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persze azt gondolni, hogy a tudomány meg valósítani. Ez a felfogás nem tiszteli a Mási
tudja változtatni a világot. Kár lenne ugyan kat, a másik embert, hiszen létezésének, ha
akkor lemondani arról a meggyőződésről, tékonyságának a mindenféle Másság kizárá
hogy a világról, a „Másságról” lehet és érde sa, megsemmisítése jelenti az alapját. A Más
mes beszélni, írni, s ez a beszédmód, ez az ság elpusztítása, korlátozása azonban önma
írásmód ismeretelméletileg és morálisan gunk elpusztítását, korlátozását is jelenti. Urs
egyaránt elfogadható lehet. Oly módon is Bitterli könyve vége felé a következőképpen
hozzá lehet járulni egy morálisan elfogadha fogalmazott: „Jószerivel senki sem beszél ma már
tóbb világ létrejöttéhez, kialakulásához, hogy »vadakról« és »civilizáltakról«,fejletlenekről ésfej
erről a világról megfelelő módon beszélünk. lettekről; az ilyen túlságosan egyszerű kategóriák
Ez azonban már az a pont, ahol a kultúra ku nem szoríthatók be ellentmondásokat és többrétűsétatásának ismeretelmélete egyet jelent a ku geket tapasztaló világunkba. A kulturális találkatatás etikájával; ahol nem lehet az elméleti zásokfeszültsége megmaradt, és meg is kell marad
problémákat a moráltól, az etikától elválaszt nia, ha nem akarjuk, hogy bekövetkezzék az, amit
va kezelni. És pontosan ez, a kutatás etikai az utolsó nagy »gyarmati utópia« szerzője, Aldous
alapelveként artikulálódó elméleti szigorúság Huxley T h e B r a v e N e w W o r l d ( S z é p ú j v i 
az, amire ma ebben a „felfordult” világban l á g ) című művében oly nyomasztóan megjósolt: az
utolsó ember rezervátumi élete, ha ugyan ezek a lé
szükség van.
A mai „felfordult” világnak persze másra nyek megérdemlik még az ember nevet.” Az em
is szüksége van, és még inkább szüksége len bernek ma sincs más esélye, mint „másnak”
ne. Mindenekelőtt annak belátására, hogy az maradni. Nem a másságért önmagáért, nem
etnikai, vallási, kulturális, gondolkodásbeli az elzárkózásért és szembenállásért, hanem
különbség nem „büntetendő” cselekmény; egyedül azért, hogy „élni és boldogulni” tud
hogy a kulturális másságot csupán tudomá junk.
Niedermüller Péter
sul kell venni, ezzel kapcsolatban semmi más
„teendő” nincs. A ma Európája s annak is el
sősorban a keleti része egészen más utakon
jár. Az ezeket a társadalmakat átjáró bizony
talanság, a szegénységtől, a jövőtől való fé
lelem, a történelmi illúziók kergetése, a való
ság „érdes felületének” mindennapi megta
KONZERVATÍV
pasztalása kitűnő táptalaját jelenti egy sajátos
VAGY FORRADALMÁR?
kelet-európai „posztmodern” fundamentaliz
musnak. E fundamentalizmus s annak legkü
lönbözőbb megnyilvánulási formái a társadal Hannah Arénát: A forradalom
mi bajokra egyetlen gyógymódot tudnak csu Fordította Pap Mária
pán felkínálni, a másság, a sokféleség meg Európa, 1991. 462 oldal, 250 Ft
szüntetését, a társadalom egyneműségének s
„A m onarchia nem a győztesek csapásainak
ezzel a világ (vélt) áttekinthetőségének és el
hatására, hanem ezek előtt a csapások előtt
lenőrizhetőségének szimbolikus vagy akár
om lott össze, s a győzteseket éppannyira meg
erőszakos módon történő biztosítását. Ez a
lepte győzelm ük, m in t a legyőzőiteket veresé
g ü k."
szemlélet a társadalmakat nem arra készteti,
(Tocqueville)
hogy elfogadják és tudomásul vegyék a kul
turális sokféleséget, hogy természetesnek te
„ A ki m ást keres a szabadságban, m in t sza
kintsék a különböző nyelveken beszélő, kü
badságot, szolgának való. ”
(Tocqueville)
lönböző kultúrákhoz tartozó emberek
együttélését; hanem azt a helyzetet igyekszik
megszilárdítani, amelyben az emberek Hannah Arendt könyve nem a forradalmak
együttélése, összetartozása elsősorban szim történetének bemutatására vállalkozik, s nem
bolikus tartalmakon alapszik, és kizárólagos is a forradalmak általános elméletét kívánja
jellegű, s amelyben a szimbolikus eszközökkel nyújtani, ha egyáltalán van ilyen. írása azon
kialakított többség tényleges politikai hatal ban sokrétűsége és gyakran ide-oda kalando
mat, egyeduralmat követel s igyekszik meg zó gondolatai ellenére - vagy tán ezért is -
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monolit munka. Néhány egyszerű - meggyő
ző vagy ellentmondásra ösztökélő - elvre
épül. Az egyszerűség annak köszönhető,
hogy a szerző feltárja - a rendszerint rejtve
maradó - kiinduló feltevést: politikai művet
írt, melynek politikai motivációja van.
Nevezetesen egy hagyományt és ezzel
együtt egy politikai akaratot kíván feléleszte
ni, amely a tartós amnézia állapotában van:
az amerikai forradalomét. Az amerikai forra
dalom nem került be a forradalmi hagyomá
nyok közé; valahogy elfelejtődött, hogy Ame
rika forradalomban született. Pedig Amerikát
nem valamiféle történelmi szükségszerűség,
nem is szerves fejlődés, hanem szándékos
cselekvés alakította ki, amelynek a szabadság
megalapozása volt a célja. A könyv megírásá
nak idején - 1961-ben - viszont az amerikai
külpolitika vezérmotívuma a forradalomtól
való félelem volt. Emiatt Amerika sokszor a
legavíttabb és retrográd rendszereket támo
gatta. Ez a legfőbb oka a politikai amné
ziának.
Ha századunkban forradalomról beszé
lünk, mindenki Európára és főként Franciaországra gondol. Annak idején viszont sokan
gondolták úgy, hogy az európai forradalmat
az amerikai forradalom táplálta. Az igazság
valószínűleg az, hogy már a FÜGGETLENSÉGI
Nyilatkozat előtt kialakult amerikai viszo
nyok befolyást gyakoroltak Európára, hiszen
azok a francia forradalom idején már ismer
tek voltak. Arendt elemzésének alapját két
fajta forradalom összevetése képezi.
A forradalom nemcsak felszabadulás, ha
nem valaminek a kezdete is. A modern kor
forradalmaiban a felszabadulás eszméjének
szükségképpen egybe kellett esnie a szabad
ság eszméjével. A forradalom valamiképpen
mindig összekapcsolja az újdonságot a sza
badsággal. Forradalom ott van, ahol a felsza
badulás célja a szabadság megteremtése. E
két eszme viszonyában döntő különbségek
mutatkoznak a kétfajta forradalom között.
Századunk arculatát háborúk és forradal
mak határozták meg. A háború igazolásának
gondolata azonban nem olyan régi, mint ma
ga a szervezett hadviselés. Az igazolás szük
ségessége valójában az első világháború után
vált fontossá. Ekkor derült ki az új haditech
nika minden határon túlmenő pusztítóereje,
valamint az is, hogy ilyen technika alkalma

zása esetén lehetetlen megvédem a polgári
lakosságot. A szabadság ekkor válik igazoló
eszmévé: olyan deus ex machinává, amely azt
hivatott igazolni, ami racionálisan már nem
igazolható. A forradalmakat mindig vagy há
ború kísérte, illetve előzte meg (mint Ameri
kában), vagy védekező, illetve hódító hábo
rúra vezettek (mint Franciaországban). így
azután a forradalom életünk kísérőjévé válik,
hiszen korunkban a szabadságért folytatott
küzdelem lehet az erőszak alkalmazásának
egyeden „ésszerű” indoka.
Egy háború elvesztésének következménye
vagy a vesztes teljes megsemmisülése, vagy a
kormányzat forradalmi megváltoztatása, akár
belső, akár külső kényszer eredményeként.
Minden forradalom három alapkérdés
köré szerveződik: a szabadság, az egyenlőség
és a szegénység, valamint az állami berendez
kedés kérdése köré. Ezek hangsúlya határoz
za meg a forradalom jellegét és a következ
ményeit is. Az amerikai és az európai forra
dalmak különbsége is e három kérdés eltérő
hangsúlyából adódik.
Tocqueville óta szokás az egyenlőséget és
a szabadságot egymással szembeállítani. Az
antik görögségben nem egészen ez volt a
helyzet. A szabad polisz eleinte nem demok
rácia, hanem iszonómia (uralomnélküliség)
volt. Az iszonómia azonban nem a körülmé
nyek és feltételek egyenlőségét, hanem az
egyenrangúak testületét alkotók egyenlősé
gét jelentette. Ez a polgár és nem a magánszemély egyenlősége volt. A politikai szférá
ban való egyenlőség volt ez, amelyet nem a
természetből eredeztettek. A velünk született
egyenlőség eszméje a modern kor előtt telje
sen ismeretlen volt.
A modern forradalmak választás előtt áll
nak: a politikai és a gazdasági egyenlőség,
azaz az állampolgár és a magánszemély
egyenlősége között kell választaniok. A ma
gánszemély egyenlősége döntően gazdasági.
Ne kerülgessük: ez a szegénység kérdése. A
modern korban kezdtek először kételkedni
az emberek abban, hogy a szegénység az em
beri lét szükségszerű velejárója. Amerika Európától eltérően - a szegénység nélküli
társadalom szimbólumává vált, mégpedig azt
megelőzően, hogy a szegénység felszámolásá
nak technikai feltételei általánosan adva let
tek volna. Amikor a szegénység megszűnte
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tésének technikai feltételei megteremtődtek,
pontosabban, amikor erre az emberek rájöt
tek, a szegénység forradalmi szerepet kezdett
játszani.
A szegénység megszüntetését szükségsze
rű történelmi fordulatnak gondolták, és ez a
kielégítetlen szükségletekkel együtt megte
remtette a forradalmi terrort is. A forrada
lom kezdeti céljának - a zsarnokság alóli fel
szabadításnak és a szabadság megteremtésé
nek - a helyére a nép boldogságának eszméje
kerül. A forradalom irányt változtat. Az em
beri jogok a francia forradalomban átalakul
nak a sans-culotte-ok jogává.
Egyébként sok későbbi forradalomnak is
ez lesz a fordulópontja. Marxot jobban érde
kelte a történelem és annak filozófiája, mint
a politika, s így figyelmen kívül hagyta a for
radalmárok eredeti szándékát: a szabadság
megalapozását. Marx abban hitt, hogy a fran
cia forradalomnak azért nem sikerült meg
alapoznia a szabadságot, mert nem tudta
megoldani a szociális problémát, azaz a sze
génység felszámolását. Ebből jutott arra a kö
vetkeztetésre, hogy a szabadság összeegyez
tethetetlen a szegénységgel. Azt gondolta,
hogy a szegénység elleni lázadás egyben a
szabadságért is folyik. A marxizmust ez a fajta
forradalmi tartalma és nem tudományos vol
ta tette oly hatékonnyá és hosszú életűvé.
Marx a gazdaságot politikaivá tette, s ezért
gondolta kizárólag politikai és forradalmi
eszközökkel megszüntethetőnek a régi ren
det. Nála a szegénység nem gazdasági és ter
mészeti jelenség, hanem politikai, erőszak és
kényszer következménye. Ekképpen áldozta
fel a szabadságot a szükségszerűség oltárán.
Aligha lehet hiábavalóbb és veszedelmesebb
valami, mint az a kísérlet, mely pusztán po
litikai eszközökkel óhajtja megszabadítani az
emberiséget a szegénységtől.
Szegénység Amerikában is volt, de nem
volt európai értelemben vett nyomor és nél
külözés. Az amerikaiak is öröknek tekintették
a szegény és gazdag, a lusta és a szorgalmas,
a művelt és a tudatlan stb. ellentétét, de nyo
mor híján ezek nem váltak forradalmi motí
vumokká. Amerikában a forradalom nem
szociális, hanem politikai kérdés volt, az ame
rikaiaknak nem a társadalom rendjével, ha
nem a kormányzás formájával volt bajuk.
A francia forradalom célja a nélkülözés

alóli felszabadítás volt. Ebből adódott, hogy
minden - akár a törvények felett álló - eszköz
is megengedetté vált. A francia forradalom a
népet akarta felszabadítani, de nem mint jö
vendő polgárokat, hanem mint nyomorulta
kat. Az amerikai forradalom célja a szabadság
és a tartós intézmények megteremtése volt,
de szigorúan törvényileg szabályozva. Az em
beri jogok nyilatkozata - melynek mintája az
amerikai Bill OF RiGHTS - olyan elsődleges
fontosságú pozitív jogokat nyilvánít ki, me
lyek az emberi természet részét alkotják, azaz
a nyilatkozatban a politika a természetre ve
zetődik vissza. Maga a Bill OF Rights vi
szont állandó és tartós intézményes ellenőr
zéstjelent az állampolgárjogait illetően min
den politikai hatalom felett, s így előfeltéte
lezi az államot és a működő politikai hatal
mat, valamint intézményeit.
A francia forradalom alapeszméje a „volonté générale”, amely az egységes akaratot
- s nem a vélemények egyezését és egyezte
tését hangsúlyozza: azaz, a közvélemény
uralmát jelenti. Amerika viszont ellenezte az
egyöntetű közvéleményt, azt a kívánalmat,
hogy mindenkinek azonos véleménye legyen
a közügyekben. Amerikában a vélemény volt
fontos. Ahogyan Jefferson kifejezte: a véle
ményeknek ez a sokfélesége „egy n ép p é tesz
b e n n ü n k e t a kü lü g ye kb en , és e lv á la szt a belügyékb e n ”.

A francia forradalomban előnyben része
sítették a közszabadságot a polgári jogokkal,
a közboldogságot a magánjóléttel szemben.
Amerikában előbb szabadultak meg a nyo
mortól, semmint a szabadságot megalapoz
ták volna, s így lehetővé vált a forradalom
igazi céljának, a szabadságnak a kivívása. A
felszabadulás nem azonos a szabadsággal. A
lázadás és a felszabadulás terméketlen, ha
nem követi az újonnan elnyert szabadság al
kotmányba foglalása, azaz törvényes biztosí
tékának megteremtése. Az új, forradalom ré
vén nyert alkotmány azonban formailag és
tartalmilag kevéssé volt forradalmi vagy tel
jesen újszerű. Az alkotmány ugyanis csak azt
szavatolja, hogy a kormányzást törvények
korlátozzák, és alkotmányos biztosítékokat
nyújt a polgári jogoknak. Ez éppen hogy
nem forradalmi aktus, jóllehet forradalmi
vívmány. Ezek a szabadságjogok negatív ol
talmak a kormánnyal szemben, de nem tá
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masztanak igényt a kormányzásban való rész
vételre. Ugyanis az a kérdés másik oldala,
hogy alkotmányosság nem képzelhető el legalábbis sehol sem található - hatékony, bár
ellenőrzött központi kormányzat nélkül.
A francia forradalomban kinyilvánított
emberi jogok abból indultak ki, hogy minden
ember születésétől fogva birtokosává válik bi
zonyos jogoknak. Az angol Bürke viszont így
fogalmaz: „ L ég y a n g o l, í r va g y sv é d , jo g o d v a n
a z a n g o lo k m in d e n jo g á r a és eze n a lko tm á n y sza 
b a d sá g á ra ." Ez a természetjogi és pozitív jogi

felfogás különbségére utal: milyen eszközök
kel érhető el inkább a szabadság. S ha előre
futunk az időben, megfigyelhetjük, hogy az
emberi jogok érvényesítésével mindig is az
volt a baj, hogy mindig kisebbek és kevésbé
érvényesíthetők voltak az alkotmányban rög
zített állampolgári jogoknál. Csakis végső,
szinte ideológiai érvként lehetett hozzájuk
fordulni azok esetében, akik állampolgárok
ként már megfosztanak jogaiktól.
Torvény és hatalom között mindig is sok
feszültség húzódik, s a kettő konfliktusából
még ott is ritkán kerül ki győztesen a törvény,
ahol komolyan veszik a jog uralmát. Ezért
nem jó, ha a hatalmat általában kívánják kor
látozni, sőt alkotmányos keretek között a na
gyobb, erősebb és hatékonyabb hatalom a
jobb. Szabadság és hatalom kombinálása na
gyobb jogvédelmet és a hatalom önkorláto
zását is eredményezheti.
Az amerikai forradalomnak három előnye
volt a franciával szemben. Amerikában nem
volt tömegnyomor; Amerika már a forrada
lom előtt rendelkezett átfogó önkormányzati
gyakorlattal és tapasztalattal; végül Amerika
egy korlátozott monarchiával keveredett
konfliktusba (Angliában nem volt a törvé
nyek alól teljességgel mentesített abszolút ha
talom). Az amerikai forradalmároknak emi
att eleve nem volt szükségük arra, hogy azo
nos forrásból eredeztessék a törvényt és a ha
talmat. A hatalom letéteményese a nép, a tör
vényé pedig az alkotmány, amely tartós és
írásba foglalt dokumentum.
A többségi döntés módszere nem azonos
a többségi uralommal. A többségi döntés vál
hat többségi uralommá, de ehhez az kell,
hogy a döntés után a többség nekilásson az
ellenzéki kisebbség politikai felszámolásához.
Az amerikai credo nem az emberi termé

szetbe vetett félig vallásos jellegű hiten ala
pul, hanem éppen azon, hogy az önkor
mányzás során kialakult kölcsönös kötelékek
és kölcsönös ígéretek lehetővé teszik az egye
di emberi természet megfékezését. A cselek
vés az egyetlen olyan emberi képesség, mely
több ember együttműködését feltételezi, a
hatalom pedig olyan sajátos emberi tulajdon
ság, amely az alapítás aktusában az embere
ket éppen azzal kapcsolja össze egymással,
hogy egymásnak kölcsönös ígéreteket tesz
nek és tartanak meg. Az amerikaiak forradal
mukat kénytelenek voltak az ilyen kölcsönös
ígéretekre és megtartásukra alapozni, mert
ebben volt gyakorlatuk és tapasztalatuk.
A szabadság és a tulajdon bensőségesen
összefügg. Régebben a törvények nem a sza
badságot, hanem a tulajdont védték. A sza
badság garanciája csak a tulajdon volt. A sza
badságjogok s általában a polgári jogok vé
delme akkor vált szükségessé, amikor megje
lentek azok a szabad emberek, akik nem ren
delkeztek a szabadságukat védő tulajdonnal.
A kettő védelme valamennyire elkülönült. Ez
nem azt jelenti, hogy többé már nem a tulaj
don a szabadság legfontosabb biztosítéka, ha
nem csak azt, hogy nem elégséges garancia.
A tulajdonosok szabadságának is feltételévé
vált a tulajdonnal nem rendelkezők szabad
sága.
Az önkormányzó testület volt az az újítás,
melyet azok az európaiak hoztak létre, akik
azért mentek át az Újvilágba, hogy ott a sza
badságra alapozott új rendet teremtsenek, és
azt örökre megőrizzék. S elért eredményei
ket akkor is megtartották, amikor a királlyal
való egyezségüket felmondták. A forradalom
előtti gondolkodóknak a köztársaság nem
azért tűnt vonzónak - s kölcsönös ígéreteik
sem erre vonatkoztak -, mert egalitarianizmust akartak, hanem azért, mert tartós és bé
kés államformának tekintették. Eleinte a de
mokráciát is újmódi zsarnokságnak hitték,
mert azonosították a közvélemény uralmát a
zsarnoksággal. Ezért is hangsúlyozták egyre
inkább az egyéni és eltérő vélemény szerepét
- szemben a közvéleménnyel - a kormány
zásban.
Az olvasó az eddigiekben talán egy pusz
tán politikai mondanivalóra leszűkített tartal
mat fedezhetett fel. Arendt azonban széles
eszmetörténeti ismeretekre alapozva, új és új
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színeket felfedezve fejti ki elképzeléseit. Aki
a finom kultúrtörténeti vonatkozások iránt
érdeklődik, éppoly értékesnek és izgalmas
nak fogja találni a könyvet, mint akit inkább
a politikai elmélet izgat. Az eszme- és kultúra
történet azonban mégiscsak a politikai elmé
let kifejtésére szolgál Arendtnél. S talán az
sem megbotránkoztató, hogy - minden belemagyarázás nélkül - ma is életünk lényegi
problémáit érinti.
A mondanivaló - s ez nem egyszerűsítés,
hanem maga a dolog ilyen egyszerű - a sza
badságon alapuló rend apológiája. A forra
dalom nem öncél, hanem egy új rend meg
alapozásának szolgálója. A revolúció szó ma
ga is eredetileg a csillagászatból került át a
politikába. Kopernikusz DE REVOLUTIONIBUS
orbium coelestium című művében az égi
testek szabályos, törvényszerű mozgására
utalt. Amikor a szót először alkalmazták me
taforaként emberi jelenségekre, akkor is
mindig egy örök, visszatérő mozgást akartak
jelezni vele. A XVII. században politikai ér
telme még mindig ehhez a jelentéshez kap
csolódott. Először nem a cromwelli fordulat
ra, hanem 1660-ban a monarchia visszaállí
tására használták. Kezdetben a francia és az
amerikai forradalomban is azok az emberek
játszottak főszerepet, akik azt hitték, hogy
csupán vissza akarják állítani a dolgoknak azt
a régi rendjét, amelyet az abszolút monarchia
zsarnoksága megzavart. De amiről azt hitték,
hogy restauráció, az forradalommá vált.
Amerikában mindenképpen egy új rend
megalapozása volt a cél, de egy rendé.
Mi is hát Hannah Arendt: konzervatív
vagy forradalmár? Se nem konzervatív, se
nem forradalmár, hanem konzervatív és for
radalmár: egy konzervatív forradalmár.
Sós Vilmos

A TÚLNYÚJTÓZKODÓ
BIRODALMAK VÉGZETE
Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése
és bukása
Fordította Bojtár Péter, Csillag Gábor,
Varga Zsuzsanna
Akadémiai Kiadó, 1992. 638 oldal, 790 Ft
Az ismert világ kitágulása az újkorban gyor
sult fel, és földrajzi értelemben századunk
elején fejeződött be. Nem lehet véleden,
hogy azóta jelentkeznek műveikkel azok a
történészek, történetfilozófusok, akik a világtörténelem egészének a folyamatára próbál
nak meg egységes magyarázatot találni. Ezen
belül is talán azok a kísérletek a leglátványo
sabbak, amelyek a nagy civilizációk, illetve vi
lágbirodalmak felemelkedésének és letűnésé
nek az okait firtatják.
Spengler vagy Toynbee életműve ma már
nem annyira aktuális olvasmány, mint szel
lemi csemege. S a közgazdaságtan, a szocio
lógia és a politológia határmezsgyéjén ezt a
hagyományt ma is érvényes mondanivalóval
folytatják azok a hatvanas évekbeli művek
(Dániel Bell, Brzezinski, Fourastié és mások
munkái), amelyek a „posztindusztriális társa
dalom” kialakulásának folyamatát próbálják
leírni. Az akkori Kelet-Európában a „konver
genciaelmélet” nem volt elfogadott dolog.
Talán azért nem, mert a hozzá sorolt tudo
mányos iskolák egyik vezérfonala az volt,
hogy a világbirodalmak sorsa vagy a bukás,
vagy az asszimiláció (más birodalmakhoz
vagy más típusú társadalmakhoz). Ezt a sor
sot pedig az ideológiák és a rendszerek kü
lönbségeitől nagyban független tényezők
döntik el, amelyekre a birodalmak vezetői
nek hosszabb távon nincs igazi hatásuk.
A század eleji-közepi „globális” törté
netfilozófusok munkásságában a társadalom
és a kultúra viszonyának alakulása adott ma
gyarázatot arra, hogy egy civilizáció vagy egy
birodalom mikor került „leszálló ágba”. A
posztindusztriális társadalom elméleteiben a
döntő tényező a társadalom és a technológia
viszonya volt. Egy társadalom (vagy egy biro
dalom) kilátásai nemcsak attól függtek, hogy
mennyire képes kifejleszteni és gyártani a
korszerű technológiákat, hanem attól is,

