolása vezetett el részben A FORRADALOM címû, immár klasszikus 
értékû monografikus feldolgozásához.37

E könyvében az amerikai és a francia modell mögött a magyarországi tizenkét nap 
érthetôen háttérbe szorul. Mindazonáltal akadnak tézisek, amelyek továbbra is érvény-
ben maradnak az 1958-as megközelítéshez képest. Arendt abból a magyar forradalom 
kapcsán is képviselt nézetbôl indul ki, hogy „a forradalom célja mindig a szabadság volt és 
az is marad”.38 Közös vonás továbbá, hogy mind az amerikai, mind a magyar forradalom 
leírásában az erôszakmentesség mozzanata domborodik ki. Ahogy Francis X. Winters 
megállapítja, „az amerikai forradalomról írott hosszadalmas fejtegetéseiben egyetlen lövés nem 
dördül. A hadseregek egyik oldalon sem jelennek meg a forradalom színpadán. A forradalom nem 
egyéb, mint tisztán-pusztán eszmék összeütközése”.39 Arendt a magyar forradalomról írva úgy 
tett, mintha abban egyáltalán nem jelent volna meg az erôszak, s ezt még az úgymond 
igazságosan vagy válogatva végrehajtott akasztásokról szóló groteszk beszámoló árán 
is vállalta: „[g]yilkosság sem esett, mert a kevés esetben, amikor a tömeg közvetlenül lépett akció-
ba, és nyilvánosan felakasztotta a titkosrendôrség magasabb rangú tisztjeit, gondja volt arra, hogy 
igazságos legyen és válogasson, ne pedig egyszerûen mindenkit felakasszon, aki a keze ügyébe ke-
rült”.40 A tanácsrendszer mint az egyetlen forradalmi kormányforma kérdésének újra-
felvétele szintén azok közé a témák közé tartozik, amelyek esetében a magyar felkelésrôl 
írott esszé következtetései érvényben maradnak: e tekintetben a hatvanas évek elején 
keletkezett mûben konkrét hivatkozásokat találunk.

A forradalom másfelôl viszont kezdet is, novus ordo saeclorum. E tézis bizonyításának 
szolgálatában áll Arendt mesteri történeti szemantikai elemzése, amelyben kimutatja, 
hogy a ’revolutio’ szó a bolygók visszatérô körmozgásának jelentése mellett hogyan 
vette magára a politikai forradalomnak a jelentését is. Ez utóbbi viszont immár nem 
ciklikus, hanem lineáris idôszemléletet elôfeltételez, s a forradalom ezen az új idôfelfogá-
son belül értelmezhetô új kezdetként.

E tanítás nem fért össze a magyar forradalomról általa korábban mondottakkal. 
Ugyanis Arendt azt az óvatos véleményt fogalmazta meg, hogy a magyar forradalom a 
katasztrófa kezdete: 1956 eseményei, „[h]a egyáltalán ígérnek valamit, az sokkal inkább az 
egész rendszer hirtelen és drámai összeomlása, mint fokozatos normalizálódása”.41 Ha a forra-
dalom nem egyéb, mint új kezdet, akkor a katasztrófa perspektívája éppen a forrada-
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lomjelleget vitatja el 1956-tól, amennyiben az nem a kezdet, hanem a restitutio reményét 
villantotta fel. Ha a forradalom új kezdet, akkor a magyar 1956 lombikfolyamat-szerû 
kontrollkísérlet volta ugyancsak a forradalomjelleget kérdôjelezi meg: tragikumát, az 
1848-as forradalmakéhoz hasonlóan, éppen az ismétlôdés – s a végén Kádár János 
brumaire tizennyolcadikája – kölcsönzi. A kicsinyített-komikus kísérletjelleg a maga 
valódi értelmét csak azáltal nyerhetné el, ha a tényleges ágens – Oroszország – a kísér-
let elôrejelzésének megfelelôen viselkednék.

Ezért a csatlós lét tárgyalása, jóllehet nem képezi a fô szálat A TOTALITARIZMUS GYÖKEREI 
1958-as kiadásához fûzött forradalomértelmezésben, aláássa a magyar forradalom 
szabadságközpontúságának konstrukcióját. Az alávetett, leigázott, meghódított népek-
nek a létéhez, jóllehet privatíve, hozzátartozik az elvesztett szabadság; a ’csatlós’ szó 
szemantikájából viszont az következik, hogy a csatlós népek létéhez nem tartozik hozzá. 
Ellenkezôleg, létük lényegéhez a függés tartozik hozzá, a kohéziós kötôdés a központ-
hoz, amelytôl függnek. A szovjet rendszer csatlós országainak szubjektivitástól való 
megfosztottságához hozzájárult a poliszidentitástól megfosztott tömegek megjelenésé-
nek elfogadottá, sôt mindennapossá válása az elsô világháború után: e konklúziót éppen 
Arendtnek abból a szövegébôl kiindulva olvashatjuk ki, amely a szabadság megnyilvá-
nulását igyekezett megpillantani az 1956-os magyar forradalomban.

Összegzés
Az emigráns Siegfried Kracauer filmelmélete azt az antikapitalista és modernitáskritikai 
vonulatot viszi tovább szakmai-tudományos köntösbe bújtatva, amely Arendt számára 
folytathatatlannak tûnt. Kracauer a második világháború után továbbra is „belülrôl” 
kritizált, s e belülállását mi sem mutatja jobban, mint a Szovjetuniónak és csatlós orszá-
gainak világrendjével szembeni attitûdje a kapitalizmus kényelmes és biztonságos (meg-
lehet: kevéssé otthonos) Szakadék Nagyszállójában idôzve. Ezzel szemben Arendt szá-
mára a kapitalizmus valósága, folytonossága nem volt magától értetôdô a politikai li-
beralizmus XX. századi csôdje után. Kiútkeresésének tanúja a tanácsrendszer kormány-
formájának filozófiai propagandája, amelyhez ösztönzést talált a magyar forradalom 
tényében. Ugyanakkor a kétpólusú világrendnek, a civitas terrenának, a gonosz Ágostontól 
számára oly ismerôs birodalmának fennállása, sôt megerôsödése és banalitása, ahogy 
azt A TOTALITARIZMUS EREDETE vagy az EICHMANN JERUZSÁLEMBEN mutatja, kikezdhetetlen 
tény volt a szemében. Ha a „két város”-gondolat Kracauernél A DETEKTÍVREGÉNY „Isten 
háza” és „szállodai elôcsarnok” allegóriáiban egy transzcendenciát és evilágiságot tényle-
gesen szembeállító dualizmus formájában fedezhetô fel,42 akkor Hannah Arendtnél – 
annak megfelelôen is, hogy a DE CIVITATE DEI-t szekuláris egyháztörténetnek tartotta 
– ugyanez a dualizmus az egyetlen földi szférában jelenik meg.

Arendt mélyrehatóbb elméleti fejtegetéseiben találjuk meg a magyarázatot arra, miért 
hagyta el késôbb a totalitarizmuskönyv új kiadásaiból a magyar forradalommal foglal-
kozó részt. A ’felkelés’, ’lázadás’ szavak fogalomelemzése, a ’forradalom’ szó történeti 
szemantikájához tett jelentôs hozzájárulása a magyar forradalomról szóló reflexiók 
továbbgondolásaként is értelmezhetô. Két csillagászati metaforával dolgozott, amelyek 
a politikai világ rendjére utalnak. A ’revolutio’ szó szemantikáját illetôen Arendt a dol-
gok mélyére nézett, a ’satellite’ szót, amelyet Kracauer a keleti blokkról írott könyvének 
címébe emelt, tudatosan és egyetértôleg átvette.

A ’csatlós országok’-ra való hivatkozása az 1956-os forradalom után még csupán a 
disszonanciát jelzi e két metafora között. A FORRADALOM bizonyos értelemben e disszo-
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nancia nyomába ered, s ha a tanácsrendszer politikai ideálja érvényben marad is, s ezt 
az ideált továbbra is a magyarországi 1956-os események képezik le a valóságban, nem 
lehet nem észrevenni, hogy Arendt nem biztosított helyet a novus ordo saeclorum filozó-
fiai elméletében a magyar forradalom számára. E tényrôl tanúskodik a Siegfried 
Kracauerrel folytatott polémia után önmagával folytatott vitája. E vita végén Hannah 
Arendt sorsára hagyta a kis csatlós államot, hadd keringjen tovább a birodalmi közép-
pont körül e világ régi rendje szerint.
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