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Az amerikai történetírás úgynevezett „konszenzus iskolája” 
az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről*

Az ötvenes években jelentkező új történetírói iskola törekvéseinek első, immáron 
klasszikus értékelését John Higham adta The Cult o f  the „American Consensus", 
Homogenizing Our History („Az amerikai konszenzus” kultusza: Történelmünk 
homogenizálása) című, 1959-ben megjelent tanulmányában. írása alapján terjedt el 
az új irányzat megjelölésére a konszenzus iskola elnevezés, amelynek képviselői az 
Egyesült Államokat „Egy boldog, vállalkozó szellemű, ám alapvetően konzervatív 
és mindenekelőtt figyelemre méltóan homogén országként ábrázolták”. Higham 
leginkább az irányzat jellemzőinek s nem kialakulása okainak leírására törekedett, de 
erős kételyeit fejezte ki abban a vonatkozásban, hogy „Parrington és Beard fejtetőre 
állítása” (ti. az amerikai társadalom belső társadalmi konfliktusait előtérbe állító 
úgynevezett progresszivista történészek felfogásának teljes elvetése -  a szerző) 
megoldaná az amerikai történetírás alapvető problémáit. „A fenti kultusz, mindenek
előtt eltekint olyan morális kérdések vizsgálatától, amelyek egyáltalán nem csekély 
és nem is gyalázatos szerepet játszottak az Egyesült Államok történetének alakításában. 
Ezek jelentőségének és fontosságának feltárásához a történészeknek nincs szükségük 
Beard és Parrington kategóriáira és valószínűleg e mostani, lealacsonyított pragmatikus 
filozófiára sem. Ugyanakkor, súlyos árat fizetünk mélyebb értékeik elfeledéséért: a 
keresztes hadjáratok szellemisége melletti elkötelezettséget, a felháborodás iránti 
fogékonyságot, az igazságtalanságokkal szembeni érzékenységet”.1 Higham tehát 
tartózkodott attól, hogy határozott politikai irányzattal hozza összefüggésbe az általa 
érzékelt megközelítést, ám annak konzervatívnak nevezésével, mégiscsak utalt erre.2 
A későbbi elem zők-például PeterNovick-azonban, nem haboztak összekapcsolni 
az ötvenes évek politikai légkörét a kibontakozó új történetírói irányzattal. Véleménye 
szerint a második világháborút követően, előtérbe került Amerika nagyhatalommá 
válásának vizsgálata és annak bemutatása, hogy a nyugati civilizáció hogyan került 
domináns helyzetbe a világ többi részével szemben s az Egyesült Államok hogyan
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szerezte meg e nyugati világon belüli vezető pozícióját. A korszak történetírói, a 
progresszivista történészeknek a társadalmi konfliktusokat hangsúlyozó-s legkiválóbb 
képviselői Charles A. Beard és Carl Lotus Becker esetében az „objektív történetírás” 
lehetőségét tagadó relativista -  megközelítéséről úgy vélték, hogy az hozzájárult a 
két világháború közötti időszakot jellemző szellemi nihilizmus és a totalitárius 
rendszerek kialakulásához. Újból az „objektív, tudományos” történetírás művelésének 
lehetőségét kezdték hangsúlyozni. A fiatalabb történész generáció képviselői az 1940- 
es évek végén, az 1950-es években „Egy új objektivista szintézist hoztak létre: A 
relativista kritika élét azáltal vették el, hogy részben magukba olvasztották azt”. 
Csökkent a katolikusokkal és a zsidókkal szembeni, korábban jellemző egyetemi 
alkalmazási diszkrimináció és e történészek magukévá tették a szakember öntudatos 
társadalmi szerepvállalásának a gondolatát is. Sokan vállaltak kormányzati állást a 
világháború idején, de azt követően is. Novick szerint a szakmai közönséget azon 
erőfeszítés itatta át, hogy a nyugati világot „Egy olyan világméretű ideológiai küzdelem 
megvívására mozgósítsa, amelyben a Nyugat megkülönböztető értéke az elfogulatlan 
objektivitás”. 3

Vagyis, a konszenzus iskola képviselői (a legnagyobb hatásúak talán Dániel J. 
Boorstin, Louis Hartz, Richard Hofstadter, David M. Potter és Robert E. Brown voltak) 
a szocialista és a nyugati világrend szembenállásának idején, a második világháború, 
valamint a szélsőjobb- és szélsőbaloldali diktatúrák tapasztalatával a hátuk mögött, 
az amerikai társadalmat megosztó konfliktusok helyett, az amerikaiakat a fenyegető 
diktatórikus rendszerekkel szemben egyesítő tényezőkre helyezték a hangsúlyt.

A konszenzus iskola értékelői általában Dániel Joseph Boorstint (1914- ) tekintik 
az irányzat legszélsőségesebb képviselőjének. Már John Higham is neki szentelte a 
legnagyobb teret a konszenzus iskola közös jellegzetességeit elsőként összefoglaló 
említett tanulmányában. E felfogás más jelentős képviselőivel, Richard Hofstadterrel, 
David Potterrel és Louis Hartzcal szemben, szinte az irányzat „állatorvosi lovának” 
tekintette őt, akinek munkásságában a legtisztább formában érhetők tetten az ötvenes 
évek történetírásának legjellegzetesebb vonásai. Hartzot ugyanis „Észrevehetően 
zavarták, az általa leírt liberális konszenzus altatószerként ható intellektuális impliká
ciói”. Boorstinnél azonban semmi ilyesfélét nem lehetett felfedezni, miáltal „Az 
amerikai történelem még drasztikusabb, konzervatív irányba történő átértelmezését 
hajtotta végre”.4Nagyon hasonlóan vélekedtek a későbbi elemzők is. Mint Daniel 
Joseph Singal megfogalmazta, a hatvanas -  hetvenes években „Mindenki egyetértett 
John Higham értékelésével” s ennek megfelelően „a legtöbb akkori szerző Richard 
Hofstadtert, Louis Hartzot, Daniel Boorstint, Clinton Rossitert és másokat szinte 
axiómaszerűen ebbe a csoportba sorolta, mondván: azon az alapon ünnepelték őket 
(ti. az ötvenes években -  a szerző), hogy feltételezték az ideologikus politika hiányát 
Amerikában”.5 Némiképp ironikusabb hangvétel hatja át a Boorstin munkásságát a
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nyolcvanas években elemző szerzők írásait. Bemard Sheehan szerint például „Nehéz 
Boorstint úgy olvasni, hogy ne jusson eszünkbe a rettegett konszenzus szó. Kevés 
figyelmet fordít azokra a mély politikai, társadalmi és etnikai konfliktusokra, melyek 
az újvilági életet enyhén szólva nem tették paradicsomivá ahhoz a reményhez képest, 
amit az amerikai álom megfogalmazott. A túlélésért az új kontinensen folytatott 
küzdelmet megtisztította mindenféle disszonanciától, mert kiiktatta belőle az eszmék 
fontosságát...Nála az amerikai lélek nem mutatja meg sötét oldalát, nem tér ki 
ilyesmire egyetlen általa tárgyalt téma esetén sem.”6 Hasonlójellegű Michael McGerr 
megközelítése is: „Dániel Boorstin, Louis Hartz és David Portera szokásos gyanúsí
tottak, akiket a szakma rendszerint akkor rángat elő, amikor újból meg akarja tagadni 
a konszenzus történetírást'. Boorstinról megjegyezte, hogy a hatvanas években írott 
munkáiban, sokkal kritikusabb hangnemben írt az Egyesült Államokról, ám alapvetően 
mégiscsak az volt a véleménye, hogy „Boorstin természetesen hitt Amerika megkülön
böztetőjellegében, míg a többiek óvatosabbak voltak.. .Az Amerika kivételességébe 
vetett hit címkéjét legfeljebb Boorstinre lehet alkalmazni, ugyanakkor nyilvánvalóan 
nem illik Hartzra vagy Potterre...V itathatatlan, hogy Boorstin volt a csoport 
legsovinisztább tagja, bár nem szabad figyelmen kívül hagyni annak az értelmiséginek 
az iróniáját, aki azért dicsőíti országát, mert »elméleti irányvonalában semmi olyasmi 
sem fedezhető fel, amit exportálni volna érdemes a világ más népei számára«”.7 
Egyértelműen ezt a felfogást képviselik az amerikai történetírás történetét összefoglaló 
újabb monográfiák, így Richard Kraus és Davis D. Joyce munkája is. „Boorstin adta 
a történelem konszenzus szemszögből tekintett legteljesebb értelmezését.. .Boorstin 
nem egyszerűen kimutatta a konszenzus meglétét az amerikai múltban, hanem 
ünnepelte azt s így, a konszenzus iskolával kapcsolatban alkalmazott konzervatív, 
neokonzervatív vagy antiprogresszivista címke jobban illik rá, mint bárki másra ezen 
a szakterületen”. Louis Hartz, Boorstinnel ellentétben „Nem szükségszerűen kedvelte 
azt a konszenzust, amelyet megfigyelt az amerikai múltban s (ti. szemlélete -  a szerző) 
valahogyan kevésbé leegyszerűsítő és óvatosabb” amazéhoz viszonyítva. A szerzőpáros 
nem csupán Hartzhoz, hanem az ötvenes - hatvanas évek másik meghatározó történész 
egyéniségéhez Richard Hofstadterhez mérve is hasonlóan értékelte Boorstin 
megközelítését. Az utóbbiban ugyanis, „Megvolt az akarat, a képesség, mi több a 
vágy, hogy megváltoztassa és továbbfejlessze felfogását s végül eljutott annak 
elvetéséig is, mivel túlságosan korlátozottnak találta azt”.8 Boorstin azonban az ötvenes 
évek után írott munkáiban is változatlanul és mereven kitartott álláspontja mellett. E 
változási folyamat eredményeként, a hatvanas évek végére maga Hofstadter is 
meglehetősen kritikusan vélekedett Boorstin munkásságáról, aki „Hátat fordított a 
történelmünkben meglévő politikai konfliktusok alapvető problémáinak, s gyakorta
a társadalmi konfliktusoknak is_S nem megoldotta a konfliktusok kérdését, hanem
egyszerűen nem vett tudomást azokról... Szélesen értelmezve a dolgot azt mondhatjuk,
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hogy Hartz képviseli a konszenzus történetírás intellektuális szárnyát, Daniel 
Boorstin.. .pedig az antiintellektuális szárnyát, és ebben az értelemben természetesen 
jellegzetesebben amerikai”.9 Lényegében ugyanebben látta a két történész közötti 
különbséget Richard L. Rapson is, aki szerint Hartz munkásságából kizárólag a The 
Liberal Tradition in America. An Interpretation o f  American Political Thought since 
the Revolution (A liberális hagyomány Amerikában: az amerikai politikai gondolkodás 
értelmezése a forradalomtól kezdődően, 1955) sorolható a konszenzus történetírás 
körébe, s annak nagy része ráadásul „a konszenzus tehertételeivel” foglalkozik. Ezzel 
szemben, Boorstin életművének túlnyomó részét áthatotta a konszenzus megközelítés, 
s ő teljes mértékben „a konszenzust ünnepelte és elvetette az ideológiai konfliktus 
lehetőségét”.10 Hasonlóan vélekedett Peter Novick is, aki szerint „A három legfonto
sabbnak tekinthető konszenzus történészei. Hofstadter, Hartz és Boorstin -  a szerző) 
közül ő volt az egyedüli, aki kezdettől fogva egyhangúan ünnepelte az általa leírt 
konszenzust”, míg a többiek viszonya ahhoz sokkal ambivalensebb volt." Az elemzők 
azonban, nem csupán ebből a szempontból tekintették Boorstint a konszenzus felfogás 
legkövetkezetesebb képviselőjének, hanem azért is, mivel nála lehetett kimutatni a 
legközvetlenebb összefüggést történetírói szemléletmódja, illetve az ötvenes évek 
politikai felfogása és légköre között. J. R. Pole, a gyarmati kori társadalomtörténet 
egyik legkiválóbb angol szakértője szerint, Boorstin ötvenes években írott munkái 
„Egy olyan időszakban születtek, amikor a hidegháború nemzetközi krízise össze
kapcsolódott a McCarthy-izmus keltette belső válsággal, s részben azzal a céllal 
íródtak, hogy történeti támaszt biztosítson honfitársai számára, amelynek nekivethették 
hátu-kat”.12 A fiatal Bemard Bailyn, a gyarmati korral foglalkozó történetírás egyik 
legjelen-tősebb élő alakja is közvetlen politikai indítékot vélt felfedezni idősebb 
kollégája műveiben. Mint írta, három részes összefoglaló Egyesült Államok 
történetének első kötete nem egyéb, mint „Saját kiábrándult konzervativizmusának 
kivételes apológiája, mely inkább jelenlegi politikai klímánk példa nélkül álló 
áramlataira adott érzékeny reakcióként értelmezhető, mintsem a tudásanyag figyelmes 
feltárásaként, elrende-zéseként vagy értelmezéseként”, minthogy Boorstin arra 
törekedett, hogy „A történe-lemben keressen bizonyítékokat jelenlegi politikai 
felfogása szükségszerű és halhatat-lan helyességének igazolására”.13 Ezt a napi politikai 
„megfelelni akarást” Peter Novick egyértelműen Boorstin életrajzával hozta 
összefüggésbe. Boorstin ugyanis zsidó szár-mazású volt, aki személyesen is 
megtapasztalhatta a két világháború közötti korszak egynémely amerikai egyetemének 
nem is nagyon látens antiszem itizm usát. Ezen élm ények hatása alatt és a 
szélső jobboldali d ik ta tú rák  e lő retö résének  légkörében 1938-ban -  még 
egyetemistaként -  belépett a kommunista pártba, bár az azzal való kapcsolata eléggé 
rövid életű és laza maradt. Kommunista párttagsága miatt azonban 1953-ban őt is 
megidézték a Képviselőház Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottsága (Com-
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mittee on Un-American Activities) elé, ahol azon kevés meghallgatott történész közé 
tartozott, aki minden, a korábbi párttársaira vonatkozóan feltett kérdésekre rendkívüli 
részletességgel válaszolt s nem tagadta meg az együttműködést az Ötödik 
alkotmánykiegészítésre hivatkozva. Vallomásában szinte mentegette magát, és 
mindenáron annak igazolására törekedett, hogy teljes mértékben szakított a 
kommunizmussal és azonosult Amerika igazi értékeivel. Egyetértett kérdezőivel abban, 
hogy kommunistáknak nem lenne szabad amerikai egyetemeken tanítani, s felhívta a 
bizottság figyelmét aktív vallási tevékenységére, mivel szerinte a vallás „Gátat képez 
a kommunizmus ellenében”. Arról is biztosította a képviselőket, hogy oktatói munkájá
ban és írásaiban „Az amerikai demokrácia egyedülálló erényeit igyekszik feltárni és 
megmagyarázni tanítványainak. Ezt részben a Jeffersonról írott könyvemben végeztem 
el, amit -  jut eszembe -  szenvedélyesen bírált a Daily Worker (ti. az amerikai 
kommunista párt lapja -  a szerző), mint amely az amerikai uralkodó osztályokat 
védelmezi, valamint megjelenés alatt lévő könyvemben, amelynek The Genius o f  
American Politics (Az amerikai politika géniusza) a címe”.14 S bár közvetlenül nem 
mondja ki, deNovick szerint a zsidó és kommunista múlt e minden áron való feledtetni 
akarása vezetett a konfliktusoktól mentes amerikai történelemmel történő feltétel 
nélküli és túlzó azonosuláshoz Boorstin gondolkodásában.

A későbbi elemzők -  de Boorstin is -  a The Genius o f  American Politics (Az 
amerikai politika géniusza, 1953) című munkáját tekintették utóbb sem nagyon változó 
nézetei alapvetésének. A mindössze 189 oldalas mü nem rendszeres áttekintése az 
amerikai történelemnek, hanem néhány kiemelt téma és terület (puritánok, amerikai 
forradalom, polgárháború stb.) bemutatásán keresztül igyekszik megvilágítani annak 
alapvető jellegzetességeit. Valójában, annak az előadás sorozatnak a könyv formában 
való megjelentetéséről van szó, amelyet Boorstin 1952-ben tartott a chicagói egye
temen. Művének alapideáit a bevezetésben, illetve az első fejezetben foglalta össze, 
majd ebbe a keretbe illesztette az amerikai történelem általa kiválasztott eseményeit. 
Mint írta, „Az olyan nagy politikai gondolkodók, mint Platón, Arisztotelész, Szent 
Ágoston, Hobbes, Locke és Rousseau elsősorban a társadalomra vonatkozó általános 
igazságok felfedezése és rendszerezése iránt érdeklődtek mégpedig konkrét időre és 
helyre való tekintet nélkül...Valamennyiük közös törekvése az volt, hogy elvonat
koztassák és elkülönítsék általában a társadalmak és a kormányzatok általános elveit 
saját társadalmuk és kormányzatuk sajátos körülményeitől.. ..Az Egyesült Államok 
azonban sohasem produkált hasonló formátumú politikai filozófust vagy az övékkel 
összemérhetően szisztematikus elméleti munkát”.15 Ezen elvont teoretizálásra irányuló 
sajátos hajlamaiknak köszönhetően „Az európai népek a 18. század óta hozzászoktak 
ahhoz a gondolathoz, hogy az ember azáltal tudja körülményeit jobbá tenni, hogy 
intézményeit valamiféle kolosszális képzet alapján alakítsa át. Ezt kezdeményezte a 
fasizmus és a nácizmus és ezt teszi a kommunizmus. Európa még nem ismerte fel,

57



1

hogy a gyógyír, amelyet keres az maga a betegség”.16 Vagyis az elvont elméletalkotásra 
való hajlam hiányának köszönhető, hogy az amerikaiak el tudták kerülni ilyesféle 
diktatórikus rendszerek kialakulását, és meg tudták őrizni demokratikus berendezkedé
süket. Ebben ragadható meg az amerikai történelem igazi kivételessége. Boorstin te
hát nem kevesebbet állít mint azt, hogy az amerikai történelem alakulására semmiféle 
elvont elmélet sem gyakorolt semmilyen hatást. Boorstin arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy mi ennek az oka?

Ironikus módon e kérdés megválaszolása során maga is egy „elméleti rendszert” 
dolgozott ki, amelynek alapfogalma a giveness (adottság). „Az adottság az abban 
való hitet jelenti, hogy az értékek Amerikában -  ilyen vagy olyan módon -  , de auto
matikusan határozódnak meg: csakis reánk jellemző, bizonyos földrajzi vagy történelmi 
tények által adottak.” Ezen alapfogalom három elemet foglal magában: „Az első az, 
hogy értékeinket egyfajta ajándékként a múlttól kaptuk. Ez azt jelenti, hogy a 
legkorábbi betelepülők és az Alapító Atyák már megszületésekor egy olyan tökéletes 
és politikai jellegű elmélettel látták el nemzetünket, amely minden további 
szükségletnek megfelelt”. Ez az elmélet azonban teljes mértékben az amerikai 
környezet adottságaiból táplálkozott és nem elvont elméletek kívánalmaihoz igazodott. 
Az amerikai történelem menetét és „Társadalomelméletünket úgy kell tehát elképzelni, 
mint egyfajta vázrendszert, mint a tengeri rák mészvázát. Úgy gondolkodunk ma
gunkról, mint akik e vázba belenövünk: kitöltjük korunk tapasztalataival és eszköz- 
készleteivel. Ugyanakkor, mindvégig azt feltételezzük, hogy a kereteket már a kezdet 
kezdetén szigorúan meghatározták. Küldetésünk tehát egyszerűen az, hogy demon
stráljuk az eredeti elmélet igazságát vagy inkább működőképességét. Ebbe a tökéletes 
eredeti doktrínába vetett hit -  melynek egyik legfontosabb tulajdonsága gyakorlati
assága-, segíthet megérteni az empirizmus és az idealizmus azon egyedülálló kombi
nációját, amely olyannyira jellemző az amerikai politikai életre”. ' 7

Az adottság második elemét az képezi, hogy „Mi Amerikában, értékeinket egyfajta 
ajándékként kaptuk a jelentől is, ami azt jelenti, hogy elméletünk implicit módon 
mindig benne foglaltatik intézményeinkben....Arról van szó, hogy az amerikaiak 
számára a politikaelmélet sohasem jelenik meg a maga meztelenségében, hanem 
mindig a sajátos amerikai tapasztalat ruhájába van öltöztetve... .Nem egy konkrét 17. 
vagy 18. századi személy ajándéka, hanem a kivételesen szerencsés amerikai 
életkörülményeké.. .Értékeink rendszere tehát nem tradíciók, elméletek könyvek és 
intézmények által adott, hanem a jelen tapasztalata által. Arról van szó, hogy az életről 
megfogalmazott elméletünk életmódunkban testesül meg s nincs szükség arra, hogy 
elválasszuk attól, vagyis értékeink körülményeink által meghatározottak”. Az adottság 
első elemét preformációs tényezőnek nevezte el, amely tehát azt jelenti, hogy „A 
közösség elmélete a kezdetektől fogva egyszer s mindenkorra adott, míg az adottság 
második értelme azt jelenti, hogy a közösség elmélete szakadatlanul adott és örökké
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megújul”. E két elem kombinációjának eredményeként „Az amerikaiak arra vannak 
felkészítve, hogy mindenfajta tapasztalatban -  történelmükben, földrajzukban, 
múltjukban és jelenükben -  azon meggyőződésük bizonyítékát lássák, hogy fel vannak 
szerelkezve egy értékrenddel, egy politikai elmélettel. A két axióma együttesen arra 
késztet bennünket, hogy azt gondoljuk: nincs szükségünk új politikai teóriák 
létrehozására, mivel már rendelkezünk eggyel”.18

Lényegében az első két elem összekapcsolódásából következik az adottság 
harmadik axiómája. Ez, „A történelmünk kontinuitásába vagy homogenitásába vetett 
hitet” jelenti. Tapasztalatunknak ez a minősége tesz képessé bennünket arra, hogy 
hasonló események törés nélküli folyamataként lássuk nemzeti múltunkat s így 
múltunk, jelenünktől elválaszthatatlanul jelenik m eg.. .Történelmünk kontinuitásának 
érzése teszi könnyűvé számunkra azt, hogy az Alapító Atyákat kortársainkként 
szemléljük. Ez késztet bennünket arra, hogy erősen támaszkodjunk történelmünk 
anyagaira, ám arra is, hogy mindig egy sajátosan ahistorikus gondolkodás jegyében 
tegyük azt”. Megint csak egy kivételesen amerikai jelenségről van szó, hiszen 
„Mindenki, aki napjainkban Európába látogat hatása alá kerül az európai történelem 
diszkontinuitásának, mellyel élesen szembeállítható az amerikai történelem elbűvölő, 
egyedülálló kontinuitása”.19

A kontinuus amerikai történelem egészének menetét meghatározó boorstini 
elméleti váz a gyarmati kori megtelepedés és az amerikai forradalom körülményei 
közepette formálódott ki. Ennek milyensége pedig nyilvánvalóan meghatározza azt, 
hogy Boorstin szerint milyen tényezők alakították a Zarándok Atyák és az Alapító 
Atyák gondolkodását.

A The Genius o f  American Politics című könyvében csupán a puritánok szerepéről 
és jellegzetességeiről közölt egy rövid fejezetet, s a gyarmati kor elemzését három 
kötetes összefoglaló Egyesült Államok történetének első kötetében végezte el, mely 
1958-ban jelent meg. Ebben, alapvető elméleti feltevései részletes igazolására 
törekedett s Bemard Bailyn találóan állapította meg, hogy e munkája nem egyéb, 
mint a korábbi könyvéhez fűzött „Négyszáz oldalas lábjegyzet”.20

Boorstin úgy találta, hogy az „amerikaiság” legfontosabb megkülönböztető jegye 
már akkoriban a gyarmatosok döntően pragmatikus gondolkodásmódja volt. „Egyetlen 
amerikai felfedezés sem tett nagyobb hatást a világra, mint a tudás ama felfogása, 
amely az ottani tapasztalati valóságból fakadt.” Az új „amerikai élmény.. .az ember 
megszabadítása volt attól az elképzeléstől, hogy minden nagyszabású intézmény nagy
szabású gondolati alapozást igényel; hogy a sikeres kormányzatot mélyenszántó poli
tikaelméletnek kell támogatnia, és hogy a sokakat megmozgató vallásnak kifinomult 
teológián kell alapulnia”. Mint láttuk, ez az európai gondolkodásmód sajátja. Az ameri
kaiak értékrendjét és gondolkodását az amerikai természetes világ adottságai ha
tározták meg, nem pedig az európai módon előzetesen megfogalmazott vagy Európából
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importált normatív teóriák. Az amerikaiak „Úgy vették a dolgokat, ahogyan voltak, 
és mintha ez mértékül szolgált volna arra, hogy milyennek kellene lenniük; Amerikában 
a »van« vált a »kellene« mércéjévé”. Boorstin ezzel, vagyis fenti értelemben vett 
„amerikanizálódásukkal” magyarázta a puritánok sikerét. „A puritánok a vadonban -  
távol az Óvilág kultúrahordozó központjaitól, távol a nagy egyetemi könyvtáraktól, a 
vad Amerika ezer és egy baja és veszélye által szorongattatva nap mint nap -  nem 
voltak abban a helyzetben, hogy kimunkáljanak egy teológiát és annak finomságain 
vitatkozzanak.. .Azonban ahhoz, hogy egy tanítást kipróbáljanak vagy megvizsgálják, 
vajon Siont fel lehet-e újra építeni.. .ehhez Új-Anglia kitűnő lehetőséget biztosított. 
Ezért alakult tehát úgy, hogy noha a puritánok az Újvilágban a kálvini tanításból 
indultak ki, ott meg is álltak, és rögtön gyakorlati síkra terelték azt. Egészen a 18. 
század közepéig alig-alig született spekulatív jellegű teológia Új-Angliában,.. .arra 
az időre viszont a puritanizmus már halott volt.”21 A puritánok eszerint „Egyre növekvő 
mértékben, egyre nagyobb érzékenységgel fogadták el az »adottságokat«, vagyis 
lényegében egyre inkább a »van-t« tették a »kellene« vezérlő elvévé, s így az akkori 
Amerikát (vagy azt, amilyenné később alakították) tették annak kritériumává, hogy 
milyen lehetne Amerika”.22 Ezért tudott a puritanizmus sikeres lenni Amerikában, és 
tudott döntő hatást gyakorolni az amerikai kultúra és történelem fejlődésére. Az 
Európából magukkal hozott elvont teóriáik megvalósításához görcsösen ragaszkodó 
kísérletek viszont rendre kudarccal végződtek. Boorstin ilyennek tekintette a kvékerek 
pennsylvaniai próbálkozását, akiknek „Az amerikai kultúrára gyakorolt csekély hatását 
két végzetes hiányosságnak tulajdoníthatjuk, amely meghatározó volt; az első a mártí- 
romság iránt érzett hajlam, és saját lelkűk tisztaságának megszállottságig történő meg
őrzése; a második pedig az elképzeléseiket átható merevség...Sem a mártír, sem a 
doktriner nem virágozhatott amerikai talajon”. Hasonló tényezők vezettek szerinte 
annak az emberbaráti kísérletnek a kudarcához is, amely az angliai adósok börtönének 
lakóit Georgiába telepítve akarta megjavítani és a társadalom hasznos polgáraivá tenni. 
„Amit a kozmopolitizmus és az önmegtisztulás csinált Pennsylvaniával, ugyanezt 
tette a patemalizmus és a filantrópia Georgiával.” A gyarmat tulajdonosait Európában 
kigondolt elvont ideák vezérelték, és az amerikai körülmények ismeretének hiányában 
határozták meg a gyarmat életét irányító szabályokat. Alapvető tévedésük „Georgia 
természeti kincsének -  a földnek -  a birtoklásával, használatával, adásvé-telével és 
öröklésével kapcsolatos szabályaik merevsége volt”. Gondolatrendszerük így aztán 
„elfojtotta a spontaneitást és a kísérletező szellemet, amelyek Amerika valódi szellemi 
értékei voltak”. Mivel az amerikai adottságok közepette, képtelenek voltak 
érvényesíteni eredeti, merev elképzeléseiket, 1752-ben kénytelenek voltak a gyarmatot 
átadni a Koronának. Kudarcuk oka alapvetően abban keresendő, hogy a filantrópok 
azt képzelték magukról, hogy „tudják mi a jó, és hogyan lehet megvalósí-tani azt. 
Természetükből adódóan hajlamosak arra, hogy túlságosan egyértelműek és 
dogmatikusak legyenek bármilyen helyzetben”. 23
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Boorstinnél nem járt jobban a felvilágosodás sem, amely véleménye szerint 
semmilyen hatást nem gyakorolt a gyarmati kori amerikai gondolkodókra, de az 
amerikai forradalom vezetőire sem. A 17-18. századi Európában ugyanis azt tartották, 
hogy a „Gondolatrendszereket, tradicionális intézményeket, szellemi örökségeket és 
a dogmatikusan meghatározott tudást érdemes ismerni -  ezek lepték be Anglia és 
Európa tájékait. A földet alig lehetett is valahol észrevenni”. A föld azonban - a szó 
legszorosabb értelmében véve - sokkal szemmel láthatóbb volt Amerikában és sokkal 
nagyobb mennyiségben állott rendelkezésre. Ez a tény pedig nem csupán azt tette 
lehetővé, hogy „az emberek jómódban éljenek óvilágbeli mértékkel mérve”, hanem, 
hogy gondolkodásukban is az amerikai körülményekből, az amerikai adottságokból 
induljanak ki. Tudásuk tehát teljes mértékben „az ottani tapasztalati valóságból fakadt”. 
Márpedig „az Újvilág legtermékenyítőbb újdonsága nem éghajlata volt vagy növényei, 
állatai, sőt nem is ásványkincsei, hanem a tudás új felfogása”. Ezzel szemben, 
Európában a gondolati „rendszerek mindig újabb rendszereket szülnek; amikor az új 
felszabadító mozgalmak keletkeztek a 17. és a 18. század Angliájában és a kontinensen, 
ezek az ellenrendszerek ismert európai formáját öltötték fel. így a felvilágosodás... 
maga is sokat átvett annak merevségéből és tekintélyelvűségéből, ami ellen elkezdett 
küzdeni. Az európai felvilágosodás gyakorlatilag alig jelentett többet, mint a szellem
17. és 18. századi tervezésű börtönbe zárását. Az új »racionalizmus«.. .a régi dogma
tikus emberi szolgaság volt... A kor legjobb európai elméi azon munkálkodtak, hogy 
új típusú falakkal vegyék magukat körül. A felszabadítást nem lehetett semmilyen 
más módon elképzelni Európában”. Az európai és az amerikai körülmények ilyen 
alapvető eltéréseinek tudatában nem lehet csodálkozni azon, hogy a felvilágosodás 
teoretikusai semmiféle hatást sem gyakoroltak az amerikai -  például a virginiai -  
politikai intézmények kiformálódására: „Mennyire értelmetlen az angol vagy francia 
teoretikusok -  Locke, Montesquieu vagy Rousseau -  köny vszagú munkáihoz fordulni 
ahhoz, hogy Virginia politikai lelkesedését megmagyarázzuk! Azoknak az 
amerikaiaknak, akik tisztában voltak a valósággal, nem volt szükségük álmokra. Azok 
a virginiaiak, akik (később) a képviseleti kormányzat megvédéséért küzdöttek és 
felajánlották »életüket, vagyonukat és szent becsületüket« a brit alkotmány oltárán, 
nem alkottak egyetlen jelentős politikaelméleti tanulmányt sem. Miután tudták, hogy 
mi a képviseleti kormányzat, miért kellett volna arról elmélkedniük, hogy milyennek 
kell annak lennie?...Egy teljesen kifejlett gazdasági és politikai valóság birtokában 
voltak, de nem rendelkeztek semmilyen különösebb tehetséggel a szobafilozófia 
absztrakcióinak vonatkozásában”. Mindennek -  mint láttuk -  az egész amerikai 
történelmet meghatározó jelentősége volt, s csak így lehet megérteni „a Washington 
és Napóleon közötti különbséget; Roosevelt, Truman és Eisenhower között az egyik 
oldalon, és a padlásszobák magányából érkező látomásos európai férfiak, mint Lenin, 
Mussolini és Hitler között a másikon. Ami Amerikában felszabadította az embereket,
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az nem a régi és téves filozófiai rendszerek elleni harc lehetősége volt modem rend
szerekkel felfegyverkezve, hanem az, hogy minden filozófiát a mindennapi élet 
szkeptikus és nagyon is evilági arénájába tereljenek”.24

Felmerül a kérdés, hogy miként tudta hipotézisének kereteibe illeszteni az amerikai 
forradalom és az új amerikai kormányzati rendszer kialakulásának időszakát, hiszen 
ha volt az amerikai történelemnek olyan korszaka, amikor jelentékeny politikaelméleti 
teljesítmények születtek az „amerikai talajon”, akkor ez a korszak feltétlenül ezek 
közé tartozott. E kérdést természetesen ő sem kerülhette el. Mint írta: „Általában úgy 
gondolunk a forradalomra, mint az amerikai politikai gondolkodás nagy korszakára. 
Ezért aztán, némiképp a megdöbbenés erejével hathat annak felismerése, hogy egyetlen 
jelentős politikaelméleti értekezést sem hozott létre. Az olyan emberek, mint Franklin 
és Jefferson univerzális érdeklődéssel rendelkeztek és különösen sikeresek voltak 
intézmények kifejlesztésében, ám mint politikai filozófusok, nem voltak termékenyek”. 
Mi lehet tehát az oka annak, hogy ezt a tényt mindezidáig nem nagyon ismerték fel? 
Boorstin szerint ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy a forradalom korábbi 
„befolyásos történészei (ti. a progresszivista historikusok -  a szerző).. .az 1789. évi 
francia forradalom mintájára” mondták el az amerikai forradalom történetét. Először 
is azért, mert „annak az intellektuális mozgalomnak -  az úgynevezett »felvilágoso
dásnak« -  a nemzetközi jellegét hangoztatták, amelynek a francia forradalom 
klasszikus kifejeződését jelentette”. Másrészt pedig azért, mert „forradalmunkat 
pusztán azon »forradalom« nemzetség egyik sajátos alfajaként kezelték, amelyet helye
sebben revolutio Europaensis-nek kellene nevezni. Minthogy a francia forradalmat 
tették modelljükké, a forradalmak európai történészei ez alapján alakították ki azt a 
szókészletet, amely szerint a miénket (ti. az amerikai forradalmat -  a szerző) is 
értelmezték”. Mindennek következtében, „A történészek eltúlozták annak a jelentő
ségét, amiről azt feltételezték, hogy az a forradalom ideológiája”. Boorstin szerint 
viszont „az amerikai forradalom legnyilvánvalóbb sajátossága az, hogy a szó modem 
európai értelmében véve aligha nevezhető forradalomnak. Az Amerikai forradalom 
leányai... mindig is azt hangoztatta kiadványiban, hogy az amerikai forradalom nem 
forradalom, hanem pusztán egy gyarmati felkelés volt. Minél inkább elmélyedek a 
témában, annál inkább meggyőződöm naivitásuk igazságáról”. Melyek tehát az 
amerikai forradalomnak azok a sajátosságai, amelyek megkülönböztetik a franciától, 
és amelyek befolyást gyakoroltak az elméletnek a forradalmi események alakításában 
játszott szerepére?25

„Az első és legfontosabb, hogy az Egyesült Államok egy gyarmati felkelésben 
született.” Ez azonban a „modern idők csekély számú konzervatív gyarmati felkelé
seinek egyike volt... A legjobb amerikai teoretikusok -  persze inkább ügyvédeknek, 
mintsem teoretikusoknak kellene őket neveznünk -  szemszögéből nézve, 1776 előtt a 
Parlament lépett fel forradalmi módon azáltal, hogy olyan hatalmat gyakorolt,
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amelynek semmiféle precedense sem volt az angol alkotmányosságban. Az amerikai 
forradalom legtehetségesebb védelmezője -  s valójában az amerikai forradalom 
legtehetségesebb politikai teoretikusa -  az az Edmund Burke volt, aki egyúttal a brit 
konzervativizmus legnagyobb teoretikusa is volt”.26

Az amerikai forradalom második boorstini sajátosságát az jelentette, hogy az „nem 
egy nacionalista szellemiség terméke volt”. E kijelentését azzal támasztotta alá, hogy 
véleménye szerint a nacionalizmus még az erősebb szövetségi kormányzat létrejöttét 
sürgető mozgalmat -  így A féder alsita szerzőit -  sem jellemezte. E mozgalom tehát 
nem „egy nacionalista teóriára történő széleskörű áttérés következtében győzedelmes
kedett, hanem azért, mert fokozatosan felismerték egy hatékonyabb unió szüksé
gességét”. Nem beszélve arról, hogy Thomas Jefferson még a 19. század második 
évtizedében is Virginiát értette hazája alatt és nem az Amerikai Egyesült Államokat.27 
Végül, az amerikai forradalom harmadik jellegzetessége az volt, hogy „első nekifutásra 
sikert aratott”, eltérően például „Franciaországtól, ahol 1789-etl830,1848 majd 1870 
követte; s hasonló listát lehetne összeállítani Olaszország, Németország és persze 
Oroszország vonatkozásában. Az ilyesfajta ismétlődések egy sajátos forradalmi hagyo
mányt teremtenek, s a folyamatos agitáció állandóan életben tart bizonyos doktrínákat. 
Ezek az ismétlődő erőfeszítések biztosítják a dogmatikus-nyersanyagot a későbbi 
politikai pártok sokasága számára, amelyek mindegyike egy-egy legyőzött, vagy 
eljövendő forradalom zászlóvivőjévé válik .... 1776-nak azonban nem volt folytatása 
és nem is volt szüksége erre. A terítéken fekvő kérdés az elszakadás volt, amit sikerült 
megvalósítani”.28

Felmerül a kérdés, hogy ha az amerikai forradalom e sajátosságai olyan nyilvánva
lóak, akkor miért alakítottak ki ezekkel szögesen ellentétes felfogást a kérdéssel 
fogalakozó amerikai történészek? Boorstin szerint ennek az volt az oka, hogy saját 
korában, tudniillik „Marx és Freud korában egyre inkább készpénznek vesszük azt, 
hogy amennyiben valaki valamiről beszél, akkor valójában teljesen másvalamire 
gondol. Az eszméket úgy kezeljük, mint egy intellektuális bűvészmutatvány varázspál
cáját, amelynek segítségével a beszélő eltereli a hallgatóság figyelmét egy lényegtelen 
téma irányába, miközben a valódi szándékait elfedi... Jómagam mégis szeretném 
megfontolni azt a furcsának ható lehetőséget -  még ha első pillantásra naivitásnak 
tűnik is - ,  hogy az olyan emberek, mint Jefferson és Adams komolyan is gondolták 
amit mondtak, hogy a forradalomban a brit alkotmány kérdése volt terítéken”.29

A progresszivista történetírásról adott kritikájának középpontjába Carl Becker 
bírálatát állította Boorstin, aki „segített kialakítani azt az öntőformát, amelynek 
megfelelően a forradalom amerikai értelmezései létrejöttek az elmúlt néhány év
tizedben. E felfogás szerint, a gyarmatosok kezdetben alacsony szintű (ti. az elméleti 
elvontság szempontjából -  a szerző) jogi érvelést alkalmaztak, mivel kézenfekvőnek 
találták, hogy kezdetben a vitát a birodalmi alkotmány és a »common law« keretei
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között folytassák; ezt követően azonban, fokozatosan és elkerülhetetlenül egyre feljebb 
másztak az elvontság létráján, mígnem 1776 közepére gondolkodásuk és beszédmódjuk 
el nem érkezett a természetjog sivár magasságába... E feltételezés szerint, a forradalom 
kezdetének idejére az amerikaiak már a francia filozófusok nyelvét beszélték. Mindez 
azt sugallja, hogy amint egyre forradalmiabbakká váltak, úgy lett érvelésük mind 
kevésbé amerikai. Becker alapos átolvasása azonban felfedi a tényt, hogy a termé
szetjogi gondolkodás népszerűségére vonatkozó bizonyítékait sokkal inkább angol 
és francia, mintsem amerikai forrásokból merítette. Nem hoz meggyőző példát arra, 
hogy a newtoni gondolkodásmód átkerült volna az amerikai forradalom teoretikusainak 
írásaiba”.30

Boorstin természetesen nem értett egyet azzal a progresszivista megközelítéssel 
sem, amely a fentihez „hasonlóan egy kozmopolita és mesterséges gondolkodásmód
ban gyökerezett... Eszerint, a forradalmat leghelyesebb lenne a modem kapitalizmus 
kialakulásának egyszerű epizódjaként felfogni. Charles A. Beard könyvei adtak némi 
alátámasztást ennek a fajta gondolkodásmódnak.. .Amennyiben a valódi motívumok 
gazdaságiak voltak, akkor a forradalmárok valódi indítékai a pénzügyi archívumok 
mélyén rejtőznek, és amit mondtak, az valójában nem is nagyon fontos.”31

Boorstin a progresszivista történetírás általa vélt két fenti alaptételét, annak bebizo
nyításával igyekezett megcáfolni, hogy г. Függetlenségi Nyilatkozatot, illetve szerzőjét 
nem absztrakt európai teóriák és nem gazdasági megfontolások motiválták. Azt ugyanis 
Boorstin is belátta, hogy „azt nyilvánvalóan senki sem vonhatja kétségbe, hogy akár 
az emberben, akár a dokumentumban semmiféle nyomát se lehetne megtalálni a 
kozmopolita szellemiségnek és a világ akkori szellemi atmoszférájának. Szerintem 
azonban egyszerűen arról van szó, hogy ezekben megtalálható egy legalább ekkora-  
vagy talán amannál nagyobb -  fontossággal bíró másfajta szellemiség is, s hogy ez a 
szellemiség valójában jellemzőbb lehet forradalmunkra”. E „másfajta szellemiség” a 
17-18. századi angol parlamenti küzdelmekben gyökerező gyakorlatias politikai gon
dolkodásmód volt, s alapvetően ez, nem pedig a természetjogból táplálkozó elvont 
európai eszmék határozták meg a nyilatkozat nyelvezetét, hiszen az „elméletieskedő” 
hangvétel amúgy is csak az első két bekezdésre jellemző, míg „a dokumentum fenn
maradó háromnegyed része -  az általában olvasatlanul maradó háromnegyed -  
technikai és jogi jellegű”.32

Ami Jefferson felfogását illeti: „Sem az általa írott, sem pedig az általa kapott 
levelekben nem mutatható ki az, hogy akár ő, akár közeli társai -  legalábbis a 
forradalom kirobbanásáig -  bármiféle tudatos érdeklődést tanúsítottak volna a 
politikaelmélet iránt”. Arról volt szó, hogy „a kor szokásai megkívánták, hogy egy 
művelt úriember ismerje a politikai gondolkodás bizonyos klasszikusait; azonban 
semmiféle bizonyítékkal sem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy ezeket a munkákat 
valóban alaposan átolvasták volna. Igaz, hogy amikor 1771-ben Jefferson egy ajánló
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listát állított össze egy fiatal barátja számára, a figyelemre méltó művek közé felvette 
Montesquieu, Sidney és Bolingbroke munkáit is, ám az ilyen jellegű hivatkozások 
ritkák... Jeffersonnak a forradalom időszakából származó iratai kevés bizonyítékkal 
szolgálnak arra, hogy az amerikai forradalom ösztökélte volna a társadalomról való 
magasabb szintű absztrakt gondolkodást. Semmi ilyesféle tendencia nem mutatható 
ki Jefferson és társai olvasmányaiban vagy írásaiban. Ugyanakkor, bőséges bizonyságát 
találjuk annak, hogy Jefferson korai gondolkodásának jellege jól megkülön
böztethetően gyarmati, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy provinciális volt.”33

Persze azt Boorstin sem tagadhatta, hogy Jefferson, John Adams, Madison, 
Hamilton és az amerikai forradalom vezetői közül sokan mások, nagyon határozott-  
ha úgy tetszik elvont -  elméleti elképzelésekkel is rendelkeztek. Ám „a korszak sok 
amerikai gondolkodójánál (beleértve magát Jeffersont is) gondolkodásuk kozmopolita 
periódusa csak jó néhány évvel a forradalom után vette kezdetét”, amikor a nyolcvanas 
években hosszabb időt töltöttek európai diplomáciai szolgálatban. Az európai 
„kozmopolitizmus” tehát mégiscsak hatott rájuk, s nem valószínű, hogy Amerikába 
visszatérve egy csapásra kiesett volna a fejükből az elvont teoretizálásra való hajlam. 
S ha Boorstintől eltérően, az amerikai forradalmat nem azonosítjuk lényegében a 
függetlenségi háborúval, hanem szélesebb értelemben felfogva az új politikai 
berendezkedést létrehozó alkotmány elfogadását tekintjük az események befeje
zésének, akkor e „kozmopolita hatás” nem csupán a forradalmat követően, hanem 
már az alatt jelentkezett. A boorstini elmélet tágabban értelmezett érvényessége 
szempontjából ez majdnem mindegy, hiszen ez mégiscsak annak elismerését jelenti, 
hogy az európai elvont teóriák hatottak az amerikaiak gondolkodására, akár a 
forradalom előtt, akár utána történt mindez. Boorstin persze így sem kerülhette meg 
azt a kérdést, hogy az alkotmányra, illetve az alkotmány elfogadásával összefüggésben 
megszületett politikai értekezés irodalomra hatottak-e európai elvont teóriák. 
Filológiailag elég nehéz lett volna elsiklani afölött a tény fölött, hogy az alkotmányozó 
konvenció résztvevői -  de az alkotmány elfogadása mellett és ellene érvelő szerzők 
is - ,  lépten-nyomon „absztrakt” európai gondolkodók nézeteivel támasztották alá saját 
gondolatmenetük helyességét. Boorstin azonban úgy látta, hogy a ratifikációs vita 
legnagyobb hatású politikaelméleti teljesítménye, Aföderalisla „egyszerűen praktikus 
célokat szolgált, nevezetesen New York állam népének meggyőzését az újonnan 
kidolgozott alkotmány elfogadásáról”. Ebből következően, a gyűjtemény írásai nem 
is nagyon tekinthetők politikaelméleti értekezésnek, s „alapvetően különböznek Platón, 
Arisztotelész, Hobbes, Locke, Rousseau és J. S. Mill munkáitól, amelyek vagy rendsze
rezett államelméletekkel vagy széleskörű spekulációkkal szolgálnak a számunkra. A 
föderalista felépítése viszont inkább praktikus, mintsem rendszerezett”.34

Boorstin az amerikai forradalmárok „kozmopolitizmus mentességét” azzal 
támasztotta alá, hogy szerinte érvelésüket az angol common law hagyomány hatotta
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át, s gondolkodásukra olyan földhöz ragadt jogászok gyakorolták a legnagyobb hatást, 
mint Sir Edward Coke és Sir William Blackstone. Véleménye szerint alapvetően a 
gyarmatosok jogait az ősi angolszászjogokból levezető angol whig hagyomány hatotta 
át Jefferson érvelését a Brit-Amerika jogainak összefoglaló áttekintése (Summary 
View of the Rights of British America, 1774) című munkájában, illetve a virginiai 
törvények teljes felülvizsgálatára irányuló jogászi erőfeszítései során. Boorstin az 
angol jogi hagyományt lényegében az amerikai tradíció részének tekintette. 
Ugyanakkor, ha Boorstin elméletét következetesen végiggondoljuk, mégiscsak egy 
olyan importált eszméről van szó, amely nem az amerikai talajon, nem az amerikai 
körülmények hatására alakult ki. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy az európai 
eszmék hatását tagadó Boorstin szerint az angol jogi hagyomány gyakorolta a 
legnagyobb hatást az amerikai forradalom vezetőinek gondolkodására az európai 
teóriák közül. Ezt az ellentmondást a szerző úgy oldotta fel, hogy az amerikai 
forradalmat egyszerre jellemezte „a brit múlt fenntartása és az amerikai jövő 
megerősítése. A brit műit azonban ősi és élő intézmények, mintsem doktrínák alakjában 
volt jelen; míg az amerikai jövő sohasem öltött testet elmélet formájában. Az amerikai 
forradalom tehát elvhű férfiak megfontolt döntésének az eredménye volt, nem pedig 
egy elmélet megerősítéséé”.35

A jogtörténeti folytonosságra nagy hangsúlyt helyező, az idealizált múlt 
helyreállítását tételező whig felfogás befolyásának hangsúlyozása viszont a 
republikánus történészek felfogásához viszi közel Boorstint. A brit tradíció kiemelkedő 
szerepének hangsúlyozása jelentette a forradalom által valójában meg nem tört 
amerikai történelem kontinuitásának legfőbb bizonyítékát is a számára: „A 
forradalom... az ősi brit intézményekbe vetett hit egyfajta újbóli megerősítését 
jelentette. Vagyis a közösség intézményi életének legnagyobb részét tekintve, a 
forradalom idején nem történt döntő változás”.36

Boorstin felfogását tehát többféle értelemben vett kettősség jellemzi az eszmék 
amerikai forradalomra gyakorolt hatását illetően. Egyfelől elutasította, hogy „az elvont 
teóriák” bármiféle hatást gyakoroltak volna a forradalom vezetőinek és résztvevőnek 
gondolkodására, vagy bármiféle szerepet játszottak volna az események alakításában, 
hiszen e dolgokat alapvetően az amerikai körülmények, az „adottságok” határozták 
meg. Ugyanakkor, ez utóbbiak részének tekintette az angol jogi és politikai 
hagyományok rendszerét, melyek szerinte a legnagyobb hatást gyakorolták az 
amerikaiak érvelésére a függetlenségi háborúként értelmezett forradalom folyamán. 
Ezen belül viszont nem differenciált, vagyis rá is az jellemző, hogy lényegében 
egységes hagyományként fogta fel azt, úgy azonban, hogy egyetlen olyan szerzőt 
sem említett, akik kulcsszerepet töltenek majd be a republikánus történészek érvrend
szerében. Az angol hagyomány meghatározó szerepének középpontba állításával vi
szont mégiscsak egy Európából származó eszmerendszer hatását mutatta ki. Egy másik

6 6



szinten elvetette azt a progresszivista felfogást, hogy a gyarmatosok által megfogal
mazott gondolatok nem valódi szándékaik kifejeződései voltak, s hogy tényleges 
motívumaik „keményebb” társadalmi és gazdasági meghatározottságokban kere
sendők. Boorstin azt mondta, hogy komolyan, szó szerint kell venni azokat a gondo
latokat, amelyeket az amerikai írók megfogalmaztak. Ez a kettősség jellemzi a majdan 
kialakuló republikánus iskolához való viszonyát is. A republikánus szerzők is elvetik 
majd az eszmék szerepéről kialakított progresszivista felfogást s a forradal-márok 
alapvetően gazdasági jellegű motiváltságának progresszivista gondolatát. Ugyanakkor, 
mindezzel az eszmei mozgatórugók meghatározó voltát állítják majd szembe, ami 
radikálisan eltér az eszmék szerepének teljes boorstini elutasításától. Ezzel egy időben 
viszont, az angol -  főleg whig -  tradíció előtérbe helyezésével és a gyarmatosok 
mondandójának „komolyan vételével” Boorstin meg is előlegezte a republikánus 
historikusok álláspontjának több elemét.37

A szakmai közvélemény által alkotott kép egyértelmű. Boorstin oly végletes 
formában, s olyan direkt politikai töltettel képviselte a konszenzus iskola alaptételeit, 
hogy az nem csupán a hatvanas-hetvenes évek megváltozott politikai aurájában, hanem 
általában véve is elfogadhatatlannak bizonyult. Joggal merülhet fel a kérdés: Ha 
Boorstin életműve ilyen egyszerűen elintézhető, akkor miért szenteltek neki olyan 
nagy teret az említett elemzők? Mivel magyarázható, hogy sok esetben ugyanazok a 
szakem berek, akik hevesen bírálták írásait, nem fukarkodtak az elismerő 
megjegyzésekkel sem? Minek köszönhető, hogy az amerikai történész szakma 
legtekintélyesebb folyóirata 1971-ben tanulmány méretű írást közölt Boorstin 
életművéről, ami még élő történészek esetében addig nemigen fordult elő s még akkor 
is kiemeli a chicagói történész jelentőségét, ha az írás alapvetően kritikus volt vele 
szemben? S nyilván nem magyarázható meg Boorstin írásai hangvételének és az 
ötvenes évek politikai légkörének egyszerű egybeesésével az sem, hogy hosszú élete 
során elnyerte az amerikai történész szakma szinte valamennyi jelentős díját és 
elismerését.38

Erre az érdekes ellentmondásra már azok az elemzők is felfigyeltek, akik az ötvenes 
évek végén értékelték ekkor keletkezett munkáit. Az őt szinte minden vonatkozásban 
élesen bíráló John Higham is elismerte, hogy a The Americans (Az amerikaiak) első 
kötetében (A gyarmatosítás kora) „briliáns módon fejti ki tézisét”. Ha e jeleket 
szórványosaknak és esetlegeseknek tartotta is, de mégis úgy látta, hogy „túlságosan 
éles elméjű könyv ez ahhoz, hogy folyamatosan tagadja azoknak az opportunista és 
szűk látókörű értékeknek a veszélyeit, amelyeket ünnepel. Különösen így van ez a 
katonai intézményekkel foglalkozó záró fejezet esetében, ahol világosan 
megfogalmazza a rövidlátó amatőrizmus tehertételeit”. Nem beszélve arról, hogy „az 
általa vizsgált témák némelyike-például a gyarmati kori orvosi és jogi praxis története 
-  korábban csupán néhány specialista érdeklődését keltette fel”. így a könyv minden
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olvasója „megragadó betekintést nyer azon folyamat egyes szakaszaiba, amelynek 
során az amerikai élet alapvetően eltért az angol mintáktól. Összességében, nem 
ismerek még egy könyvet, amely ilyen hatékonyan egyesítené egymással az amerikai 
kultúra nagy fejlődésvonalainak megragadását azokkal a bensőséges, funkcionális 
részletekkel, amelyek életre keltenek egy társadalmi rendet”. Még Bemard Bailyn is 
talált néhány dicsérő jelzőt Boorstin stílusára, aki a „múltnak színes, néhol briliáns, 
ám ugyanakkor egyoldalú ábrázolását nyújtja”. A Kraus-Joyce szerzőpáros is úgy 
vélte: „Remek munkát végzett az azt megelőzően írott munkáiban, hogy közvetlenül 
belebonyolódott volna a konszenzusról folytatott vitába”. Három kötetes összefoglalása 
pedig „bizonyosan ott van azon legfontosabb maradandó teljesítmények között, ame
lyekkel bárki vagy bármely iskola hozzájárult az amerikai történetírás fejlődéséhez a 
második világháborút követően. Ugyanakkor, egy olyan munkára is az egyik legjobb 
példa az amerikai történetírásban, amely befolyásolta saját korának közfelfogását, 
amely egyben vissza is hatott rá”. 39 Boorstin munkásságának hatását jól mutatja az 
is, hogy tevékenységét még a kilencvenes évek elején-közepén is nagyon kedvezően 
ítélte meg a szakmai közvélemény. A Journal o f  American History előfizetői körében 
1993 során végzett közvéleménykutatás eredményei szerint, az amerikai történelemmel 
foglalkozó 925 egyesült államokbeli és 122 külföldi szakember nagyon előkelő helyre 
sorolta őt azokon a listákon, amelyek az illető történészek munkásságára és 
gondolkodására legnagyobb hatást gyakorló könyveket és szerzőket firtatták. A 
megemlített 114 szerző közül 21 említéssel a tizenharmadik helyre került például 
abban a vizsgálatban, amely arra kérdezett rá, hogy mindenfajta műfajt beleértve, 
melyik volt az a három-négy könyv, amely a legnagyobb hatással volt a megkérdezettek 
történészi gondolkodásmódjára. Ugyanannyi szavazatot kapott, mint Charles A. Beard, 
s néhány Európában kevéssé ismert névtől eltekintve csak olyan könyvek és szerzők 
előzték meg, mint a Biblia, Kari Marx, E. P. Thompson, William Shakespeare, Alexis 
de Tocqueville vagy Mark Twain. Ugyanakkor, messze maga mögé utasította Bemard 
Bailynt és Gordon S. Woodot a republikánus megközelítés legnagyobb hatású kép
viselőit, nem beszélve Louis Hartzról vagy olyan új keletű favoritokról mint Michael 
Foucault és Paul M. Kennedy. Hasonlóan az élmezőnyben végzett abban a felmérésben 
is, amely azokra a történeti tárgyú monográfiákra kérdezett rá, amelyek megjelenését 
a megkérdezettek „leginkább üdvözölték”. Ebben a vonatkozásban a megemlített 99 
historikus közül a tizennegyedik helyen végzett s olyan nemzetközileg is elismert 
szaktekintélyeket utasított magabiztosan maga mögé mint Beard, Becker, Fernand 
Braudel vagy Thomas S. Kuhn. Érdekes viszont, hogy ezen a listánjobban szerepeltek 
nála a republikánus felfogás történészei, hiszen Gordon S. Wood a hatodik, míg Bemard 
Bailyn a hetedik helyen végzett.40 Ez azt jelenti, hogy az olvasók előbbre helyezték 
Boorstint az utóbbi két történésszel szemben egy olyan listán, amelyen a szaktörté
nészek mellett leginkább irodalmárok, költők és írók szerepeltek, míg hátrébb sorolták
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egy olyan megmérettetésben, amelyben elsősorban a szerzők szakmai kvalitásai 
számítottak. Mindez rávilágít Boorstin hatásának és a még a kritikusai által is megfo
galmazott dicsérő jelzők titkára. Ez ugyanis jórészt a szerző szuggesztív, magával 
ragadó stílusában keresendő, amely egyszerre olvasmányos és tartalmas, közérthető 
és szaktudományos. Boorstin azon kevés történész közé tartozik, akik magabiztos 
könnyedséggel mozognak a közérthetőséget a kóklerségtől elválasztó vékonyka 
mezsgyén s mindezt ráadásul, intellektuális szempontból is izgalmas módon teszi. 
Alapvetően konzervatív felfogása ellenére tudatosan szembefordult az akadémikus 
történetírás hagyományos stílusával, kliséivel és témáival. Módszertani szempontból 
valójában nagyon „modem”, mivel az új, gazdaság-, társadalom- és eszmetörténeti 
irányzatokra jellemző eljárásokat alkalmazta. Mindez jól érzékelhető trilógiája első 
kötetében is. Anyagát nem a hagyományos kronológiai sorba, hanem tematikusán 
rendezte el s olyan problémák taglalása teszi ki a mű máj d kétharmadát (az orvostudo
mány és a természettudományok, a felsőoktatás társadalomtörténete, a korabeli sajtó 
hatásmechanizmusai, a sajátos amerikai akcentus és nyelvezet kifejlődése), amelyek 
az újabb társadalom- és eszmetörténeti kutatások kedvelt vadászterületeivé váltak. 
Minthogy a gyakorlatias tapasztalatra helyezte a hangsúlyt, Boorstin a „nagy dolgokat” 
is a mindennapi élet egyszerű tényeiből magyarázta, s ez közel viszi a francia Annales- 
iskola látásmódjához. A vonzó stílus mellett, a figyelem felkeltéséire az újszerű 
tematikus szerkezet és a fenti „egzotikus” kérdések középpontba állítása is kiválóan 
alkalmas.

A legtöbb kortársi és későbbi elemző Louis Hartzot (1919-1986) állította Boorstin 
mellé, mint a konszenzus történetírás másik jelentős képviselőjét. Láthattuk 
ugyanakkor azt is, hogy az értékelők lényeges különbségeket is megállapítottak 
kettejük látásmódja között. Meglehetősen egybehangzó véleményük szerint, Hartz 
intellektuálisan kifinomultabb formában fogalmazta meg az amerikai történelmet 
átható konszenzus tételét és Boorstinnél jobban aggasztották e sajátosan amerikai 
fejlődés -  főként szellemi értelemben vett -  negatív implikációi. Kettejük megítélésé
nek érdekes kettősségét jól mutatja az is, hogy John Higham is Hartz The Liberal 
Tradition in America: An Interpretation o f  American Political Thought Since the 
Revolution (A liberális hagyomány Amerikában: Az amerikai politikai gondolkodás 
értelmezése a forradalomtól kezdődően, 1955) című könyvét tekintette a konszenzus 
iskola álláspontját kifejtő „legkiemelkedőbb műnek”, cikkében mégis jóval nagyobb 
teret szentelt Boorstin munkássága elemzésének.41 Ez az érdekes különbségtétel szinte 
napjainkig érezteti hatását, mivel a Journal o f  American History kilencvenes évekbeli 
olvasói, Boorstinhez képest jóval hátrébb sorolták Hartzot a már korábban említett 
felmérés tanulsága szerint. Az amerikai történelemmel foglalkozó szakemberek 
gondolkodására hatást gyakorló általános témájú könyvek listáján, Hartz hat említéssel, 
mindössze a hetvenedik helyen árválkodik Boorstin tizenharmadik helyezésével
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szemben, míg a legfontosabbnak tartott történetírói monográfiák jegyzékére fel sem 
került.42 Ez a különbség magyarázható Hartz látásmódjának és stílusának intellek- 
tuálisabb jellegével, amelynek értékei nem kerülték el a „vájt fülűbb” megfigyelők 
figyelmét. így nem csupán a kortársak, hanem a mai elemzők is a konszenzus felfogás 
legjelentősebb képviselői között tartják számon. Még a konszenzus iskolával szemben 
meglehetősen kritikus Peter Novick szerint is Hartz „alkotta meg a tartós amerikai 
ideológiai konszenzus leggondosabban kidolgozott érvrendszerét”.43

Gondolatmenetének középpontjába azt a megállapítást állította Hartz, hogy 
„Amerika átugrotta a történelmi fejlődés feudális fázisát, ahogyan Trockij felté
telezése szerint Oroszország átugrotta a liberális lépcsőfokot” . Ez azt jelenti, hogy 
Amerikában nem volt középkori értelemben vett feudalizmus s ebből következően 
itt nem alakult ki olyan „eredeti forradalmi tradíció, mint amilyen Európában a pu
ritán és a francia forradalom volt”, melyek a feudalizmus megdöntésére törekedtek, 
hiszen itt nem volt mit megdönteni. Ennek eredményeként nem jött létre konzervatív, 
reakciós hagyomány sem, amely Európában a radikális forradalmi eszmék ellen
hatásaként jelentkezett, hiszen itt nem volt mit ellentételezni. Amerikában ugyanis 
„hiányzott Robespierre és ebből következően Maistre is; hiányzott Sidney és ebből 
adódóan II. Károly is” . De ennek következtében nem alakult ki valódi szocialista 
tradíció sem az Egyesült Államokban, hiszen „Európában az ancien régime inspirálta 
Rouseau-t s mindkettő ösztökélte Marxot”. Amerikában viszont egy valódi „régi 
rend” hiányában ez a folyamat nem mehetett végbe. Ezért aztán szabad tér nyílott 
azon ideológia számára, amely leginkább megfelelt a feudalizmus nélküli Amerika 
természetes adottságainak. Ez pedig a locke-i liberalizmus volt.44

Hartz maga is elismerte, hogy a liberalizmus egy meglehetősen tág, és éppen 
ezért eléggé bizonytalanul definiálható fogalom, s azt sem tagadta, hogy „eredeti 
életünknek vannak olyan aspektusai a puritán gyarmatokon és a Délen, amelyek aligha 
illeszthetőek be ebbe a keretbe”. Mégis úgy vélte, hogy az ilyen jellegű kivételek 
„velejárói bármiféle nagy általánosításnak, vagyis veszélyes pontokat, de nem 
leküzdhetetlen akadályokat jelentenek”. A fentebb mondottakból következően, az 
ellenlábasok nélküli, az amerikai adottságoknak teljes mértékben megfelelő, alapvetően 
klasszikus, locke-i liberalizmus akadálytalanul tudott érvényesülni az Egyesült 
Államokban és bizonyos alakváltozatokkal ugyan, de kezdettől fogva-egészen Hartz 
könyvének megírásáig - ,  ez határozta meg az amerikaiak gondolkodását.45

Amerika olyan természetes módon kötelezte el magát a liberalizmus mellett, hogy 
nagyon sokáig ezt észre sem vették és magukban az amerikaiakban sem tudatosodott. 
„Itt a locke-i doktrína melletti elkötelezettség -  a Nyugat többi részétől eltérően, ahol 
az a racionalizmus szimbólumává vált-, olyan irracionális jellegű volt, hogy nagyon 
sokáig nem is ismerték fel, hogy itt valójában a liberalizmusról van szó”. Ezt az is 
elősegítette, hogy „Amerikában sohasem lehetett megfigyelni egy »liberális moz-
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galmat« vagy egy »valódi liberális pártot«. Mi csupán az amerikai életmóddal rendel
keztünk, Locke egyfajta nemzeti kifejeződésével, amelyről azonban gyakran nem is 
tudtuk, hogy Locke is benne foglaltatik...Ironikus módon tehát, a liberalizmus 
idegennek számít megvalósításának és beteljesítésének földjén. Ám ez még nem 
minden. Az a doktrína, amely az egész Nyugaton az egyéni szabadság dicsőséges 
szimbólumaként jelent meg, Amerikában olyan hatalmas kényszerítő erővel rendel
kezett, hogy az már magára a szabadságra nézve is veszélyt jelentett”. A locke-i 
természetjogi felfogás ugyanis, „azt vallotta, hogy az egyenlő emberek egyenlő jogok
kal rendelkeznek, ám amikor ezt a csírát a modem nacionalizmus feszítő ereje kezdte 
táplálni, annak valami nagyon figyelemre méltó dolog lett az eredménye”. Amikor a 
locke-i liberalizmus melletti eredendően irracionális amerikai elkötelezettség a naci
onalizmussal párosult, annak olyan kinövései lettek, mint -  az ötvenes évek egyik 
kedvenc kifejezésével élve -  az „amerikanizmus” megfogalmazása és az első 
világháborút követő ún. „vörös hisztéria” vagy aMcCarthy-féle boszorkány üldözés.46

Hartz ironikusan és egyértelműen elítélően viszonyult ezekhez a fejleményekhez, 
ám úgy vélte, hogy az egész amerikai történelmet átható liberális konszenzust ezek 
alapvetően és hosszú távon nem tudták befolyásolni. Ennek ugyanis volt egy mélyebb, 
a társadalmi struktúrában rejlő biztosítéka, nevezetesen az amerikai társadalom 
legszélesebb rétegeit magába foglaló középosztály megléte. „Az egyik legfontosabb 
amerikai fejlemény ugyanis az volt, hogy itt a parasztság és a proletariátus magába 
olvasztásával kiterjedt és átalakult az európai »kispolgárság«.” E szélesen értelmezett 
középosztály igényeinek pedig a locke-i liberalizmus felelt meg a legjobban. Egy 
olyan világban, ahol „a föld bőségesen állott rendelkezésre, s amikor az Újvilágba 
történő kivándorlás már önmagában véve is a függetlenségre való törekvés megnyilvá
nulásának volt tekinthető, a paraszti és bérlői állapotot megtagadó szellemiség 
figyelemre méltó könnyedséggel tudott érvényesülni”. Mindez elősegítette, hogy „az 
amerikai farmer tőkés orientációjúvá váljon s néhány korai maradványtól eltekintve, 
maga mögött hagyja az európai faluszervezetet, s hogy a piacra termeljen”. Hasonlóan, 
egy átható erejű, európai típusú szocialista mozgalom hiánya és az óriási anyagi 
készletek elérhetősége „arra ösztökélte az amerikai munkást, hogy a kapitalista 
berendezkedés kereteiben gondolkodjon”, s az „európai típusú osztály mentalitással 
szemben” egy, a fentieknek megfelelő „iparkodási mentalitás” mellett kötelezze el 
magát. Amerika így kialakuló „»kispolgár« óriása -  mely végső soron a liberális 
eszme diadalát jelentette - , materializálódásához aligha találhatott volna kedvezőbb 
helyet, mint ahol ténylegesen is virágzásnak indult”.47 Mindennek eredményeként, az 
Egyesült Államokat nem jellemezte az egyes társadalmi osztályokat szembeállító 
konfliktusok megléte, amelyek Európát áthatották. Hartz véleménye szerint ezzel 
oldható fel az az ellentmondás is, hogy a sok alapértékét tekintve konzervatív amerikai 
társadalom miként kötelezhette el magát a változásokat sürgető liberalizmus mellett?
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Gunnar Myrdalt idézve megállapította, hogy a locke-i liberalizmust irracionális módon, 
mintegy öntudatlanul elfogadó amerikai középosztály társadalom alapjában véve 
„konzervatív,... ám a konzervált eszmék liberálisak, egyesek pedig egyenesen 
radikálisak”.48

Locke meghatározó befolyása természetesen nem jelentette azt Hartz szerint, hogy 
az amerikaiak ne ismertek és ne olvastak volna nagy buzgalommal más európai szer
zőket, csak éppen azok mondanivalója nem passzolt össze az amerikai körülmé
nyekből táplálkozó tapasztalataikkal. Úgy látta, hogy „az amerikaiak egyik kedvenc 
írója, igazság szerint Harrington volt... S amennyire kedvelték Harrington republi- 
kanizmusát, legalább ennyire nem kívántak egy Cromwellt, akiről Harrington úgy 
gondolta, hogy szükséges az előbbi (ti. a republikanizmus -  a szerző) alapjainak megve
téséhez. Ezeket az alapokat ugyanis már lerakta történelmük”. Ennek köszönhetően, 
„1776 forradalmárai a világ legszabadabb társadalmát örökölték meg, s etény bonyolult 
áttételeken keresztül meghatározta gondolkodásukat.. .Egy ilyen társadalomban nem 
tudtak kialakulni olyan szemben álló ellentétpárok, amelyek az európai gondolkodás 
antagoniszitikus komponenseit alkotják, s így a múlt folyamatos jövővé változott ”.49 
Nagyon is ismerték tehát Harrington eszméit, csak éppen azoknak nem volt teljes 
hatókörű érvényessége a számukra.

De nem jártak jobban Amerikában a fiziokraták sem, ami annál is érdekesebb, 
mivel ők is a szabadkereskedelem hívei voltak és az amerikaiak gondolkodását is ez 
jellemezte, csak éppen nem az előbbiek hatására. „Ahol ugyanis a gazdasági élősködők 
száma csekély, miért kellett volna bárkinek is a produktív termelők után kutatnia? 
Ahol a céhes jellegű korlátozások (ti. Európával -  a szerző) összehasonlítva enyhék, 
a belső vámok pedig teljességgel ismeretlenek voltak, miért kellett volna elfogadniuk 
Turgot könyörtelen atomizmusát? Az amerikaiak az angol kereskedelmi törvények 
elleni támadásaikat Locke s nem pedig Quesnay terminusaiban fogalmazták meg”. 
Igaz ugyan, hogy „Franklint és Jeffersont jelentős mértékben megragadták a 
»modern közgazdászok« eszméi, ám ebben az esetben -  csakúgy, mint számos egyéb 
vonatkozásban is -  nem ők fejezték ki az amerikai gondolkodás domináns áramlatát”.50

Hartz is elvetette a progresszivista történetírók álláspontját, bár Boorstinnél 
nagyobb mértékben ismerte el teljesítményük „grandiozitását”, hiszen „Beardnél is 
arról van szó, amiről Marx esetében tudniillik, hogy önmagában már az kifejezi egy 
gondolkodó iránti elismerésünket, hogy időt szánunk megcáfolására”. Ez utóbbi 
azonban nem is olyan nehéz, mivel Hartz szerint „elméleteik a progresszivista társa
dalmi orientáció kivetítődését jelentették, amely viszont Amerika irracionális libera
lizmusának részét képezte”. A progresszivista agitáció „a nyugati liberális reformmoz
galom agitációja volt azzal a módosulással, hogy' annak következtében, hogy kizárólag 
a whigek s nem a toryk vagy a szocializmus ellen küzdött -  a whigekhez hasonlóan -  
, ez sem volt képes felismerni saját liberalizmusának természetét.” Ebből következően
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-  bár hiányzott belőlük az előző generációk „patrióta történészeinek” kegyessége - ,  
nézeteik semmivel kevésbé sem voltak „amerikaiabbak” amazokénál. „Valójában azt 
is lehetne mondani, hogy az előbbiek azáltal, hogy egyfajta boldog nemzeti családról 
beszéltek, csupán árnyalatnyival álltak közelebb a nemzet locke-i értelemben vett 
szolidaritásához, amely jobban virágzott, mint bármikor, a közösen elfogadott 
»amerikanizmus« formájában”.51 Ezért történhetett meg, hogy Beard az amerikaiak 
által a brit monarchia, a tory birtokosok, a quitrent, a primogenitúra, az entail és az 
anglikán egyház ellen elkövetett támadásokat az „európai antifeudális mozgalmakkal 
kezdte azonosítani”. Ezt a nyilvánvaló hibát jól bizonyítja az, hogy „a monarchiát 
sehol másutt nem rombolták le ilyen gyorsan és oly kevés sajnálkozás mellett, mint 
itt. Sehol másutt nem romboltak le egy földbirtokos és egyházi »arisztokráciát« 
ugyanilyen módon”.52

Természetesen ő sem mehetett el szó nélkül azon tény mellett, hogy az alkot- 
mányozó konvenció résztvevői Locke mellett más európai teoretikusokra is hivatkoztak 
s a föderalisták és antifoderalisták éles szembenállást is be kellett valahogy illesztenie 
az amerikai történelem zökkenőmentes menetébe. E problémákat azzal oldotta meg, 
hogy szerinte a két szembenálló szekértábor tagjaként, az amerikaiak ezúttal is egy 
„fantom világ” ellen hadakoztak. Ezen azt értette, hogy amikor a két csoportosulás 
vezetői (például John Adams, Gouverneur Morris, Thomas Jefferson) Európában 
tartózkodtak, az ottani feudális viszonyok Amerikával való összehasonlítása során, 
igenis felismerték a „hartzi” Amerika sajátosságait, ám hazatérve elveszítették ezt a 
komparatív perspektívát és a valóban meglévő -  ám az Európaiakhoz viszonyítva 
jelentéktelen -  társadalmi differenciák ötlöttek szemükbe. A „valódi” amerikai 
szellemiség kifejezője Charles Pinckney volt, aki a philadelphiai alkotmányozó 
konvención azt vetette Európát járt kollégái „kifinomult elemzéseinek” szemére, hogy 
azok „úgy beszélnek rólunk, mintha egy elaggott ország polgárai lennénk, ahelyett, 
hogy egy új ország fiainak tekintenénk magunkat”. Érdekes, hogy Hartz ezen érvelése 
nagyon hasonlít Boorstin azon felfogásához, amely az egyes amerikai szerzők 
„kozmopolita” gondolkodásának kezdetét az amerikai valóságon kívül álló, külföldi 
hatásokhoz kötötte. Ezt a fiatal nemzetet pedig az „egyenlőség”, valamint “az 
állampolgárok egyetlen nagy közösségének” megléte jellemezte. Valójában nem voltak 
meg benne azok az “eltérő életkörülmények”, amelyek - A  föderalista, James Madison 
által írott, híres 10. esszéje szerint -  a civil társadalomban létező azon társadalmi 
konfliktusok forrásai, amelyek kiegyensúlyozása érdekében szándékoztak az Alapító 
Atyák és A föderalista szerzői az alkotmányba beépíteni a hatalommegosztás bonyolult 
kiegyensúlyozó mechanizmusait. Egy ilyen komplikált rendszert viszont csakis egy 
„nagyon egységes nép tudott a gyakorlatban is működtetni” . Az alkotmány 
megalkotásának szerencsés paradoxona tehát abban állt, hogy „az Alapító Atyák egy 
olyan tervet alkottak meg a konfliktusok kezelésére, amely csakis a szolidaritás földjén
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tudott fennmaradni. Az igazság az, hogy következtetéseik pusztán azért lehettek 
»helyesek«, mivel hamis premisszákból indultak k i... A liberális amerikai világ haladt 
tovább a maga objektív menetének megfelelően, a föderalisták szította lángok és 
fustfelhő hátterében”.53

Hartz tehát fenntartotta és kifinomult formában még kizárólagosabbá tette a 
locke-i liberális hagyomány meghatározó hatásának szerepét az amerikai forradalom 
résztvevőinek gondolkodására. Álláspontja azért olyan lényegbevágó a republikaniz- 
mus vita kibontakozása szempontjából, mivel ez számított a „bevett” véleménynek a 
republikánus történészek jelentkezésekor, amellyel szemben fejtették ki saját fel
fogásukat. Mint látni fogjuk, ezen elhatárolódás során néha eltúlozták és leegyszerűsí
tették Hartz, illetve a konszenzus iskola felfogását s a republikánus megközelítés 
ortodoxiává nemesedése után nagyon sok szerző ugyanazt a néhány mondatot szajkózta 
Hartztól, s kísérletet sem tett teljes elméleti rendszerének feltárására, illetve annak a 
finom iróniának az érzékeltetésre, amely azt áthatotta. A konszenzus iskola és a 
republikánus szintézis történészeinek viszonya azonban sokkal bonyolultabb az 
egyszerű elhatárolódásnál. Azzal például, hogy a francia felvilágosodás beckeri és 
parringtoni hagyományával szemben Boorstin és Hartz is az angol eredetű szellemi 
hatások befolyását emelte ki, mintegy előkészítették az alapvetően szintén ezt 
hangoztató republikánus szerzők megközelítését. Mint láttuk, Boorstin nem tagadta 
azoknak a 18. századi brit teoretikusoknak a hatását, akiket a republikánus történészek 
a középpontba állítottak, csak éppen az egész brit hagyományt az amerikai tradíció 
szerves részének tekintette. Hartz is elismerte, hogy Locke mellett más angol szerzőket 
-  például a republikánus írók érvelésében központi szerepet játszó Harringtont -  is 
olvastak az amerikaiak, csak éppen az ő mondandójukat nem tartotta relevánsnak az 
amerikai környezetben. A republikánus megközelítés első jelentős képviselője Bemard 
Bailyn viszont éppen azt igyekszik majd bizonyítani, hogy ez nem így volt, és éppen 
a 18. századi „igazi whig” szerzők érvelése felelt meg leginkább az amerikai 
forradalmárok tapasztalatainak.

* A tanulmány a szerző Egy történetírói vita anatómiája: a republikanizmus vita az 
amerikai történetírásban című Ph.D. értekezésének egyik fejezete.
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C s a b a  L é v a i

The „Consensus School” of American Historiography on the Ideological 
Background of the American Revolution

The present study is a chapter of the author’s Ph. D. dissertation and discusses the 
opinion of the so called „consensus school” of American historiography about the 
ideological background of the American Revolution. Opposing the progressive 
historians of the first half of the 20 century (e.g. Charles A. Beard, Carl L. Becker, 
Vernon L. Parrington) the representatives of the consensus school (e.g. Richard 
Hofstadter, David M. Potter, Robert E. Brown, Daniel J. Boorstin, Louis Hartz) argued 
in the 1950s, that a fundamenetal consensus in liberal values characterized American 
history. The author analyses mainly the views od Daniel J. Boorstin (1914- ) and 
Louis Hartz (1919-1986). He points out, thet Boorstin presented a more extreme 
approach since, in his opinion, the American Founding Fathers were not influenced 
by any European political philosopher, and they based the political system of the new 
republic not on the abstract ideas of European social thinkers, but adjusted it to the 
American environment. On the other hand, Hartz formulated a more moderate version 
of the consensus view, when he argued that it was an intrinsic belief in the values of 
Lockean liberalism that characterized the political thought of the leaders o f the 
American Revolution.
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