
A FOgALOM MEgszüLETÉsE
A több európai nyelvben is revolution
formában ismert szó a latin revolvo ki-
fejezésből származik, amely eredetileg
„visszafordulást” jelentett, visszatérést
egy korábbi állapothoz. A 17. század
szótárai szerint a revolutio önmagába
visszatérő mozgást jelent, vagy átmene-
tet az egyik állapotból a másikba. 

A szakértők szerint 1662-ben buk-
kant fel az angol nyelvben, amikor Cla-
rendon earlje forradalomnak nevezte
II. Károly visszatérését – azt az ese-
ményt, amelyet ma éppen a forradalom
megtagadásának tekintünk s restaurá-
ció né ven emlegetünk. A kortársak sze-
mében ugyanis II. Károly 1660-as trónra
ültetése nem valamilyen régi rend hely-
reállítása volt, hanem visszatérés a dol-
gok természetes rendjéhez, amelyben
a király a parlamenttel kormányoz. 

Az 1688—89-es angliai eseményeket
ugyanilyen okból nevezték el a kortár-
sak dicsőséges forradalomnak. Az ango-
lok szerint az abszolutisztikus és kato-
likus törekvésekkel megvádolt II. Jakab
volt az újító (akit ma forradalmárnak
neveznénk!), és ellenfelei, a társuralko-
dókká nyilvánított (Orániai) III. Vilmos
és II. Mária „forgatták vissza” az angol
po litikai rendszert a bevált hagyomá-
nyoknak megfelelően. 

Egy 1690-ben megjelent francia szó-
tár még asztronómiai jelentést tulajdo-
nított a szónak Kopernikusz lengyel
csillagász híres kötetének címe (De Re-
volutionibus Orbium Coelestium – Az
égi pályák körforgásairól, 1543) alapján,
de már hozzátette a következő meg-
jegyzést: „Így nevezik a világban leját-
szódó különleges változásokat is.” E je-
lentés erősödik fel a 18. század folya-
mán a különböző francia szótárakban.
Előbb csak zűrzavart, felfordulást értet-
tek rajta – majd lassacskán beszivárgott
a jelentésbe az „újítás” fogalma. Az En-

ciklopédiában már ezt olvashatjuk a for-
radalomról: „Politikai értelemben egy
állam kormányzatában bekövetkező je-
lentős változás.” Vagyis a század köze-
pén a kormányváltásokat már néha for-
radalomnak nevezték, s mind Nagy Ka-
talin, mind a svéd III. Gusztáv államcsí-
nyét e néven emlegették. Az amerikai
függetlenségi háborút is forradalomnak
nevezték – csakhogy a történteket úgy
is lehetett értelmezni, hogy a célja az
angliai „dicsőséges forradalomhoz” ha-
sonlóan a régi szabadságjogok visszaál-
lítása, egy korábbi állapothoz való visz-
szatérés volt. 

A Chicagói Egyetem és a Francia
Nyelv Nemzeti Intézete közös kutató-
programjának az 1980-as években köz-
zétett eredményei szerint a 18. századi
szövegekben rohamosan megnöveke-
dett a „forradalom” szó előfordulásának
gyakorisága. Jean Marie Goulemot fran-
cia professzor pedig megvizsgálta Ma-
chiavelli Beszélgetések Titus Livius első
tíz könyvéről című művének négy fran-
cia fordítását. Az 1571-ben kiadott for-
dításban nem szerepelt a „forradalom”
szó, az 1664-ben kiadott fordításban
egyszer, az 1691-ben megjelent fordítás-
ban kétszer, majd az 1782-ben kiadott
fordításban huszonötször bukkant fel.
Az eredeti szöveg nem változott, tehát
a fordítást készítő személyek gondolko-
dásmódja, nyelvhasználata alakult át.

E különös fejlemények a felvilágoso-
dás új látásmódját tükrözik: a kor írói és
filozófusai már nem úgy gondoltak a
történelmi változásokra, mint őseik,
akik szerint valaha volt egy (mitikus,
klasszikus vagy éppen keresztény)
aranykor, s az emberiség azóta csak ha-
nyatlik. Ők már abban hittek, hogy a vál-
tozás, a megújulás, a radikális átalakulás
nemcsak hanyatláshoz vezethet, hanem
fejlődéshez, haladáshoz is. Bízni kezdtek
abban, hogy az államcsínyek, kormány-

váltások, felkelések, népmozgalmak, tár-
sadalmi és politikai válságok az emberi-
ség fejlődését szolgálhatják, s ezért új
szemmel néztek bizonyos régebben is
előforduló jelenségekre, valamint új ér-
telemben és egyre gyakrabban használ-
tak egy régebben is előforduló szót.

A forradalom tehát nem úgy létezik,
mint a geológiai vagy biológiai jelensé-
gek, amelyek létét az emberi értelme-
zéstől függetlenül sem tagadhatjuk. In-
kább úgy létezik, mint bizonyos törté-
nelmi jelenségek (lázadások, felkelések,
politikai összeomlások stb.) egyik lehet-
séges értelmezése. Ezeket a minden kor-
ban és minden kontinensen tapasztal-
ható jelenségeket az európai írástudók
egy adott történelmi pillanat optimista
légkörében olyan értékekkel ruházták
fel, amelyek a gyakran bekövetkező csa-
lódások dacára is sokáig lelkesítő és
mozgósító erővel rendelkeznek.

A FOgALOM bővüLő jELENTÉsE
A 18. század végén már csak egy nagy-
szabású, mindent megrázkódtató, új po-
litikai fordulatra volt szükség, hogy a
„forradalom” szó végleg új jelentésre te-
gyen szert. Immár jótékony hatású és
ellenállhatatlan sodrású megújulást je-
lentett. 1789 nyarán került sor e jelen-
tésváltozásra. Ennek egyik bizonyítéka
XVI. Lajos francia király és La Roche -
foucauld-Liancourt herceg párbeszéde
volt, amelyre a hagyomány szerint 1789.
július 15. reggelén került sor a király
versailles-i hálószobájában. „Micsoda lá-
zadás [révolt]!” – csóválta a fejét az ural-
kodó, amikor ismertették vele az előző
nap eseményeit. Mire a herceg udvaria-
san kijavította őt: „Ó felség […] Mondja
így: forradalom [révolution]!” Mások
szerint Mirabeau gróf játszott vezető
szerepet az új jelentés elterjesztésében,
amikor 1789. október 3-án így szóno-
kolt: „Egy korábban képtelenségnek
tűnő, nagy forradalom zajlott le pár
hónap alatt előttünk […], amely a régi
rend hirtelen összeomlását vonta maga
után.” Vagyis a forradalom jelentésének
megváltozása nyomán egy új kifejezés
is megszületett: a „régi rend”, amelyet
a forradalom felszámol.

A forradalom immár a teljesen új ala-
pokon történő fejlődés eszméjével, a ci-
vilizáció haladásával kapcsolódott össze.
Az 1789-ben meginduló átalakulás irá-
nyítóinak és híveinek szemében ez a
szó immár radikális szakítást jelentett,
szándékos politikai aktust, egy egész
nép művét, dinamikus konfliktust a jó
és a rossz, a haladás és a reakció között.
A legtöbben azóta is a jelentős és tartós
változást hozó, népi közreműködéssel
végrehajtott, viszonylag erőszakos és
gyors politikai átalakulást nevezik for-
radalomnak. Az erőszakmentes és las-
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Egyes történészek szerint a forradalmak az újkori történelem jelen-
ségei. Ha azonban felidézzük, mit is értünk a forradalom fogalmán,
be kell látnunk, hogy a világtörténelemben számtalan népfelkeléssel,
városi lázadásokkal, erőszakos politikai és ideológiai változásokkal
járó hatalomátvételre került sor, de az újkorig senki sem nevezte eze-
ket forradalmaknak. Ekkor azonban átalakult az a gondolkodásmód,
amellyel az emberek ezeket az eseményeket értelmezték – és ezért
egyre gyakrabban illették új névvel a régóta ismert jelenségeket. 

MI A FORRADALOM?



RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 79

sabb átalakulást reformnak, a népi köz-
reműködés nélkül lezajlott, gyors poli-
tikai átalakulást – mint például a Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság 1919-es
kikiáltását – pedig puccsnak, állam-
csínynek kell neveznünk.

A 19. század folyamán a szó jelentése
fokozatosan tágulni kezdett. A francia
forradalom emléke olyannyira uralta a
politikai és történelmi gondolkodást,
hogy hamarosan csaknem minden ál-
lamcsínyt, fegyveres felkelést, összees-
küvést, hatalomátvételt és radikális re-
formot forradalom néven emlegettek –
legalábbis azok, akik kedvező színben,
demokratikus, haladást képviselő ese-
ményként kívánták feltüntetni. Akik vi-
szont nem, azok lázadásnak, rebellió-
nak, pártütésnek és összeesküvésnek
nevezték. 

Mivel a 19. század a nacionalizmus
felerősödésének kora volt, a forradal-
mak kirobbanásában egyre nagyobb
szerepet játszottak a hazafias, nemzeti
érzelmek. Egy-egy nemzeti forradalom
híveinek szemében szinte mitikus
erővé, a legitimitás forrásává vált. Kivált-
ságos történelmi korszaknak tekintet-
ték, amelyre a mindennapi élet és a hét-
köznapi erkölcs elvei nem érvényesek.
François Furet Egy illúzió múltja című
könyvében így foglalta össze, mit is je-
lentett a forradalom a 19. században:
„A forradalom szakítás a hétköznapok
rendjével, ugyanakkor a kollektív boldog-
ság ígérete a történelemben és a törté-
nelem által. […] A forradalom a példa
és a garancia arra, hogy az emberek le-
küzdhetik a múltjukat, kitalálhatnak és
megalkothatnak egy jobb társadalmat.
A forradalom a szükségszerűség ellen-
téte.” Egyes forradalmárok ebből azt a
veszedelmes következtetést is levonhat-
ták, hogy ők egy kiváltságos csoporthoz
tartoznak, s mindent elkövethetnek a
for radalom nevében, amely olyannyira
jótékony vívmányokat biztosít a társa-
dalom számára, hogy ezzel minden ál-
dozat igazolhatóvá válik. 

A terjedő marxizmus „a történelem
mozdonyainak” nyilvánította a forradal-
makat, mintha a társadalmak efféle erő-
szakos megrázkódások nélkül képtele-
nek lennének a fejlődésre. A marxisták
ugyanakkor minden forradalmat az osz-
tályharccal, a társadalmi konfliktusokkal
próbáltak magyarázni, s alábecsülték a
nacionalizmus jelentőségét a forradal-
mak kirobbanásában. Pedig nagyon sok
forradalom úgy él a köztudatban, mint
egy nemzeti közösség öntudatra ébre-
désének, szabadságharcának emléke, s
nem úgy, mint egy új osztály hatalomát-
vétele.

Egyes nemzetek történelmében forra-
dalmaik afféle „eredetmítoszokká” váltak,
azok évfordulóit rendszeresen megünne-

pelték, s az állam vezetői ezek re hivat-
kozva erősítették meg le gitimitásukat.
Sokan úgy vélekedtek, ilyen dicső séges
események bemutatása során a törté-
nész szentségtörést követ el, ha tárgyila-
gosan, nem levett kalappal és nem mély
tisztelettel közeledik vizsgálata tárgya
felé. Egyes fanatikus vagy naiv rajongók-
nak a tisztelet sem volt elég. Több francia
történész, mint például Alphonse Aulard
vagy Michel Vovelle nyíltan hangoztatta:
„Ahhoz, hogy megértsük a francia forra-
dalmat, szeretni kell!” 

Ha ez igaz lenne, sohasem érthet-
nénk meg a világtörténelem visszata-
szító jelenségeit, amelyek normális em-
berből csak ellenérzéseket váltanak ki.
A tárgyilagosságot tovább nehezíti az a
széles körben elterjedt meggyőződés is,
mely szerint a forradalmakat oly szoros
szálak fűzik össze egymással, hogy ha
az egyiket dicsőségesnek vagy visszata-
szítónak tartjuk, akkor ezzel a másikat
is mentegetjük vagy elítéljük. Pedig a
forradalomként emlegetett események
ugyanúgy különböznek egymástól,
mint az emberi történelem más, közös
névvel illetett eseményei, a népvándor-
lások, háborúk, békekötések, gazdasági
fellendülések és válságok.

A 19. század végén a „forradalom”
szó jelentése tovább tágult. 1884-ben
Arnold Toynbee megjelentette Lectures
on the Industrial Revolution in England
(Előadások az angliai ipari forradalom-
ról) című kötetét. Ő már nagy jelentő-
ségű, de nem gyors és nem népi erő-
szak segítségével végrehajtott, több év-
tizeden át elhúzódó átalakulást értett
forradalmon. Majd a 20. században min-
den jelentősnek tartott változást forra-
dalomnak neveztek, akár néhány nap,
akár több évtized alatt zajlottak le.
Ebben az értelemben beszélünk kultu-
rális forradalomról, mezőgazdasági for-
radalomról, tudományos forradalomról,
művészeti forradalmakról, digitális for-
radalomról és szexuális forradalomról.
Napjainkban a „forradalom” a minden-
napi nyelvhasználatban egyszerűen fon-
tos változást jelent. A történetírásban
azonban továbbra is használatos ma-
radt szűkebb értelmezése: jelentős és
tartós változást hozó, népi közreműkö-
déssel végrehajtott, viszonylag erősza-
kos és gyors politikai átalakulás. 

bALjós FEjLEMÉNyEk
A „forradalom” szó a 20. századra oly
szorosan összekapcsolódott a nemzeti
függetlenség, a szabadságharc, a hala-
dás, a társadalmi igazságosság fogalmai -
val, hogy azok a csoportok, amelyek
erőszakkal kívánták megszerezni a ha-
talmat, magukat forradalmárnak, fellé-
pésüket pedig forradalomnak nyilvánít-
hatták. Ezzel általában sikerült neme-

sebb színben feltüntetniük önmagukat,
s rokonszenvet vagy éppen támogatást
kivívniuk a régebbi forradalmak tiszte-
lőitől. Akadtak, akik alaposan vissza is
éltek ezzel a lehetőséggel. Egyes forra-
dalmakkal megalapozott, 20. századi
politikai rendszerek (az orosz és a kínai
kommunistáké vagy a kambodzsai vö -
rös khmereké) oly rettenetes pusztítást
végeztek saját népük körében, hogy
a század végére a forradalom mítosza
alaposan megkopott. 

A forradalom és a demokrácia kap-
csolata távolról sem egyszerű. A forra-
dalmárok általában meg vannak győ-
ződve arról, hogy a társadalom többsé-
gének érdekében lépnek fel, tehát lénye-
gileg demokraták. A forradalmak első
győzelmeihez valóban arra van szükség,
hogy a társadalom többsége legalább
ideig-óráig támogassa vagy passzív mó -
don elfogadja az aktív, forradalmár ki-
sebbség tevékenységét. Csakhogy a for-
radalmárok ugyanolyan gyorsan elve-
szíthetik a szélesebb rétegek támoga -
tását, mint bármelyik más politikai
csoportosulás. Sőt, minden jel szerint
sokkal gyorsabban. Hiszen bármilyen
szívesen is fogadják az emberek a mér-
sékelt reformokat, életkörülményeik ra-
dikális felforgatását már rosszul viselik,
s a régi világ összeomlása utáni zűrza-
varos állapotok miatt gyorsan szembe-
fordulhatnak a forradalmi kormányza-
tokkal. 

A forradalmárok ilyenkor általában
azzal indokolják hatalmuk fenntartását,
hogy valamilyen ideológiára hivatkozva
kijelentik: ők jobban tudják, mi a nép
igazi érdeke, mint maga a nép. Bár nem
részesülnek társadalmi támogatásban,
mégis a társadalom javát szolgálják, s
ha rövidlátó kortársaik ezt nem is isme-
rik fel, a jövő őket fogja igazolni. Ezt val-
lotta 1647-ben Cromwell: „Az a kérdés,
hogy mi jó a népnek, nem az, hogy mi
tetszik neki!” 1793-ban Saint-Just kije-
lentette, hogy a forradalom még csak a
kormányzatban zajlott le, és nem hatolt
be a társadalomba, vagyis a francia for-
radalmi kormányzat demokratikusabb,
mint a francia nép. A 20. század elején
pedig Lenin megállapította, hogy a
munkásosztály csak a szakszervezeti tu-
datosság szintjére képes eljutni, ezért a
forradalmi tudatosságot a pártjának
kell képviselnie. Tehát a bolsevik párt
értelmiségi forradalmárai a munkások
igazi érdekeit képviselik – akár a mun-
kásokkal szemben is. 

A régi rendeket felszámoló forradal-
mak oly zűrzavaros állapotokat idézhet-
nek elő, hogy a társadalomban felmerül-
het egy erős kezű „megmentő” iránti
igény. A forradalmárok pedig, akik hisz-
nek abban, hogy ők jobban ismerik a
társadalom szükségleteit a társadalom



tagjainál, úgy érezhetik, kötelességük
elvállalni ezt a szerepet. Egyes forradal-
mak során – mint például hazánkban
1848-ban – nem volt szükség ilyen meg-
oldásra, máshol pedig olyan személyisé-
geket állítottak előtérbe (Washington,
Garibaldi), akik mértéktartóan gyako-
rolták a rájuk ruházott teljhatalmat, s
időben le is mondtak róla. De ahogy ezt
Raymond Aron francia politológus már
az 1930-as években megfogalmazta, a
20. században nagyon sok forradalom
vezetett zsarnoksághoz. Stephen Kot-
kin, Sztálin egyik legújabb életrajzírója
szerint „a társadalmi igazságra irá-
nyuló mély, őszinte törekvés a korszako-
kon átívelő eszméktől s a velük járó gya-
korlattól függően a legsúlyosabb igaz-
ságtalanságokat intézményesítheti”. 

A jog felett álló, monopolizált és kor-
látozás nélkül gyakorolt hatalmat –
vagy is a diktatúrát – azonban sokkal
könnyebb létrehozni, mint felszámolni,
s minél magasztosabb, távolibb és elér-
hetetlenebb célokat tűznek ki elé, annál
tartósabbá válik. A legtávolabbi és leg -
elérhetetlenebb cél pedig nem más,
mint az emberi természet megváltozta-
tása, egy új embertípus létrehozása. Már
Cromwell így írt egyik levelében: „Bár az
Úr egész népe prófétákból állana! Kíván-
nám, hogy mindenki alkalmas lenne az
elhívásra és az elhívatásra.” Robespierre
ezt írta 1793-ban: „Megfontolva, hogy
régi társadalmi rendszerünk gonoszsága
milyen mélyre süllyesztette az emberi fajt,
meg vagyok győződve egy teljes újjászü-
letés végrehajtásának és, ha szabad így
kifejeznem magam, egy új nép létrehozá-
sának szükségességéről.” A leninisták és
Mao követői pedig az új, kommunista
embertípus kialakításán tevékenykedtek
– tökéletes kudarcot vallva.

A 20. században egyes kizárólagos-
ságra törekvő ideológiák alapján és a
modern állam óriási erőforrásaira tá-
maszkodva több forradalom után is lét-
rejöhettek a politikai, társadalmi és szel-
lemi élet teljességének ellenőrzésére és
uniformizálására törekvő, totális dikta-
túrák. A történészek és politológusok
máig vitatkoznak azon, lehet-e az efféle
rendszereket totalitarizmus névvel il-
letni. Ha a társadalmak totális ellenőrzé-
sét és irányítását teljes egészében nem
is sikerült még megvalósítani, annyi bi-
zonyos, hogy az erre irányuló törekvé-
sek megjelentek a történelemben, s ret-
tenetes következményekkel jártak.

Természetesen a 20. században is ki-
robbantak olyan forradalmak, amelyek
gyorsabban megvalósítható, könnyeb-
ben elérhető célt tűztek ki maguk elé,
s ezzel feleslegessé tették az erőszak
tartósabb alkalmazását. Ilyen volt az
1956-os magyar forradalom, amely egy
zsarnoki rendszer ellen robbant ki, az

emberi szabadság, a jogi egyenlőség és
a nemzeti függetlenség helyreállításá-
nak céljával. Egyes tisztelői szerint 1956
hősei nemcsak Magyarország becsüle-
tét növelték meg a világ szemében,
hanem a forradalmak becsületét is hely-
reállították, azt bizonyítva, hogy e szá-
zadban is sor kerülhet korlátozott és
humánus célokat maga elé tűző forra-
dalmi eseményekre.

A FORRADALMI ERőszAkRóL
A forradalommal kapcsolatos kérdések
szorosan kapcsolódnak az erőszak
problémájához. Ahogy Simon Schama
megállapította a francia forradalomról,
„bizonyos lehangolóan elkerülhetetlen ér-
telemben az erőszak maga volt a forra-
dalom”. Ezért 1789 óta a forradalmáro-
kat ellenfeleik gyakran véreskezű, esz-
telen tömeggyilkosoknak tüntetik fel.
Baloldali körökben viszont elterjedt az
a mítosz, mely szerint az uralkodó osz-
tályok kizárólag az erőszaknak enged-
nek, amely ezért elkerülhetetlen velejá-
rója minden forradalomnak. Történelmi
tapasztalataink azonban arra utalnak,
hogy bizonyos uralkodó csoportok
némi politikai nyomás hatására erőszak
nélkül is képesek voltak belátni a válto-
zások szükségességét és lemondani ha-
talmuk egy részéről. Az ókori római
arisztokraták a néptribunusi hivatallal
korlátozták hatalmukat, a magyar ne-
mesek 1848-ban és a brit felsőház tagjai
1911-ben pedig különösebb erőszak nél-
kül is lemondtak kiváltságaikról.

Több híres gondolkodó úgy véleke-
dett, hogy az erőszak nem más, mint a
hatalom megnyilvánulása. Egyes mar-
xisták szerint az állam nem más, mint
elnyomógépezet az uralkodó osztályok
kezében. Hannah Arendt német szárma-
zású amerikai filozófus egy 1969-ben
megjelent tanulmányában feltette a kér-
dést: Vajon miért ragaszkodnak annyira
bizonyos politikai csoportosulások az
erőszak dicsőítéséhez? Véleménye sze-
rint ez a fejlődésbe, haladásba vetett hit-
tel függ össze, melyben egyaránt osz-
toznak liberálisok, szocialisták és kom-
munisták. Az általában rossz dolognak
tekintett erőszak ugyanis szerintük a
jobb jövőt szolgálhatja, s ilyen esetek-
ben nemcsak el kell fogadni, de még di-
csőítésre is méltó. 

Ami a forradalmárok által oly sokat
emlegetett „jobb jövőbe” vetett hitet il-
leti, eziránt már több jelentős gondol-
kodó kifejezte kételyeit Kanttól Herze-
nen át Roger Scrutonig. Nyilvánvaló,
hogy olykor áldozatokat kell hozni a
jövő érdekében, és sokan merítettek
erőt abból a gondolatból, hogy az em-
beriség haladásáért tevékenykednek.
Ha azonban túl nagy áldozatokat köve-
telnek egy nemzedéktől a jövő nevében,

felmerülhet a gondolat, hogy a jobb jö-
vőbe vetett hit semmit nem ad az
egyénnek, aki csak abban lehet biztos,
hogy mire ez a jobb jövő bekövetkezik,
ő már nem él. A forradalmárok pedig
különösen hajlamosak Mózes szerepé-
ben tetszelegve úgy követelni áldozatot
a néptől, hogy közben biztosítják róla:
sohasem jut be az ígéret földjére, ez
csak a következő nemzedékeknek ada-
tik meg. 

De vajon megadatik-e? Lehet-e em-
beribb társadalmat teremteni emberte-
len eszközökkel? Ebben már Edmund
Burke is kételkedett a francia forrada-
lom idején: „Ha a bűnös eszközöket egy-
szer megtűrik, akkor rövidesen ezek ke-
rekednek felül. Rövidebb utat kínálnak
a célhoz, mint amelyik az erkölcsi eré-
nyek országútján vezet. Ha a közjó érde-
kében elkövetett hitszegést és gyilkossá-
got igazságosnak tartjuk, hamar lesz
ürügy a közjóból, s cél a hitszegésből és
gyilkosságból; mígnem a kapzsiság, a
gyűlölködés, a bosszúszomj s a bosszú-
szomjnál is félelmetesebb rettegés csilla-
pítják csillapíthatatlan étvágyukat.” 

Burke nemzedékét azonban Hegel
nemzedéke követte a történelemben, s
a 19. században sokan hittek abban,
hogy a nemes cél és a nemtelen eszköz
dialektikája magasabb rendű szintézis-
ben olvadhat össze. A levert forradal-
mak különösen megszépültek a roman-
tika nemzedékének szemében, s Ma-
dách így fogalmazta meg e nemzedék
véleményét Az ember tragédiájában:
„Vak, aki Isten szikráját nem érti, / Ha
vérrel és sárral volt is befenve.” A 20. szá-
zad első felének forradalmai azonban
nem váltották be a hozzájuk fűződő re-
ményeket, s ezért a század filozófusai
kénytelenek voltak felülvizsgálni elő-
deik nézeteit. 

Hannah Arendt egyik legfontosabb
megállapítása így hangzik: „Hegel és
Marx nagy bizalma a tagadás hatalmá-
nak dialektikájában, mely szerint az el-
lentétek nem semmisítik meg egymást,
hanem finoman összefonódnak, mert az
ellentétek nem megbénítják, hanem elő-
mozdítják a fejlődést – mindez egy sok-
kal régebbi filozófiai előítéleten alapul,
azon, hogy a rossz nem más, mint a jó
titkos megjelenése, hogy a rossz jó dolog-
hoz vezethet, vagyis röviden: a rossz
nem más, mint egy még rejtett jó ideig-
lenes megjelenési módja. Az efféle ősi vé-
lemények veszélyesek. Sokan osztják,
akik sohasem hallották Hegel vagy
Marx nevét, azon egyszerű okból, hogy
ez a hit reményt kelt és elűzi a félelmet
– de áruló reményt kelt, amelyet jogos fé-
lelem elűzésére használnak.”

Arendt szerint a hatalomnak semmi
szüksége az igazolásra, mivel a politikai
közösségek létezésének lényegéhez tar-
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tozik: egyszerűen létrejön, ahol em-
berek összegyűlnek és együtt cseleked-
nek. „Az erőszaknak van szüksége az
igazolásra, és igazolható is, de igazolása
egyre kevésbé elfogadható, minél távo-
labb tűzi ki céljait a jövőben. Senki sem
kérdőjelezi meg az erőszak használatát
önvédelem esetén, mert a veszély nem-
csak nyilvánvaló, de jelenlegi is, és az esz-
közt igazoló cél is közvetlen.” Mivel
pedig „bizonyos lehangolóan elkerülhe-
tetlen értelemben az erőszak maga volt
a forradalom”, a forradalmakra is érvé-
nyes mindaz, amit az erőszakról el-
mondhatunk. Az elnyomás közvetlen
felszámolására, a zsarnoki kormányzat
megdöntésére törekvő forradalmak lét-
jogosultságát aligha lehet megkérdője-
lezni. Más a helyzet azokkal a forra-
dalmi kormányzatokkal, amelyek távoli
célok érdekében, tartósan alkalmaznak
erőszakot. 

A forradalom az erőszakhoz hason-
lóan instrumentális természetű – pusz-
tán politikai vagy ideológiai eszköz,
amelyet egyaránt lehet nemes és nem-
telen célokra felhasználni. Nem állíthat-
juk, hogy soha nincs szükség rá, hiszen
olykor az erőszak az egyetlen orvosság,
amellyel fel lehet számolni az igazság-
talanságot. A harag és az erőszak termé-
szetes emberi emóció, s az emberi ter-
mészetből való eltávolítása azonos
lenne az ember dehumanizálásával, im-
potenssé tételével. Ugyanígy a forradal-
makat sem száműzhetjük az emberi
történelemből. Arendt fő üzenete óva-
tosságra int: „Az erőszak gyakorlása,
még ha tudatosan nem szélsőséges kere-
tek között is zajlik, rövid távú célokért,
mindig azzal fenyeget, hogy az eszköz fe-
lülkerekedik a célon. […] Az erőszak gya-
korlata, mint minden akció, megváltoz-
tatja a világot, de a legvalószínűbb vál-
tozás egy erőszakosabb világ lesz.”

A FORRADALMAk
TöRvÉNyszERűsÉgEIRőL
Rendkívül nehéz általános megállapítá-
sokat tenni a forradalmakkal kapcsolat-
ban. A forradalmakat csoportosítani
próbáló Jacques Solé francia történész
arra a következtetésre jutott közel 800
oldalas tanulmánykötetében, hogy „a
19. század európai forradalmai és forra-
dalmárai között több különbség, mint
hasonlóság található”. Más századok és
más kontinensek forradalmainak vizs-
gálata minden bizonnyal csak megszi-
lárdította volna e véleményét. 

Valószínűleg ezért nem sikerült mind -
máig általánosan elfogadott forradalom-
elméletet alkotni. A liberális gondolko-
dók politikai jelenségnek tekintették,
a politikai elnyomásra adott válasznak. A
marxisták hosszú távú, kibékíthetetlen
osztályellentétek által meg ha táro zott

társadalmi mozgalomnak, osztályharc-
nak, amelyben a fejlettebb termelési
módot képviselő osztály száll szem be az
elavult termelési módot védelmező, ré-
gebbi kizsákmányoló osztályokkal. A
funkcionalista elemzések szerint a for-
radalom akkor robban ki, amikor a tár-
sadalmi értékrend szembekerül a társa-
dalmi környezettel, a társadalmi vezető
rétegek pedig mereven elutasítják a re-
formokat. A pszichológiai megközelíté-
sek szerint a „viszonylagos nélkülözés”
(relatív depriváció) helyzete robbant-
hatja ki, amikor nagy a szakadék a tár-
sadalmi elvárások és a társadalmi lehe-
tőségek között. Vagyis nem akkor tör-
nek ki forradalmak, amikor nagyon
nagy a szegénység, hanem akkor, ami-
kor egy fejlődési szakaszt rövid vissza-
esés követ. Az újabb forradalomelméle-
tek inkább politikai-ideológiai jelenség-
nek tekintik a forradalmakat, mint gaz-
dasági-társadalmi folyamatoknak. Azt
hangsúlyozzák, hogy a világtörténelem
nagy forradalmainak mindig az állam-
hatalom összeomlása volt az egyik leg-
fontosabb előfeltétele, ami hatalmi űrt
teremtve lehetővé tette, hogy megindul-
jon a harc a hatalomért.

Ha azonban valamelyik olvasóm úgy
érzi, hogy egy forradalmakat bemutató
cikkben mégiscsak szükség lenne vala-
milyen elfogadható forradalomdefiníci-
óra, akkor Martin Malia amerikai törté-
nész meghatározását tudom felajánlani
számára: „Egy nagy forradalom alapjai -
ban nem társadalmi-gazdasági jelenség,
hanem politikai-alkotmányos és kultu-
rális-ideológiai. Más szavakkal: egy ilyen
forradalom nem az átmenetet jelzi az
egyik termelési módból a másikba (mint
például a »feudálisból« a »burzso-
ába«) vagy az ország egyik gazdasági
fejlettségi szintjéről a másikba (mint pél-
dául a merkantilistából a kapitalistába
vagy a »tradicionálisból« a »mo-
dernbe«), bár több-kevesebb efféle át-
alakulásra nyilvánvalóan sor kerülhet a
forradalmak során. Egy nagy forrada-
lom azonban lényegét tekintve nem
más, mint egy totális nemzeti rendszer
általános válsága.” Mindezzel Malia
nem a gazdasági fejlődés jelentőségét
vagy forradalmasító hatását kívánja ta-
gadni, csak annyit állapít meg, hogy a
nagyobb forradalmak a gazdasági fej-
lettség legkülönbözőbb szintjein is ki-
törhettek, s számtalan példa van arra,
hogy e forradalmak inkább ártottak,
mint használtak a gazdaság további fej-
lődésének. 

Meg lehet-e jósolni a forradalmak ki-
törését? Meg lehet-e határozni a forra-
dalmi helyzet sajátosságait? Az utólag
olyannyira bölcs történetírók szeretnek
gúnyolódni a kortársakon, akik egyálta-
lán nem érezték meg, hogy „rohannak

a forradalomba”, s a régi világ hamaro-
san össze fog omlani körülöttük. Csak-
hogy a forradalom – Yuval Noah Harari
megfogalmazása szerint – „definíciójá-
nál fogva megjósolhatatlan. A megjósol-
ható forradalom ki sem tör.” Ha ugyanis
egy csoport zseniális politológus – Ha-
rari szellemes példázata szerint – pon-
tosan megjósolná egy forradalom kitö-
rését, akkor az állam vezetői pénzt és
fáradságot nem kímélve mindent elkö-
vethetnének annak megelőzésére. Siker
esetén pedig alaposan megbüntethet-
nék a tudósokat, akik olyasmit jósoltak
meg, ami nem következett be… 

Érdemes felidézni Alexis de Tocque-
ville francia gondolkodó megállapítását,
aki szerint „nem mindig a helyzet rom-
lása robbantja ki a forradalmat. Gyak-
ran megesik, hogy egy nép, amely pa-
nasz nélkül eltűrte a legnyomasztóbb
törvényeket, mintha súlyukat sem
érezné, éppen akkor lázad fel, amikor
terhei csökkennek. A forradalom által
megdöntött rendszer csaknem mindig
jobb annál, amely közvetlenül megelőzte,
és a tapasztalat arra tanít, hogy egy
rossz kormányzat számára általában az
a legveszélyesebb pillanat, amikor refor-
mokra szánja el magát.” 

Több történész és politológus ezt a
gondolatot úgy fejlesztette tovább,
hogy a hatalom visszalépése, a hatalmi
vákuum kialakulása tűnik olyan helyzet-
nek, melyben lehetségessé válnak a for-
radalmak. Akkor törhetnek ki, amikor
megindul a harc a hatalmi vákuum be-
töltéséért. A történelemben akadt több
forradalmi helyzet is, amely nem vált
forradalommá, mert senki sem állt ké-
szen megragadni a hatalmat s vállalni a
vele járó felelősséget. 

A forradalmak menetét vizsgálva
azonban már hiába keressük a hasonló-
ságokat. Ugyanígy nem lehet hasonló-
ságokat találni a forradalmak eredmé-
nyeinek összehasonlítása során sem. A
történelmi körülmények ehhez túlságo-
san különböznek egymástól. Akad köz-
tük sikeres és sikertelen, humánus és
embertelen, egyes forradalmakat nagy-
lelkű és önzetlen gesztusok, másokat
kegyetlen tömeggyilkosságok jellemez-
nek. Sőt, nemcsak a forradalmak külön-
böznek egymástól, de még egyetlen
forra dalom különböző szakaszai is.
Georges Clemenceau-nak nem volt
igaza, amikor 1891-ben a francia képvi-
selőházban kijelentette, hogy a nagy
francia forradalom egységes „blokk”,
amelyet teljes egészében kell elfogad-
nunk vagy elvetnünk. 

A forradalmak hívei egyetértenek
vele, s az egész örökség elfogadására
ösztökélnek bennünket, amikor az elért
eredményekre hivatkozva jelentékte-
lenné szeretnék nyilvánítani a véres
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nép irtásokat. A forradalmak jobboldali
ellenfelei is egyetértenek vele, azzal a
különbséggel, hogy ők az egész örökség
megtagadását követelik, amikor az ered-
ményekkel nem törődve kizárólag az ál-
dozatokra figyelmeztetnek. A francia
forradalom azonban olyannyira ellent-
mondásos örökséget hagyott ránk,
hogy nem lehet valamennyi elemét nyu-
godt lelkiismerettel elfogadni. Nem ün-
nepelhetjük egyszerre az emberi jogok
1789-es kiterjesztését és azok 1793-as
megtagadását. Nem ünnepelhetjük egy-
szerre az alkotmányos jogrend beveze-
tését és az erőszak univerzális célokra
hivatkozó kultuszát. Választanunk kell,
ahogy választaniuk kellett valamennyi
európai forradalom vezetőinek: melyik
örökséget valljuk magunkénak?

kETTős öRöksÉg
Az európai baloldal egy része attól tar-
tott, hogy nem tagadhatja meg a forra-
dalmi örökség egyik oldalát anélkül,
hogy a másik oldalát el ne vetné. Nem
kritizálhatja a leninista és sztálinista po-
litikát, mert ezzel 1789 és 1848 szelle-
mét is meg kellene tagadnia. Hiszen for-
radalmárok voltak a guillotine működ-
tetői és a Gulag-szigetvilág létrehozói
is. Fel kell tennünk a kérdést: vajon nem
igazoljuk-e önkéntelenül is az ő tettei-
ket, ha megünnepeljük egy másik forra-
dalom évfordulóját? Nem vetül-e némi
fény, némi dicsőség rájuk is, ha például

az 1848-as vagy 1956-os magyar forra-
dalmak hőseit ünnepeljük?

A forradalmak és azok különböző
szakaszai azonban olyannyira külön-
böznek egymástól, hogy nyugodtan ad-
hatunk tagadó választ erre a kérdésre.
1848-ban a magyar és más hazafiak
egyaránt 1789 eszméit választották és
nem 1793 gyakorlatát. Törvény előtti
egyenlőséget hoztak létre és képviseleti
rendszert állítottak fel. Az 1917-es bol-
sevik forradalom vezetői is választot-
tak: ők az 1793-as, jakobinusok által
képviselt hatalmi formákhoz maradtak
hűek, a terrorhoz és a diktatúrához –
radikálisan megtagadva 1789 eszméit,
az emberi jogokat, az egyéni szabadsá-
got, a képviseleti rendszert, a törvény
és az alkotmány uralmát. 1956-ban pe -
dig a magyar forradalmárok az emberi
jogok kiterjesztésének nevében száll-
tak szembe azzal a szovjet típusú rend-
szerrel, amely a legjobban ragaszko-
dott a forradalmi diktatúra és a terror
örökségéhez. 

Ezért semmi okunk rá, hogy a magyar
forradalmak ünnepén zavarba jöjjünk.
Mind az 1848-as, mind az 1956-os forra-
dalom olyan közvetlenül megva lósítható
politikai célok érdekében (a hazánkra
erőltetett hatalmi formák felszámolásá-
ért, a képviseleti rendszer bevezetéséért,
az emberi jogok kiterjesztéséért) rob-
bant ki, amelyek meg valósításához nem
lett volna szükség tartós erőszakra, mert

a társadalom túlnyomó többsége vala-
mennyit elfogadta.

A forradalmakkal kapcsolatban kerül-
nünk kell a sommás, leegyszerűsített,
szélsőséges álláspontokat. Bibó István
arra figyelmeztetett, hogy óvakodjunk
a „két, korábban lényegében ismeretlen,
teljességgel steril és végsőleg hiábavaló
emberfajtától”, a megrögzött reakciós-
tól és a hivatásos forradalmártól. „Az
egyik minden helyzetben minden forra-
dalomnak és minden radikális haladás-
nak ellensége lett, a másik pedig minden
helyzetben és mindenáron forradalmat
akar és csinál. […] Európa, majd a világ
19. században kezdődött és korunkra vé-
szes arányokban kibontakozott nagy po-
litikai skizofréniájának ők a hordozói.” 

Ne feledjük, hogy még az olyannyira
konzervatívnak tekintett Edmund Burke
sem ítélt el minden lázadást egy zsarnoki
rendszer ellen. „A forradalom a jók és a
megfontoltak számára a legeslegutolsó
mentsvár” – jelentette ki, vagyis elfo-
gadta, ha bizonyos helyzetben e „ments-
várhoz” folyamodnak. Ugyanakkor vesze-
delmesnek tartotta a forradalmi eszkö-
zök gyakori felhasználását, azt, „hogy az
alkotmány legvégső orvosságát minden-
napi kenyerévé teszik meg […] A megszo-
kottá vált orvosság betegséget okoz, hi-
szen mindennapos, közönségessé vált al-
kalmazása meglazítja és elnyűvi annak a
szellemnek a rugóit, amelyet nagy alkal-
makkor kellene csak segítségül hívni.” 
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R U B I C O N |  T Ö R T É N E L E M O K T A T Ó K  S Z A K M A I  E G Y E S Ü L E T E

JELENTKEZNI  LEHET HONLAPUNKON | www . r ub i c on . hu
LEVÉLBEN | RUBICON szerkesztôsége, 1161 Budapest, Sándor u. 60. 

TÖRTÉNELEMOKTATÓK
S Z A K M A I  E G Y E S Ü L E T E

15.45–17.00

BÁLINT FERENC – GONDOS LÁSZLÓ: 

MILYEN HATÁSA VOLT A TECHNIKAI FEJLŐDÉSNEK A HADVISELÉSRE?

Altémák: A gépi háború kora – A géppuska – Gyorstüzelő ágyúk – Harci gázok – Az álcázás –

Harci repülőgépek alkalmazása – A „légi ászok” – Tankok és a páncél elhárítás 

9.00–10.00

REGISZTRÁCIÓ
51

Lehetőség a Várkert Bazár Új világ született. 

Az I. világháború, ahogy sosem láttad… című kiállításának

megtekintésére
51

10.00–10.45

POLLMANN FERENC: A NYUGATI FRONT 

A HÁBORÚ ELSŐ FELÉBEN

Altémák: Ki a felelős a háború kirobbantásáért? 

– Haditervek – Az állásháború – Mi legyen az ellenséggel?

Megsemmisítés kontra felőrlés – A hadijog megsértése –

A verduni „vérszivattyú”
51

10.45–11.30

RÉVÉSZ TAMÁS: MIÉRT GYŐZÖTT AZ ANTANT?

Altémák: Az első világháború mint globális konfliktus –

Nemzetközi háttér: az USA felemelkedése, a brit–

francia gyarmati versengés vége és a német–angol 

tengeri fegyverkezési verseny – Háború a tengeren. 

Miért volt szükségük a németeknek totális tengeralatt -

járó-háborúra, és miért szenvedtek vereséget? –

Mennyire volt döntő az amerikai csapatok megjelenése? 
51

11.30–11.45 | SZÜNET
51

11.45–13.15
BARTÓK BÉLA – PINTÉR TAMÁS – STENCINGER 

NORBERT – TAKÁCS RÓBERT: CAPORETTO, ISONZÓ,
DOBERDÓ. MI TÖRTÉNT AZ OLASZ FRONTON?
Altémák: Olaszország belépése a háborúba – Erő  -

viszo nyok – Az isonzói csaták – A caporettói áttörés –

Doberdó jelentősége – Bertalan Árpád haditette –

Mi a poszttraumatikus stressz szindróma? –

Fegyverszünet
51
13.15–14.00 | EBÉDSZÜNET 
51
14.00–14.30
SZAKÁLY SÁNDOR: MAGYAR TISZTEK A KÖZÖS
HADERŐBEN ÉS A M. KIR. HONVÉDSÉGBEN
51
14.30–15.00
NÁNAY MIHÁLY: HABSBURG FŐHERCEGEK 
A MONARCHIA KATONAI VEZETÉSÉBEN 
(KÁROLY TRÓNÖRÖKÖS, FRIGYES FŐHERCEG, 
JENŐ FŐHERCEG, JÓZSEF ÁGOST FŐHERCEG)
51
15.00–15.30
KABA ESZTER: MAGYAR HADIFOGLYOK 
OROSZORSZÁGBAN, OROSZ HADIFOGLYOK 
MAGYARORSZÁGON
51
15.30–15.45 | SZÜNET
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