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Európa – értékek, vélekedések, viták

Interjú Pierre Manent-nal

Pierre Manent-nal 2019 novem- 
berében volt alkalmam találkozni a párizsi École des Hautes Études 
en Sciences Sociales-on, amelynek professzor emeritusa . Válasz-
tott témánk – mit gondol arról a vitáról, legyen az parttalan vagy 
sem, amelyet az európai életforma védelméről folytatnak – az 
alábbi eszmecseréhez vezetett .

– Ha védelemről beszélünk, mint ahogy ebben a vitában is, akkor 
odaértjük a fenyegetettség fogalmát. Hogyan értelmezi ezt a védelem/
fenyegetettség kettősséget?

– Igen, ha védelemről beszélünk, azzal egyben jelezzük, hogy 
fenyegetést érzünk, ezért az európai életforma védelmének gon-
dolata számos negatív reakciót váltott ki . Induljunk onnan, hogy 
az európaiak számára a világ mozgásával [le mouvement du monde] 
szembeni védekező helyzet nagyon is új, mert az elmúlt kétszáz 
évben, de tágabban értelmezve a nagy földrajzi felfedezések ko-
rától kezdve az európaiak mozgatták meg a világot, és ők voltak 
azok, akik ellen másoknak védekezniük kellett . Az általuk kez-
deményezett és fenntartott mozgások, az európai szellemiség, a 
tudományok, a hadászat, a technika, de még az európai presztízs 
is dominált . Az európaiak tehát hosszú időn keresztül arra ren-
dezkedtek be, hogy a világ mozgását ők keltik fel és irányítják . 
Az ő szemükben az erőviszonyok rejtélyes megfordulása az, ami 
az utóbbi időben történt, és az európai közvélemény megoszlik 
arról, hogyan reagáljon arra a változásra, hogy már nem ők ve-
zetik a világ mozgását .

– És miképp osztja meg ez a közvéleményt?
– A közvélemény egyik része, amely nem uralkodó [non 

respectable], ha nevezhetem így, azt mondja, hogy védekeznünk 



kell, mert ezek a változások fenyegetők . A másik része, amely 
irányadóvá vált [respectable]; az a vélemény, amely a véleményt 
formálja, azt mondja, hogy ez regresszió lenne, mert Európát a 
nyitottság jellemzi, és továbbra is az emberiség mozgásának élén 
kell maradnia, még ha más feltételekkel is . Nem az erő révén, ha-
nem úgy, hogy az emberi jogokat a legvégsőkig tiszteletben tart-
juk, és nagyvonalúan még nyitottabbak leszünk . Így egy olyan 
Európától, amelyik erős volt, jogokkal rendelkezett, irányított és 
magát helyezte előtérbe, egy olyan Európához jutottunk, amely 
nem irányít, nem kényszeríti rá magát másokra, de továbbra is 
az élen akar járni, ám nem a parancsolás, hanem a nyitottság 
által . És ennek eredménye, hogy a nem uralkodó véleményről, 
amelyet napjainkban populistának és identitás-központúnak 
[identitaire] neveznek, a másik tábor azt mondja, hogy az az eu-
rópai szellemiség elárulása . Viszont az ő szemükben éppen az 
uralkodó vélemény tűnik Európa védelme feladásának, ami Eu-
rópa pusztulásával fenyeget . Mindkét vélekedés küszködik az-
zal, hogy megfogalmazza magát .

– Azzal talán még inkább, hogy dialógusba lépjenek.
– Valóban, és részben azért, mert egymás által, de egymás el-

lenében léteznek . Azt is láthatjuk, hogy mindkét vélekedés meg-
osztott: a nyitottság pártján lévők megoszlanak a korlátlan, felté-
telek nélküli nyitottság között, és azok között, akik feltételekkel 
nyitottak . Ők szintén az emberi jogokra hivatkoznak, és elvárnák 
egyes alapelvek elfogadását azoktól, akik Európába jönnek, példá-
ul elfogadják az iszlám hívők bevándorlását, de azzal a feltétellel, 
hogy a muszlimok is elfogadnak bizonyos elveket, nevezetesen a 
nők és férfiak közötti egyenlőséget . Jelenleg a francia baloldal erő-
sen megoszlik azok között, akik számára a haladás multikulturá-
lis, és azok között, akik a Köztársaság érdekeit tartják szem előtt, 
és az érkezőknek előírnának egyes elveket, tehát a haladáselvű 
[progressiste] vélekedés sorai sem egységesek . Ami a populistákat 
illeti, ők bizonyos értelemben még inkább értetlenül állnak a hely-
zettel szemben, mert a köreikben nincs igazán pozitív magyarázat 
és cselekvési terv . Politikailag ugyan jól állnak, de azért állnak jól, 
mert a félelemnek adnak hangot, nevezetesen a népesség jelentős 
részének a bevándorlási hullám felett érzett félelmének . Nyugat-
Európában a populizmus a félelem által is – ami nem tekinthető 
tényleges politikai gondolatnak [pensée politique] – szavazatokat 
szerez, mondván, hogy az uralkodó erő ránk kényszeríti az ellen-
őrizetlen bevándorlást . Ezt a reakciót könnyű megérteni, de ettől 
ez még nem politikai reflexió, és arra a szlogenre korlátozódik, 
hogy „itt mi vagyunk otthon”, ami könnyen népszerűvé váló, de 
politikai értelemben igen szegényes szlogen . A globalizáció ellen 
tiltakozók nem tudják, milyen nyelven adjanak hangot az érzése-
iknek, ezért is gyakoriak a vitatható megnyilvánulások, erőszakos 
kijelentések, talán a populista vezetők intellektuális képzettségé-
nek hiánya miatt is, de talán azért is, mert van, amit nagyon nehéz 
megfogalmazni . S ha végre eljutunk a kérdéséhez az európai élet-
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forma védelméről, akkor azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mi 
is az európai életforma?

– Úgy gondolja, hogy a szabadság és a norma fogalmainak szerepe 
van ezekben az elképzelésekben? Hiszen egy életmód védelmével egy 
feltételezett normát védelmezünk, a szabadsággal, nyitottsággal egy 
megőrzendő hagyomány nevében lehet szembehelyezkedni. Vagy ezek 
a fogalmak csupán kiüresedett elemként vannak jelen a közbeszédben?

– Úgy gondolom, nagyon nehéz politikailag helytállóan 
[politiquement pertinent] kifejezni, hogy miben is állna a megvé-
dendő életforma . Hiszen Európában voltak a legjelentősebbek a 
történelmi átalakulások . Vegyük példaként a két nagy átalaku-
lást, a kereszténységet mint anyabölcsőt és a felvilágosodást! A 
kereszténység és a felvilágosodás specifikusan Európára jellem-
zők . Azzal pedig Önnek sem mondok újat, hogy a felvilágosodás 
nagymértékben a kereszténység kritikája . Mit szeretnénk tehát 
megvédeni? A keresztény Európát vagy a felvilágosodás Euró-
páját? Ha az utóbbit választjuk, akkor az emberi jogok filozófiá-
ja [la philosophie des droits de l’homme] az uralkodó véleményhez 
vezet vissza, hiszen, ha Európa az emberi jogok földje, akkor a 
globalizáció tárt karokkal fogadható . Mit kell megtartani, meg-
őrizni vagy előremozdítani Európában? Itt válik igazán nehézzé 
a gondolatmenet . Európa fejlődése az elmúlt évtizedekben gyak-
ran abban állt, hogy leszámoljon olyan társadalmi normákkal, 
amelyek évszázadokon keresztül az életet szervező, szabályozó 
szereppel bírtak, és egyes normákat keresztények és laikusok 
egyaránt osztottak, ilyen volt például a családi élet . Tehát az eu-
rópai életformát Európa belső változásai rombolták le, szimbo-
likus értelemben, ám gyorsuló módon . Az elmúlt időszakban a 
változások Európában a tettleges önmegtagadás [la négation de 
soi par soi] irányába mentek, s ebben a haladáselvűek haladást 
láttak és látnak még ma is .

Ellentmondás például, hogy az emberi jogokat hirdető szél-
sőbaloldal érvel leginkább az iszlám elfogadása mellett . Az 
islamogauchisme1 fából vaskarika . A szélsőbaloldal Európa előre-
haladását ebben az önmagtagadásban, a régi európai élet lerom-
bolásában látja, és még abban is egyetértenek, hogy a legősibb 
elveket valló [les plus archaïsants] muszlimokat is befogadhat-
juk, mert így Európa biztosan nem fog többé a saját múltjára 
hasonlítani . Ebből is láthatjuk, hogy az ideológiai beállítottság 
ellehetetleníti a dialógust . Nincs dialógus a populisták és a ha-
ladáselvűek között, de a dialógus igen nehéz a korlátlan hala-
dáselvűek [progressistes illimités] és a köztársasági haladásel-
vűek [progressistes républicains] között is, s a megőrzés hívei 
[conservateurs] nehezen tudják meghatározni, hogy mit lehet és 
mit kell megóvni, valamint mit szeretnénk megóvni abból, ami 
még megmaradt . Én személy szerint azt képviselem, hogy is-
1 Pejoratív értelmű kortárs politikai kifejezés, amely arra utal, hogy a francia 

baloldalban és szélsőbaloldalban többen az iszlám vallásúak bevándorlásá-
nak támogatóját látják .
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merjük el Európa keresztény jegyeit, de ilyenkor azt válaszolják, 
hogy ez a kívánság politikailag már érvényét vesztette .

– Ez a laicizálódás kérdéséhez vezet bennünket, hiszen olyan orszá-
gokban élünk, amelyek világi államként definiálják magukat, ezért vi-
tatott kérdés a kereszténységet visszavezetni a politikai szférába. Sokan 
vannak, akik számára a laicitás és a haladás kéz a kézben járnak. Ön 
hogyan értelmezi a haladás és a laicizálódás között található vagy vél-
hető párhuzamot?

– Ez igen bonyolult kérdés, mert valójában sok bizonytalan-
ság övezi a laicitás jelentését és határait . A szónak van egy elég 
világos értelme, amellyel többé-kevésbé mindenki egyetért, és 
ez a parancsok szétválasztása [la séparation des commandements], 
vagyis, hogy az egyház nem utasíthatja az államot, és az állam 
sem parancsol hitbeli kérdésekben . Ezt intézményi, jogi és admi-
nisztratív szempontból nem nehéz megszervezni, ám mi történik 
a társadalmon belül? Én azt mondom, s ezzel nem vagyok egye-
dül, hogy az állam laicitása nem jelenti a társadalom vallási sem-
legességét . A régi törvény, az 1905-ös törvényre gondolok2 és az 
azt megvalósító rendelkezésekre, hatással volt a társadalomra, 
mert a franciaországi vita egyik legfontosabb eleme az egyház és 
a republikánus, haladáselvű párt között az oktatás volt .

– Kifejtené ezt részletesebben az olvasóink számára?
– A laicitás híveinek egyik fő célja az volt, hogy a közokta-

tás kerüljön ki a Katolikus Egyház kezéből . A laicitás klasszikus 
értelme Franciaországban az 1905-ös törvényé, ez az intézmé-
nyi szétválasztást érintette, ami azt eredményezte, hogy az ál-
lampolgárok teljes iskoláztatásukat a vallási hovatartozásuktól 
függetlenül végezhetik el . Ez elég jól működött, de ténylegesen 
nem is szétválasztáshoz vezetett, hanem megállapodásokhoz az 
állam és az egyház között, mert meg kellett szervezni a laikus 
iskoláztatást és a keresztény jegyeket viselő iskoláztatást is, s az 
együttműködést törvények szabályozták . Azonban az iszlám 
ebbe a helyzetképbe új problémát hozott be . Azért vagyok erő-
sen szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a laicitás megoldaná-e 
a problémákat, mert a muszlimok kérdése ezen kívül esik . Az 
olvasóimmal és hallgatóimmal azt szeretném megértetni, hogy 
az iszlám problémája egészen más, mint a katolicizmus problé-
mája . Hiszen a 19–20 . század fordulóján a politikai hatalom egy 
olyan egyház kérdésével nézett szembe, amely évszázadok óta a 
politikai, nemzeti, társadalmi és családi élet része volt .

– És az erkölcsöket is meghatározta.
– Igen, valóban, az erkölcsöket is . Ebben a korban mondjuk 

a férj laikus köztársaságpártinak vallotta magát, ám a felesége 
gyakorló katolikus volt, a Jaurès-családban3 például botrányt 

2 Az állam és az egyházak szétválasztásának törvénye, amelyet 1905 . decem-
ber 9-én fogadtak el .

3 Jean Jaurès (1859–1914) – 1901-ben botrányt kavart, hogy az antiklerikális szo-
cialista gondolkodó lánya egyházi iskolába jár és elsőáldozott . Jaurès a családi 
hagyományokra hivatkozott, és a család nőtagjainak vallásos kötődésére .
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kavart, hogy a lánya elsőáldozó volt . Tehát valamiféle ozmózis 
állt fenn az egyház, a társadalom és az ország között . Ezt kellett 
szétszakítani, ami nem is ment szép szóval, hiszen a társadalom 
egyszerre volt köztársaságpárti és katolikus . Jelenleg a probléma 
ennek ellenkezője, mert nem szétválasztani kell, hanem egyesí-
teni . Most arról van szó, hogy a társadalomba, a nemzeti életbe 
egyenlőként vonjunk be korábban nem a részét képező populá-
ciót . Hiszen a gyarmatokon volt muszlim népesség, de őket nem 
tekintették a Köztársaság egyenértékű állampolgárainak . Vagyis 
nem arról van szó, hogy szét kell választanunk a kormányza-
tot és az iszlámot, hiszen Franciaországban az iszlám nem volt a 
kormányzat része, nem gyakorolt monopóliumot az oktatásban . 
Ez evidens, mégis sokan a laicitást tekintik kulcsszónak, s azt 
mondják, hogy laikus államként kell foglalkoznunk az iszlám-
mal, ez az érvelés azonban kevéssé helytálló .

– Miben látja az ellentmondást?
– Ők is a társadalom tagjai [sociétaires], méghozzá jelentős 

számban, ám elkülönülnek a társadalom többi tagjától: főképp a 
nemek közötti szerepek és a nők helyzete különbözik attól, amit 
mi jónak és helyesnek vélünk . Azonban miféle szétválasztás te-
remtené meg a muszlim lakosság körében a férfiak és nők egyen-
lőségét? Nyilvánvaló, hogy nincs alkalmazhatóság az eszköz (a 
szétválasztás) és a cél között . A laicitás-pártiak a külső jeleket 
akarták eltörölni . Megtilthatják a nőknek, hogy kendőt viselve 
menjenek a gyermekeikért az iskolába,4 ám megengedjük vagy 
megtiltjuk, az nem változtat semmin sem . Mert ezzel csupán a 
hatalmat gyakorolták, de a laicitás azon a módon, ahogy a ke-
resztény társadalomban kidolgozták és érvénybe léptették, nem 
alkalmazható ebben az esetben . A kormány a törvény kézben 
tartója, a vallások úgy szervezik meg magukat, ahogy akarják, ez 
azonban nem alkalmazható a muszlim életforma ügyére, jobban 
mondva arra, hogy ez az életforma is belépett Európába . És ezzel 
visszakanyarodtunk az eredeti kérdéshez, hiszen Európa a saját 
életformájára kérdez rá . Azt jól tudja, hogy ez nem az iszlám, azt 
nem is könnyű integrálni, ezért itt éleződik ki a globalizáció és 
a migráció kérdése . Itt is a három említett véleményt láthatjuk, 
a korlátok nélküli progresszió híveit, tehát multikulturalizmus, 
teljes nyitottság, jöjjenek ahogy vannak; a feltételes progresszió 
híveit, jöjjenek, de a Köztársaság bizonyos elveit be kell tarta-
niuk; és egy úgynevezett konzervatív állásfoglalást, amelynek 
rengeteg változata van, ez azonban az iszlámot mint az európai 
élettől elütő dolgot minél inkább távol szeretné tartani . A dialó-
gus nehéz, és ez meglepő szövetségekhez vezet, például a kon-
zervatív oldal a korlátlan progresszió híveivel is egyetérthet, ha 
azt mondják, hogy a kendő nem is olyan fontos, hiszen ez a szo-

4 Jelenleg is folytatódó vita arról, hogy a közoktatásban megengedhetők-e a 
vallási hovatartozás külső jelei . A vita tárgya, hogy mi számít jogsértőnek: 
vallási jegy jelenléte a laikus oktatásban vagy a hovatartozás jelétől való meg-
fosztás (például muszlim lány vegye le a fejkendőjét, ha iskolába megy) .
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kásaik része, és elfogadjuk őket így (a konzervatív oldal számá-
ra: azzal a feltétellel, ha nem jönnek túl sokan), ám a konzervatív 
oldal a feltételes progresszió-hívekkel is egyetérthet, mondván, a 
Köztársaságnak bizonyos elveket be kell tartatnia, elvünk, hogy 
a nők és férfiak egyenlők, vagyis előírják az egyenlőséget .

– Az egyenlőséget előírni igen paradox elgondolásnak tűnik…
– A franciák számára az egyenlőséget megkövetelni forradal-

mi előzmény, hiszen ez történt 1789-ben is, tehát ez nem feltétle-
nül a francia szellem tetszése ellen való .

– De ha nem is a francia szellem tetszése ellen való, vajon lehetséges?
– 1789-ben eltörölték azokat a rendeket és feudális nyomo-

kat, amelyek révén az egyenlőtlenség társadalmi berendezkedés 
volt . Azonban a mostani helyzetben a családi és intim életet érin-
tő kérdésekről van szó, az öröklésről, a család belső életéről, s e 
területen nagyon problémás a hatalom gyakorlása . Az eredmény 
bizonytalan, a beavatkozás legitimitása vitatható, az egyenlőt-
lenség egyes esetekben megfoghatatlan, és ilyenkor az állam a 
magára vállalt szerepben egyszerre tűnhet zsarnokinak és ered-
ménytelennek, ez hát az igen kevéssé biztató helyzetkép .

– Ezek a gondolatok a kulturális különbségek kérdéséhez is elvezet-
nek, hiszen az európai életforma védelmét hirdetők közös európai kul-
túráról beszélnek, még akkor is, ha valójában kultúrákról van szó. Ha 
maga a védendő kultúra sem egységes vagy egységesíthető, vagy ágakra 
szakadt, miként volna ez lehetséges? Ezek is a vita elemei.

– Úgy látom, hogy túlságosan absztrakt fogalmakban gon-
dolkodunk . Az identitás absztrakt fogalom, de még a kultúra is 
az, mert ez nem koherens beállítottság . Európa egy politikai, tár-
sadalmi és spirituális narratíva, amit el lehet mondani, de nem 
lehet kijelölni, hogy mi is az európai identitás . Európa földrajzi 
térképe megrajzolható, de ez nem az identitás térképe . Ám mit 
teszünk a középpontba, mi különböztetné meg Európát sajátsá-
gosan más kulturális területektől vagy inkább civilizációktól? A 
civilizáció megfelelőbb szó, mint a kultúra . Nem nehéz azt mon-
dani, még ha nem is feltétlenül vezet népszerűséghez ilyen ki-
jelentést tenni, hogy meg kell védeni az európai civilizációt . De 
milyen helyet adunk a kereszténységnek? A keresztény gyöke-
rek mindenki számára egyértelműek, még azok számára is, akik 
ezt nem feltétlenül szívesen veszik vagy szeretik, hiszen maga a 
szekularizációs folyamat is ezen alapul . Kollégám és barátom, 
Marcel Gauchet tézise, hogy a szekularizáció a kereszténységből 
bontakozott ki: a kereszténység a vallásból való kilépés elemét is 
magában hordozza, vagyis a vallásból kilépő vallás . Ha így néz-
zük, akkor a vallás már sem a jelenre, sem a jövőre nézve nem 
mérvadó, ez a múlt, Gauchet ezt így értelmezi .

– Ön egyetért ezzel?
– A válaszok komoly eltéréseket mutatnak még azoknál is, akik 

egyetértenek abban, hogy a kereszténység lényegileg meghatároz-
za Európát . Én személy szerint úgy vélem, hogy a kereszténység 
Európa múltjának, jelenének és jövőjének is döntő tényezője, a de-
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finíció része, mert megkülönböztető jegynek tekinthetjük . Nem 
a dogmákra gondolok, hanem arra, hogy mennyiben mozgatja a 
kereszténység az európai életet . Azt gondolom, hogy az európai-
ak két dolgot akartak egyidőben, két olyan nehezen összeköthető 
dolgot, hogy szét is kellett választaniuk ezeket: egyrészt önmagu-
kat kormányozni a görög városállam mintájára [le gouvernement de 
soi par soi], és ezzel egyidőben (vagy ennek ellenére) Jézus Krisz-
tusnak engedelmeskedni, aki a „minden ember barátja” istensé-
get jelenti, ez pedig szintén innovatív elem, hiszen így már nem a 
városállam vagy a nép istenéről van szó . Ez pedig Európa teológi-
ai-politikai történetét egészen specifikussá teszi . Ezt a kettős hajtó-
erőt nagyon leredukálják az „adjátok meg a császárnak, ami a csá-
száré, Istennek, ami Istené” típusú értelmezések . A kereszténység 
vezetni akart, az egyház parancsolni akart, ezt még nem tekint-
hetjük patológiának . Az európaiak tehát ezen a kettős késztetésen 
vitatkoztak, vagyis, hogy egyrészt a saját értelmük irányítsa őket, 
másrészt szükségét érezték, hogy a minden ember barátjának te-
kintett istenségnek engedelmeskedjenek, ennek pedig Európa tör-
ténelmére nézve következményei lettek . Mivel két nagyon eltérő 
késztetésről van szó, voltak szerencsés kompromisszumok, félre-
sikerültebbek is, ellentétek is, azonban a kettős késztetés minden-
képpen formálta az európaiakat . Egész történelmünk egy vita, s 
ebben jelen van a görög-római háttér (hogyan alkossuk meg a jó 
köztársaságot?), de a keresztény tétel is [la proposition chrétienne], 
amely Isten országának elgondolását veti fel .

– És hol látjuk ennek a lenyomatát a gondolkodásunkban?
– Az európaiak kettő vagy inkább kettő-három alapvetően kü-

lönböző hatalom alatt álltak, és Európára ez is sajátosan jellemző . 
A vallás tekintélye volt az egyik, a másik a ráció, tehát a filozófia 
hatalma, harmadikként a politikai hatalom . Azonban a tekinté-
lyek szerepe mindig is megosztott volt, még a kereszténység do-
minanciája alatt is, ne felejtsük el például, hogy Szent Tamás Ci-
cerót idézi, számára Ciceró autoritás . A ráció, a filozófia, a jog, az 
antik és így egyben pogány jogrendszer még abban a korban is je-
lentős volt, amikor az egyház a legbiztosabb volt magában . Tehát 
az európaiak alkalmazkodtak ahhoz, hogy ezekkel a tekintélyek-
kel együtt éljenek, és komolyan vegyék e referenciákat . Ha bárme-
lyiket töröljük a terepasztalról, akkor alapvető veszteség adódik . 
A legutóbbi időszak változásai a kereszténységet, az egyházat le 
akarták venni a terepasztalról, ez azonban elképesztő mértékben 
megcsonkítaná az intellektuális vitalitást . Ha a vallást levesszük a 
palettáról, mondván, hogy ez csak néhány ember egyéni életében 
játszik valamiféle szerepet, tehát nincs társadalmi érvényessége 
(miközben a vallás és Isten kérdésének valamennyi ember életére 
nézve van jelentősége), és ha a vallás nem lehet jelen nyilváno-
san, az elszegényedést, elszíntelenedést, tartalomvesztést jelent az 
intellektuális életben, amit napjainkban tapasztalhatunk is, s ami 
azt eredményezte, hogy jelenleg Európában az iszlám istenképet 
láthatjuk ugyan, de a másikat nem .
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– Úgy gondolja, hogy létezik egy egyensúlyi helyzet, amely felborul-
hat azáltal, ha valamelyik tényezőt elvesszük vagy háttérbe szorítjuk, és 
egy másikat előtérbe tolunk?

– Ez az egyensúly már felborult . Az egyház a társadalom 
marginális területére szorult, törékeny a legitimitása, a domi-
náns vélemény szerint olyan konzervatív erkölcsiséget képvisel, 
amely ellenkezik az emberi jogokkal, és paradox módon minél 
kevesebb társadalmi befolyása van az egyháznak, annál inkább 
ellenséges megnyilvánulásokat kelt . Bár ez nem szerencsés, lé-
lektani szempontból teljesen érthető, mert a keresztény vallást 
annyira eltávolították az eredeti szellemiségétől, hogy a marad-
ványai, a nyomai is idegennek, bizarrnak tűnnek .

– Idejétmúltnak?
– Igen, idejétmúltnak . Miközben nyitunk az iszlám vagy a 

buddhizmus felé, a kereszténység nyomai tűnnek bizarrnak, a 
haladással ellentétesnek, hiszen a katolikusok „húzzák a száju-
kat”, ha az emberi jogok érdekében új törvényt akarnak hozni, 
tehát – mondják egyesek – jobb lenne ettől teljesen megszaba-
dulni . Az országban érezhető ez a hangulat . Az alapvető kérdés 
a kereszténység helye a nyilvános életben, ez pedig számomra 
nem számbeli kérdés, tehát nem arról van szó, hogy a katolikus 
vallás már nincsen többségben, hanem arról, hogy mi mozgat-
ja a közbeszédet; hogy az, amit én keresztény tételnek nevezek, 
része-e a társadalmi életnek, a vitáknak . Ez nehéz feladat . Nem 
tudom, hogy használható-e melléknév itt, mondhatok-e például 
olyat, hogy konzervatív katolikus . Tegyük fel a kérdést inkább 
úgy, hogy a kereszténység jelenlétéhez ragaszkodó kereszté-
nyeknek mi a feladata . Lesz-e elég keresztény, aki elég felkészült 
és elég aktív ahhoz, hogy a közbeszédben jelen legyen, hogy visz-
szahozza a keresztény szót, nézeteket, témákat a nyilvános vi-
tákba? Erre a kérdésre senki nem tudja a választ .

– Köszönöm. A második kérdéscsoport a természeti törvényről és az 
emberi jogokról írott könyvét érinti.5 A cím figyelmet érdemel, mert két 
olyan dolgot állít szembe egymással, amelyeket a közgondolkodás össze-
köt, időnként akár szinonimaként használ. A törvény és a jog fogalmá-
ra gondolok. A könyv a kettő szétválasztására épít, miközben ezek szá-
munkra első hallásra nem jelentenek két egymással vitát folytató dolgot. 
Miért választotta azt a megközelítést, amely a törvényt és a jogot nem 
csupán megkülönbözteti, hanem szembenálló viszonyukra mutat rá?

– Nos, a törvény és a jog között nem én tettem különbséget 
elsőként… Hobbes beszél erről . A törvény alapjában véve egy 
parancs, utasítás, egy szabály, illetve egy szabály parancsa, a jog 
pedig egyfajta szabadság, felhatalmazás, tehát szemben állnak 
egymással . Úgy is mondhatjuk, hogy a törvény a szabadság gát-
lása vagy szabályozása, a jog pedig egyfajta szabadság . Ez így 
egyszerű, de bonyolultabbá válik, ha arra gondolunk, hogy a 
modern törvény a jogokon alapuló törvény [une loi fondée dans les 

5 Manent, Pierre: La loi naturelle et les droits de l’homme, PUF, Paris, 2018 .
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droits], és célja az, hogy megvédje a jogokat . Ezért a köztudatban 
a jogok fogalma magába szippantja a törvény fogalmát . Alapve-
tő különbség van azonban a társadalmi élet azon reprezentációja 
között, amelyben a kulcsfogalom, a magyarázó fogalom a tör-
vény, és azon reprezentáció között, amelyben a kulcsfogalom a 
jogok, az emberi jogok . Mert a klasszikus megközelítésben a jog 
a törvény része volt .

– És mára talán a jogok beszippantják a kollektív jogok, a nemzet 
jogainak fogalmát?

– Napjainkban ezek a fogalmak jelentős változásokon mennek 
keresztül . A jog fogalma az egyén, mégpedig a különálló egyén 
[individu séparé] jogaként fogalmazódik meg, vagyis a jog az in-
dividualitásban gyökeredzik . Bizonyos értelemben az egyéni jog 
a jog klasszikus fogalmának ellentéte, hiszen a jog a társadalom 
tagjai viszonyának konkretizációja volt, az együtt-létezést és az 
együttműködést szervezte, tehát ez a viszony határozta meg . Az 
emberi jogok [les droits de l’homme] megközelítése logikailag szin-
te tarthatatlan, amennyiben a többi egyéntől elkülönített egyén 
jogainak elképzelése . Logikai értelemben ez megbicsaklik . Ezért 
is volt lehetséges, hogy a nagyformátumú jogász, Michel Villey 
rámutatott arra, hogy a jog és az emberi jogok között ellentmon-
dás áll fenn .

– Ha egy egyén jogot formál valamire, rendszerint azért teszi, mert 
látja, hogy az másoknak is jogában áll.

– Természetesen . A politika- és társadalomtörténetben láthat-
juk, hogy a jog, teljesen absztrakt értelemben, arra szolgált, hogy 
kijavítsa a viszonyokat, így a jog egy bizonyos korban polemi-
kus és kritikai módon mintegy közbeavatkozott, és e beavatko-
zás arra irányult, hogy újraformálja a társadalmat, de egy létező 
társadalmon belül . Az emberi jogok fogalma csak akkor alkal-
mazható, ha már létezik egy társadalmi berendezkedés . Ez nap-
jainkban szüntelen forradalmi változáson megy keresztül, és so-
kan pártfogolják ezt .

– De az emberi jogok egyben elterjedt terminus is, melyet úgy hasz-
nálunk, hogy nem feltétlenül kérdezünk rá a pontos jelentésére vagy 
esetleges logikai ellentmondásaira.

– Az emberi jogok gondolata előnnyel bíró vélekedés . Arra 
mindig lehet indítékot találni, hogy a dolgok rendjét, a fennálló 
rendet bíráljuk, de Európa épít is a kritikai és polemikus hagyo-
mányra, tehát a fennálló rend kritikája európai habitusnak te-
kinthető . Vagyis a fogalmat zászlajára tűzi ez az európai kritikai 
tradíció, ám az emberek arra már nem kérdeznek rá, hogy ez mi-
lyen irányba vezet, milyen horizontot nyit előttünk . Ilyenkor azt 
mondom nekik, képzeljük el, hogy minden követelésük teljesül . 
Mire is fog hasonlítani az így elképzelt, áhított társadalom? Ezt 
nem tudjuk elképzelni, még az egyéni identitás kérdésében sem .

– Mert nem fogunk többé határokat ismerni, nem korlátozzuk ma-
gunkat?
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– Mert a kritériumok annyira elcseppfolyósodnak, hogy sem-
milyen társadalmi szabály nem fogja korlátozni azt a kitörő kész-
tetést, hogy minden individuum saját magát határozza meg az 
egyéni jogai alapján .

– Úgy érti, hogy a radikalizmus megszokott viselkedéssé válik, mi-
közben a radikalizmus elvileg másokkal szemben értelmezhető, mert 
másokhoz képest gyökeresen különböző? Ha minden radikális, akkor 
semmi sem radikális. Tehát van ebben a perspektívában valami megfog-
hatatlan vagy megjósolhatatlan?

– Igen, de ez már látható a radikális LMBT megmozdulások-
ban . Amint egy kisebbség jogokat nyer, újabb, még kisebb ki-
sebbség jelentkezik, hogy őt elnyomják . Mindig újabb indokol-
ható kérés merül fel, hiszen mindenki saját jogának forrása . Az 
egyéni partikularitás határtalan igénye áll elő, ezzel azonban le-
rombolható az emberi világ . Ám jelenleg ez a nézet orientálja a 
társadalmi változást és a törvénykezést is, és ha szembehelyez-
kedünk vele, akkor konzervatívnak és reakciósnak bélyegeznek, 
az emberi jogok ellenségének .

– Úgy gondolja, hogy a jogok kultusza működésképtelenné teszi a 
jogokat?

– Úgy gondolom, hogy a jogok mintegy közlekedési dugót 
alkotnak . Ha nincs egyetértés, mindenki a jogaival hozakodik 
elő, ám jogként mindenkinek egyenértékű joga van, tehát nem 
tudunk dönteni, nem lehet továbblépni . Remélem, hogy végül 
rá fogunk ébredni, hogy olyan törvényre van szükségünk, amely 
másból töltekezik, mint az egyéni jogokból . Engem meglepett, 
hogy a jogászok pozitívan fogadták a könyvemet, mondván, na-
ponta tapasztalják, hogy nehéz vagy akár lehetetlen nem csupán 
megoldani, hanem még megfogalmazni is a nézeteltéréseket, ha 
csupán az egyéni jogok szemszögéből nézzük őket, még olyan 
egyszerűnek nevezhető ügyekben is, mint például egy válás el-
rendezése . Hiszen szükség van törvényre, ne mondjuk azt, hogy 
természeti törvényre, de közös törvényekre, amelyekben megál-
lapodunk ahhoz, hogy ez lehetséges legyen . Egy másik érdekes 
kontextus maga az egyetemi élet . Napjainkban az egyéni jogok 
teljesen elszakadtak az intézmény létjogától . Az egyetemisták a 
jogok nyelvén beszélnek: jogot formálnak arra, amit az egyetem-
nek ajánlania kell számukra, először a felvételire, aztán a diplo-
mára . A hallgatók által írt kiáltványok egészen beszédesek . Ám 
az egyetemnek funkciója is van, ez a funkció szabályok formá-
jában fogalmazódik meg, ezeket a szabályokat pedig nem lehet 
lerombolni a jogok nevében . Láttunk például esetet arra, hogy 
egy hallgató azt terjesztette fel írásban a tanára ellen a saját bel-
ső levelező rendszerünkön, hogy „visszaélt nagyobb tudásával 
azért, hogy őt megítélje” .

– De a vizsgán végül is ez történik, különösen a szóbeli vizsgán. 
Ehhez hozzá voltunk szokva…

– Persze . Tehát lehet gondolkodni az intézmények jelentésén, 
a nemzet jelentésén, a házasságén, az egyetemén, az egyházén, 
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hiszen az intézményeknek is van jelentése . Én elismerem, hogy 
az intézmények elnyomhatják az egyéni jogokat, és ez komoly 
megfontolás, ám napjainkban a jogok szembehelyezkednek az 
intézménnyel, az intézmény pedig bajosan érvel az egyéni jogok-
kal szemben . És ez lebéníthat egy országot . Az egyetem sebez-
hető intézménnyé vált, a hallgatókban pedig az az érzés mun-
kálkodik, hogy egyéni gondjaik alapján az intézményi működés 
felülvizsgálható .

– Az egyetemet valaha kemény dolognak tartottuk, a játékszabály 
része volt, hogy nem lesz egyszerű… Mi még így vágtunk neki a ta-
nulmányoknak.

– Természetesen megértjük, hogy sok hallgató komoly gon-
dokkal küzd, ám az egyetem a saját létokát sem teheti félre . Mint 
az imént mondtam, az egyén az intézménynek szegezhet egy-
egy jogot [droit opposable], ám az intézmény szinte már nem bír 
ilyen szembehelyezhető joggal . A migráció kérdésében azt látjuk, 
hogy maradnak azok is, akik ügyét megvizsgálva az derül ki, jo-
guk van maradni, és azok is, akiknek nem, tehát maradnak attól 
függetlenül, hogy ez jogszerű vagy sem . Egyrészt azért, mert bo-
nyolult lenne az eljárásnak érvényt szerezni, az állam nehezen 
tudná visszaküldeni őket, de azért is, mert az állam nem ismer el 
magának a bevándorlók jogaival szembehelyezhető jogot .

– A hospitalitás feltételeire gondol?
– Ha napjainkban a hospitalitás feltételeiről és korlátairól be-

szél, akkor azt kockáztatja, hogy…
– Hogy konzervatívnak neveznek?
– Dehogyis . Azt, hogy embertelennek tartják .
– Hogy ne záruljon a beszélgetés ilyen ellentmondásos és bizonytalan 

perspektívák felé nézve, szerettem volna a személyes intellektuális életút-
járól is kérdezni Önt. A nyolcvanas–kilencvenes években főleg a libera-
lizmus klasszikusairól publikált, amitől mostani írásai már eltávolodtak. 
Kritikai nézőpontból tekinteni a liberális nézetekre, az emberi jogokra, a 
nyitottságra azt jelentené, hogy a saját szakmai útját vizsgálja felül?

– Nos, én a liberalizmus iránt két indítékból érdeklődtem . Az 
egyik közvetlenebb módon politikai volt: Raymond Aron tanár-
segédeként dolgoztam, és akkoriban a kommunizmusról foly-
tatott vita még nagyon eleven volt . A liberalizmus így a kom-
munizmussal és szocializmussal szembeállítható alternatívaként 
érdekelt . Ez volt a gondolatmenet első vetülete, ugyanarra az 
alapra építve, mint Aron, aki Marxszal szemben tanulmányoz-
ta Tocqueville-t mint egy másik utat a modern élet és a modern 
társadalom modellezésére . A másik ok, amely miatt a liberaliz-
mus érdekelt, a filozófia volt és Európa története, mert alapjában 
véve a liberalizmus a modern világ filozófiája . Maga a moderni-
tás a liberális mozgalom, még akkor is, ha a 19 . század végén és a 
20 . század egyes időszakaiban látszólag a liberalizmus ellenfelei 
kerekedtek felül . Az 1970-es években, a nyolcvanas évek elején 
nem volt egyértelmű, hogy ki fog talpon maradni, a kommuniz-
mus felülkerekedése akkoriban még nem volt kizárható, például 
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Afganisztán megszállásakor .6 Erre jól emlékszem, Aron mellett 
dolgoztam, és nem érezhettük úgy, hogy jó helyzetben lennénk . 
Tehát voltak olyan időszakok, amikor a liberalizmus ellenségei, 
akár a kommunisták, akár a fasiszták, előnyre tettek szert . Ám 
az európai élet elvei szempontjából a liberalizmus meghatározó 
irányvonal, egyfajta vektornak tekinthetjük . Én azért foglalkoz-
tam a liberalizmus alapjaival és klasszikus szerzőivel, hogy meg-
értsem a modernitást, nem saját politikai doktrínát akartam ki-
alakítani . Mivel a liberalizmusról írtam könyveket, talán sokkal 
inkább a liberális tanok hívének [libéral doctrinaire] hittek, mint 
amennyire én valójában liberális vagyok . Engem a modern poli-
tikai gondolkodás létrejötte érdekelt, a liberalizmus mint filozó-
fiai kísérlet, amely az antik politikai gondolkodás riválisává vált, 
és felváltotta azt, ahogy ezt Leo Strauss rekonstruálni próbálta .

– A publikációiban ötvözi a történeti vizsgálódásokat és a kortárs 
vonatkozású gondolatmeneteket, a politikai gondolkodás történetét és 
aktuális vetületeit. Gondolja, hogy – miképp a filozófia magában foglal-
ja a saját történetét – a politikai gondolkodás is saját történetét tartal-
mazza, szervesen abból kel életre?

– Nem kell feltétlenül az erudícióra gondolnunk . Azonban a 
politikai jelenségeket megfelelő nézőpontból kell megközelíteni . 
Leo Strauss hívja fel a figyelmet arra, hogy Arisztotelész politi-
kafilozófiája a polgár nézőpontját veszi alapul, és nagyon fontos, 
hogy visszataláljunk ehhez a nézőponthoz . Ez azonban nehéz, 
mert rögtön az egyén nézőpontja áll rendelkezésünkre, továb-
bá elméleti elképzelésünk van a politikumról [la chose politique] . 
Márpedig a politikai kérdések gyakorlati kérdések . Láthatja a két 
szempontot: az ókori görög politikai gondolkodás a politikai cse-
lekvésről szól a polgár szempontjából, míg a modern politikai 
gondolkodás a politikum jelenségeit [le phénomène politique] el-
méleti távolságból nézi . Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül Arisz-
totelész-szövegeket kell olvasnunk, hanem meg kell értenünk az 
ókori görög nézőpontot a cselekvő polgárról . Aron például ezt 
tette: nem volt az Arisztotelész-filológia művelője, de a megkö-
zelítése a politikumról arisztotelészi nézőpontú volt . Tudatosí-
tanunk kell magunkban, hogy a modern politikai gondolkodás 
bizonyos elvei megkötik a politikumra irányuló nézőpontunkat . 
Az egyénből indulunk ki, de ezzel megfeledkezünk arról, hogy 
ő a valóságban cselekvő személy: a cselekedet finalitását kellene 
megtalálnunk, s ezáltal a cselekvés szabályát, mert ez egy gya-
korlati terv: „Ha ezt szeretnénk elérni, mit kell azért tennünk, 
hogy oda jussunk?” Ezt azonban nehezen tudjuk megfogalmaz-
ni, mert már nem akarjuk a cselekvésünk finalitását szem előtt 
tartani . Csak azt mondogatjuk, hogy biztosítani kell a jogokat, 
de mi végre? Európát az bénítja le, hogy már nem gondolkodik 
finalitásban, csupán a jogokat próbálja biztosítani, ez azonban 
semmilyen közös célt nem fog adni nekünk az európai életről .

6  Afganisztán szovjet megszállása 1979 decemberében .
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