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A progresszivizmus és az amerikai forradalom: 
Charles Austin Beard az amerikai forradalom eszmeiségéről *

A progresszivizmus olyan átfogó reform mozgalmat jelentett, amelynek hívei meg
oldásokat próbáltak találni a századforduló Amerikájának gazdasági és társadalmi 
problémáira. Képviselői úgy vélték, hogy az amerikai politika túlságosan is az 
„ipari kapitányok”, a 19. század utolsó harmadában felemelkedő óriási iparválla
latok vezetőinek befolyása alá került s kicsúszott a „nép”, a kisemberek közvetlen 
ellenőrzése alól. A gyors városi növekedés a bűnözésen kezdve, a közegészség- 
ügyi problémákon, a tömegközlekedés és az infrastruktúra fejletlenségén keresz
tül a városi nyomor megjelenéséig olyan új problémákat vetett fel, amelyeket a 
progresszivisták határozottabb törvényhozási beavatkozás segítségével szerettek 
volna megoldani. Sokukat aggasztotta az is, hogy a minden addiginál nagyobb 
létszámban érkező bevándorlók legnagyobbrészt már Dél- és Kelet-Európából jöt
tek és nem protestáns vallásúak voltak. Úgy vélték, hogy a fennálló keretek között 
nincs megnyugtató módon megoldva az amerikai hagyományoktól eltérő kulturá
lis háttérrel rendelkező bevándorló tömegek megfelelő integrálása az amerikai 
demokrácia keretei közé. Mindebből azt a következtetést vonták le, hogy az újabb 
fejlemények az önálló kistermelőkre alapozott amerikai gazdasági és politikai de
mokrácia fennmaradását veszélyeztetik, s ezért e jelenségek ellen fel kell lépni. 
Újból a „nép” ellenőrzése alá kell vonni a politikát és emberibb viszonyokat kell 
teremteni a gazdaságban és a társadalomban. Síkra szálltak a nagyvállatok, a „trösz
tök” korlátozása, a szövetségi szenátorok közvetlen választása, a képviselők vissza
hívhatósága, az előválasztási rendszer meghonosítása, a női választójog és a jöve
delemadó bevezetése, a munkahelyi körülmények javítása vagy a nemzet termé
szeti kincseinek megóvása érdekében. A mozgalom gerincét középosztálybeli csa
ládokból származó értelmiségiek adták, akik nem kívánták a fennálló tulajdonvi
szonyok megváltoztatását csak a nagyobb verseny egyenlőség megvalósítását, vagy
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inkább helyreállítását tűzték ki célul. Hozzáállásukat erős morális, sokszor vallási 
elkötelezettség jellemezte, ami azt jelenti, hogy céljaikat egyfajta erkölcsi meg
újulás keretében kívánták megvalósítani. A bűnözés elleni küzdelmet például össze
kapcsolták a szesztilalom bevezetésével. Számos probléma felvetését azonban a 
progresszivisták sem tartották időszerűnek. Ezek közül a legfontosabb a fekete 
amerikaiak helyzetének megoldása volt, amelynek érdekében gyakorlatilag sem
mit sem tettek. A progresszivizmus nem vált önálló politikai mozgalommá és kép
viselői mindkét nagy pártban megtalálhatóak voltak. Jellemző, hogy a két legna
gyobb „progresszivista” elnöknek a republikánus Theodore Rooseveltet, illetve a 
demokrata Woodrow Wilsont tartják.1

A progresszivista történetírás legismertebb alakja és egyesek szerint a mind
máig élt legnagyobb hatású amerikai történetíró Charles Austin Beard ( 1874-1948) 
volt.2 Annak ellenére, hogy Beard nem hagyott hátra kifejezetten eszmetörténeti 
munkát, életművének és gondolkodásának mégis középpontjában állott az eszmék 
és a valóság, a történetíró meggyőződése és a kezéből kikerülő mű kapcsolatának 
elemzése. Carl Beckerhez, a progresszivista történetírás másik nagy alakjához ha
sonlóan, ő is a közép-nyugaton született. Egyetemistaként a DePauw egyetemen 
(Greencastle, Indiana) még The History o f a Race (Egy faj története) címen tartott 
előadást, amelyben az angolszász faj -  melyet a „haladás fajának” nevezett -  kivé
telességét hirdette. James Riley Weaver azonban már itt megismertette véle John 
Ruskin és Kari Marx írásait, melyek jelentős hatást gyakoroltak rá. Visszatetszés
sel tekintett az iparosítás negatív társadalmi következményeire, amelyeket már 
Amerikában, majd oxfordi tanulmányai idején az iparosítás „őshazájában” testkö
zelből is megtapasztalhatott. Ezek az élmények nem csupán elméleti gondolkodá
sára hatottak, hanem gyakorlati politikai cselekvésre is ösztönözték. Oxfordban 
szoros kapcsolatot tartott a helyi keresztényszocialista mozgalommal és velük, il
letve más szocialista és szakszervezeti aktivistákkal együtt részt vett a Ruskin Hall, 
egy munkás college létrehozásában, melynek feladatát nem abban látta, hogy a 
munkások tömegeiből kiemelje a tehetségeket, hanem hogy az egész munkásság 
felemelését szolgálja.3

A Columbia egyetemen ismerkedett meg James Harvey Robinsonnal, a 
progresszivizmushoz kapcsolódó ún. New history (új történetírás) atyamesterével. 
Robinson aktív szerepet szánt a történetírásnak a jelen alakításában, hiszen mint 
írta, „a jelen mindezidáig a múlt készséges áldozata volt; eljött azonban az idő, 
hogy a jelenre irányozzuk azt, és a haladás érdekében használjuk fel”. Egyetemes 
történeti jegyzetet is írtak közösen, melynek előszavában együttesen állapították 
meg, hogy: „Történeti kézikönyveink közös hiányossága az, hogy általában elmu
lasztják a múlt és a jelen összekapcsolását”. Az ő szándékuk azonban az volt, hogy 
„a múltat következetesen alárendeljék a jelennek, mégpedig abból a tudatos megfon-
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tolásból, hogy az olvasót képessé tegyük arra, hogy összefüggésbe hozza azt a 
saját korával”. Mint angliai tevékenysége során is láthattuk, Beard nem csupán 
történetírói munkásságával kívánt hatni a jelen viszonyaira és választ találni kora 
kérdéseire, hanem társadalmi aktivistaként továbbra is jelentékeny szerepet vállalt 
magára. A Columbia fiatal oktatójaként a New York-i Lower East Side körzetében 
egy szocialista párti jelölt mellett korteskedett és házról-házra járva igyekezett 
pénzt gyűjteni a varrodai munkások szervezete számára. Világos módon kapcso
latba került kora progresszivizmusával, bár nagy vihart kavart művének (.An 
Economic Interpretation o f the Constitution o f the United States, Az Egyesült Ál
lamok alkotmányának gazdasági értelmezése, 1913.) megírásakor, saját bevallása 
szerint „egyáltalán nem járt az eszemben az, hogy ezzel elősegítsem a Progresszív 
Párt, vagy éppen konzervatív ellenfeleinek ügyét”. Peter Novick azonban meg
jegyzi, hogy ez csak a szó szűkebb értelmében igaz, hiszen a könyv megjelenésé
nek idejére, 1913-ra, már valóban megszakított minden hivatalos kapcsolatot a 
párttal, ám azt megelőzően és azt követően is élénk levelezést folytatott annak 
vezető politikusaival, legfőképpen Robert M. LaFolette-tel. Egy neki címzett leve
lében kifejtette, hogy melyek készülő művének alapgondolatai és mi a könyv meg
írásával a célja. Mint írta, az alkotmány elfogadásakor: „Nem a »nép kormányza
tának helyreállításáról« volt szó, hanem az a kérdés volt napirenden, hogy sikerül- 
e azt a népnek most első ízben megszereznie”. Könyvével pedig annak bemutatása 
a célja, hogy „már kezdetben sem rendelkeztünk »népi kormányzattal«”, amiből 
az is következik, hogy az Egyesült Államok kormányzata 1913-ban sem volt ilyen. 
Könyve második kiadásához írott előszavában pedig leszögezte, hogy az alkot
mány az egész amerikai történelem folyamán „nagy nemzeti bűneink védelmező
jeként funkcionált, a rabszolgaságtól a monopóliumokig” . 4

Robinson és Beard fentebb említett munkájukban arra is felhívták a diákok 
figyelmét, hogy a korábbi egyetemi jegyzeteknél Jóval kisebb teret fognak szen
telni a tisztán politikai és katonai eseményeknek és jóval többet az alapvetőbb gaz
dasági témáknak”. A gazdasági tényezők kiemelésében mind Robinsonra, mind 
pedig Beardre nagy hatással volt E. R. A. Seligman, akinek 1902-ben jelent meg az 
Economic Interpretation o f History (A történelem gazdasági értelmezése) című 
munkája. Ebben a gazdaságtörténeti szempontú megközelítés üdvös hatását emel
te ki az angol és a francia történetírásra, hiszen: „Bárhová nyúlunk is az újabb 
történeti irodalomban, azzal találjuk szembe magunkat, hogy a fiatalabb és a tehet
ségesebb kutatók a társadalmi és politikai fejlődés meghatározása szempontjából 
is döntő jelentőséget tulajdonítanak a gazdasági tényezőnek”. Berad ezeket az ered
ményeket megpróbálta az amerikai történelemre alkalmazni s megállapította, hogy 
„Az Egyesült Államok egész, polgárháborúig terjedő története sem más, mint két 
gazdasági elv közötti küzdelem”. Ebben az időben befolyással volt Beradre Jean
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Jaurès A francia forradalom szocialista története (1901-04) című munkája is, amely: 
„Vészjósló címe és lángoló vörös borítója ellenére is ... hatalmas hozzájárulást 
jelent a forradalommal foglalkozó irodalomhoz”. A gazdasági tényezők meghatá
rozó voltának elfogadása és az akkori vezető francia szocialista politikus és teore
tikus elveinek üdvözlése természetesen felveti Beard és a marxizmus kapcsolatá
nak kérdését. Mint említettem, már a DePauw egyetemen kezébe kerültek Marx 
munkái, ám éppen a Jaurès könyvéről írott recenziójában fejtette ki, hogy: „Marx 
történetfilozófiája átvételének és alkalmazásának nem szükségszerűen kell, szoci
alizmusának elfogadásához vezetnie” . 5

Beard a Columbián közeli barátságba került John Dewey-val az amerikai prag
matikus filozófia kiemelkedő képviselőjével is, s a későbbiekben a pragmatizmust 
az egyetlen olyan filozófiának nevezte, amely összhangban van az amerikai élettel 
és kultúrával. Az oktatási rendszer „progresszív” átalakítását célzó reformelképze
léseik megvalósításában is szorosan együttműködtek. Ennek lényegét mindketten 
abban látták, hogy a történelem tanítása során olyan kérdéseket kell felvetni, me
lyek a diákok mai problémáira adnak választ, s a hangsúlyt a modern történelemre 
kell helyezni, hiszen: „Az a történelem, amely nem jut el az élő jelenhez, a közös
ség szükségletei szempontjából tekintve meddő, bármennyire élvezetes lehet is 
egyvalaki érdeklődésének tárgyaként”. Közös oktatási reformtörekvéseik legfon
tosabb gyümölcse a New Schoolfor Social Research (Új iskola a társadalom kuta
tására) megalapítása volt 1919-ben, amelynek létrehozásában Beard és Dewey 
mellett tevékeny szerepet vállalt Thorstein Veblen a neves szociológus és James 
Harvey Robinson is. Ez volt az első olyan oktatási intézmény az Egyesült Álla
mokban, amelyben olyan felnőttek részesülhettek felsőfokú képzésben, akik egyéb
ként nem rendelkeztek az egyetemi felvételhez szükséges képesítésekkel. Beard 
mélyen sajnálta, hogy a pragmatikusok nem dolgoztak ki valódi történetfilozófiát. 
Peter Novick szerint azonban a pargmatizmus csak nagyon csekély hatást gyako
rolt Beard felfogására általában, és az első világháború előtti0gondolkodására kü
lönösen. 6

Ilyen szellemi vértezettel és gondolati háttérrel vágott neki legnagyobb hatást 
kiváltó műve, Az Egyesült Államok alkotmányának gazdasági értelmezése című 
könyvének megírásához, amely 1913-banjelentmeg. Beard az 1787. évi szövetsé
gi alkotmány elfogadásának körülményeit vizsgálta, s korábban nem használt for
rások, a pénzügyminisztérium anyagai elemzése alapján annak igazolására töreke
dett, hogy „lényegileg valamennyi kereskedő, pénzkölcsönző, kötvénytulajdonos, 
gyáros, hajótulajdonos, pénzember, bankár, s valamennyi velük kapcsolatban álló 
foglalkozás képviselője az alkotmány támogatói közé tartozott, az ellenzék pedig 
részben vagy egészében, a nem rabszolgatartó farmerek és az adósok közül került 
ki. Hát lehetne megdönthetetlenebb bizonyítéka annak, hogy alaptörvényünk nem
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az »egész nép« néven ismert absztrakció műve, hanem egy gazdasági érdekcsopor
té, amely azt reméli, hogy hasznot húzhat az alkotmány elfogadásából?” Mégpe
dig azáltal, hogy az új alkotmány legelkötelezettebb propagátora, Alexander 
Hamilton gazdaságpolitikai programja az ipari és kereskedelmi vállalkozások szö
vetségi védelmét és támogatását illetve azt ígérte, hogy a kincstár a fenti vállalko
zói csoportok kezében felhalmozódott, a kisemberektől névértéken aluli áron fel
vásárolt államkötvényeket eredeti névértékükön fizeti ki azok birtoklóinak. Beard 
adatai egyértelműen ezt a hipotézist erősítették meg. Ez pedig arra utal, hogy „e 
nagy történelmi fordulatok vezetőinek” nem a „közjóiét fejlődése vagy az igazság
ként ismert absztrakció lett volna közvetlen céljuk és vezérelvük ... a közvetlen, 
ösztökélő motívumok ... azok a gazdasági előnyök voltak, melyeket ezek haszon- 
élvezői elsősorban saját maguk számára kívántak gyarapítani” . 7

Az amerikai forradalom lényegét két, alapvetően gazdasági érdekeik által moz
gatott társadalmi csoport összeütközésében látta. A politikai cselekvés alapvető 
mozgatórugóját tehát a gazdasági érdekekben és nem az eszmék ösztönzésében 
találta meg. Az alkotmány sem az alkotmányozó konvención résztvevő küldöttek 
eszméiből táplálkozott, hiszen: „Az a társadalmi szerkezet, amellyel egy bizonyos 
típusú törvényhozó hatalmat megerősítenek, egy másik létrejöttét pedig megaka
dályozzák, vagyis az alkotmány, másodlagos vagy származékos jelleggel bír, hi
szen a pozitív fellépésre és negatív korlátozásra törekvő gazdasági csoportok sajá
tosságaiból származik.” 8

Az eszmék tehát nem bírnak önálló léttel és csak olyan elvont „absztrakciók” 
megfogalmazására szolgálnak, amelyekkel kifundálóik elfedni és megmagyarázni 
igyekeznek valódi szándékaikat. Az alkotmányban ilyen „absztrakcióknak” tekin
tette a „nép egészének érdekeire, a közjólétre vagy az igazságra” történő hivatko
zást. Mint írta: „Minden absztrakció közül az a legvalótlanabb, hogy az ember 
politikai létezőként végrehajtott politikai cselekvése elválasztható az alapvetőbb 
és erőteljesebb motívumoktól”. 9 A történész feladata pedig az, hogy leleplezze 
ezeket az absztrakciókat és megállapítsa a dráma szereplőinek tényleges mozgató
rugóit.

Felfogásának lényegét jól jelzik a könyvnek azok a részei, amelyek címükben 
is deklarált módon, „az alkotmány alapját képező politikatudomány” elemzésével 
foglalkoznak. Az alkotmány ratifikálása körüli vita rendkívül gazdag iratanyagát 
radikálisan leszűkítve és az alkotmány híveinek elképzeléseiben megfigyelhető 
különbségeket is mellőzve kizárólagosan A föderalista című esszégyűjteményt ál
lította a középpontba. Ebből is külön kiemelte a James Madison által írott 10. 
esszét, amelynek szerzője „egyértelműen megfogalmazza azt az elvet, hogy min
den kormányzat első és elemi célja gazdasági jellegű”. A 10. esszé valóban a nagy
hírű sorozat egyik legfontosabb darabja és e fontosság fel- és elismertetésében
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Beard és munkája meghatározó szerepet játszott. A jelen tanulmánynak nem fel
adata a 10. esszé politikai filozófiájának elemzése. Mondandónk szempontjából a 
lényeget az jelenti, hogy Beard szerint ezek az eszmék meghatározott gazdasági 
érdekek kifejezését jelentették. Ebből következően az, hogy A föderalista szerzői 
milyen eszmei forrásokból merítettek teljességgel másodlagos kérdésnek minősült 
és ezért Beard ezzel a problémával nem is foglalkozott. Erre vonatkozóan egyetlen 
utalás sem olvasható a könyvben, még abban a fejezetben sem, amely „a konven
ció tagjainak politikai nézetei” címet viseli. Ebben annak igazolására törekedett, 
hogy az alkotmányozó konvenció résztvevőinek többséged föderalista szerzőivel 
lényegében azonos politikai nézeteket vallott. Az eszmetörténeti előzmények tár
gyalásának mellőzését azzal indokolta, hogy az Alapító Atyák: „Mint mélységesen 
gyakorlati emberek, inkább a kézzelfogható eredményekkel törődtek mintsem az
zal, hogyan minősítenék a politikai tudományok szakértői tevékenységeik részle
teit” (sic!). Az eszmék feladata egyébként is lényegében az, hogy „elkendőzzék” 
megfogalmazóik tényleges motívumait. Ezért van az, hogy „a 18. század amerikai 
politikai gondolkodóinak írásaiban természetesen nem található meg az osztályok 
előjogainak a feudális jogászokra jellemző nyílt elismerése, mert a kormányban 
politikailag képviselt tulajdonosi uralkodó csoportok érdekei között voltak elken
dőzendő ellentétek” és erre ösztönözte őket a választójogtól megfosztottak „már 
ekkoriban érzékelhető nyugtalankodása”. Mindennek némileg ellentmondva, azt 
is megállapította, hogy „a 18. században a politika és a politikai filozófia vezetői 
nem állottak távol az osztályok jogainak attól a nyílt elismerésétől, amely az angol 
társadalmat jellemezte, s nem volt szükségük rá, hogy elleplezzék - legalábbis nem 
annyira, mint egyes elfogult modern szerzők - a törvényhozás és alkotmány előké
szítés mögött megbúvó alapvető gazdasági ellentéteket”. Mindezt „megkönnyítet
te, hogy a nincstelenek nem kaptak választójogot”. Ráadásul „a philadelphiai ülé
sek titkosak voltak, s résztvevői a legteljesebb nyíltsággal beszélhettek gazdasági
politikai céljaikról” . 10

Az alkotmányozó konvenció résztvevői anyagi helyzetének áttekintése alap
ján Beard arra a következtetésre jutott, hogy „a több kérdésben is fennálló véle
ménykülönbség ellenére, A föderalista szerzői nagy pontossággal körvonalazták a 
konvenció tagjainak politikai elképzeléseit”. A föderalista esszéinek többségét 
James Madison, illetve Alexander Hamilton írta, s ezért érdemes megvizsgálni, 
hogy Beard miként vélekedett az ő politikai filozófiájukról. Hamiltonról azt je 
gyezte meg, hogy ideálját a korabeli brit politikai berendezkedés képezte és ezért a 
konvención olyan alkotmány mellett érvelt, amely az elfogadott dokumentumnál 
is erőteljesebb módon korlátozta volna a nép közvetlen beleszólást a politikába. 
Madison esetében pedig ú jb ó li föderalista 10. esszéjére hivatkozott, mint amely 
felfogásának esszenciáját adja. Ám egyikük esetében sem említett egyetlen olyan
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szerzőt vagy gondolkodói irányzatot sem, amely hatást gyakorolt volna nézeteik 
megfogalmazására. ’ 1

Beard közvetlen módon tehát nem foglalt állást abban a kérdésében, hogy mi
lyen eszmetörténeti forrásokból táplálkozott az amerikai forradalom filozófiája 
illetve, hogy ezek közül melyiknek volt meghatározó szerepe. Az ő számára ez 
egészen egyszerűen nem jelentett problémát. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy 
akkor miért tartom lényegesnek Beardnek az amerikai forradalom eszmetörténeti 
hátterére vonatkozó felfogását? Egyrészt azért, mert közvetett módon már az 1913 - 
as nagy műből is kiolvasható egyfajta állásfoglalás a forradalom politikai filozófi
ájának eszmetörténeti hátterére vonatkozóan. Későbbi munkáiban pedig -  melyek
ben sokkal árnyaltabban fejtette ki az eszmék és a valóság kapcsolatára vonatkozó 
nézeteit -  közvetlenül is utalt véleménye szerint meghatározó eszmetörténeti ha
gyományokra. Harmadrészt azért tartom kiemelkedőnek Beard szerepét, mivel az 
ö felfogása szabta meg az amerikai forradalom historiográfiai megítélésének kere
teit egészen az 1950-es évekig, ami a későbbi elemzők számára is megkerülhetet- 
lenné vált. 12

1913-as alapművében arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmány politi
kai filozófiáját legnagyobbrészt Alexander Hamilton és James Madison felfogása 
határozta meg. S bár Beard nem foglalkozott nézeteik eszmetörténeti forrásainak 
feltárásával, más történészek kiterjedt kutatásokat végeztek erre vonatkozóan. Ha 
tehát megvizsgáljuk, hogy e munkálatok milyen közös eredményekre vezettek, 
közvetett módon mégiscsak választ találhatunk arra a kérdésre, hogy milyen esz
metörténeti hagyományok határozták meg beardi összefüggésekbe ágyazva az al
kotmány politikai filozófiáját. 13

Hamilton gazdasági programja egy erős ipari, pénzügyi és kereskedelmi vál
lalkozói réteg megerősítését szolgálta, amelyet elengedhetetlennek tartott az Egye
sült Államok modem kapitalista gazdasági fejlődése szempontjából. Mint Richard 
К. Matthews megjegyezte Hamilton „Locke-hoz hasonlóan hitt a továbbgyűrűzte- 
tés elméletében” nevezetesen abban, hogy „minden olyan szándék egy ország éle
tében, amely az ipar és a gazdagság egészének növelése érdekében egy alapvető és 
állandó rend megteremtésére törekszik, végső soron a társadalom minden részé
nek a javát szolgálja”. A tehetős vállalkozói réteg támogatása nem végső célként, 
hanem csak a nemzet egészének boldogulását előmozdító eszközként jelent meg 
nála. Olyan politikai rendszerre van tehát szükség, amely a gazdasági növekedés 
érdekében, képes biztosítani az „alapvető és állandó rendet”, amire egyébként azért 
is szükség van, mivel „az ember szenvedélyei csak bizonyos korlátozások követ
keztében felelnek meg az ész és az igazságosság kívánalmainak”. Az alkotmányo- 
zó konvención e rend és stabilitás megteremtése érdekében javasolta, hogy a vég
rehajtó hatalom feje és a törvényhozás felsőháza életfogytiglan legyen hivatalban,
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és hogy abszolút vétójoggal rendelkezzen a törvényhozással szemben. Az alsóhá
zat közvetlenül az egyes államok 21  évnél idősebb férfi polgárai választották vol
na meg három évre, míg a felsőház esetében a nép közvetlenül csak olyan elekto
rokra szavazott volna, akiknek jelentős vagyonnal kellett volna rendelkeznie, és 
ők választották volna meg a szenátorokat. Az elnök kiválasztása háromszoros szű
rőn keresztül történt volna, amennyiben az államok népe választotta volna meg az 
egyes állami törvényhozásokat, s ezek tagjai választották volna meg az elektoro
kat, azok pedig az elnökre adták volna le voksaikat. Hamilton felfogásában az 
egyes állami kormányzatok sem rendelkeztek volna akkora önállósággal, mint 
amekkorát az alkotmány biztosított nekik, hiszen az általuk elfogadott törvényeket 
a központi kormányzat végrehajtó hatalmának feje teljességgel neki tetszőleges 
módon érvényteleníthette volna. Hamilton úgy látta, hogy a jövőt az a gazdasági 
fejlődés képviseli, amelyen Nagy-Britannia elindult a 18. század folyamán. S ha 
az Egyesült Államok nem akar lemaradni ebben a versenyfutásban, neki is ezt az 
utat kell követnie. 14

Bonyolultabb a helyzet James Madison esetében, aki bár Hamiltonnal együtt 
szállt síkra az alkotmány elfogadásáért, az annak alapján, Hamilton részvételével 
megalakult első kormánynak már az ellenzékéhez tartozott. Kiindulópontját az je 
lentette, hogy: „A kormányzatot a nép javának biztosítására hozzák létre és ennek 
érdekében kellene működnie, ami alatt az élet és a szabadság élvezetét, a tulajdon 
megszerzésének és használatának jogát és általában a boldogság és a biztonság 
keresését és megszerzését értjük.”. Madison felfogása szerint a Beard által közép
pontba állított tulajdon mellett a kormányzatnak számos más dolog élvezetének 
biztosítása is a feladata. Madison ráadásul, a tulajdont nagyon szélesen értelmezte. 
Egyrészt jelentette hagyományos értelemben „azt a fennhatóságot, amelyre valaki 
a világ külső dolgai vonatkozásában igényt tart, és amelyet gyakorol minden más 
egyén kirekesztése által”. Szélesebb értelemben azonban minden olyasmit beleér
tett, amelyhez „valaki bármiféle értéket kapcsol, és amely felett rendelkezik, és 
amely lehetőséget biztosít bárki más számára is arra, hogy éljen ugyanazon elő
nyökkel”. így tulajdonként fogta fel valakinek a véleményét vagy „képességei sza
bad kifejtésének lehetőségét, valamint annak kiválasztását, hogy milyen célok el
érése érdekében alkalmazza azokat”. Beard szűkebb felfogásától eltérően az ilyen 
szélesen értelmezett tulajdon „különböző és egyenlőtlen eloszlása a frakciók ki
alakulásának leggyakoribb és legtartósabb forrása”. De nem az egyetlen forrása, 
hiszen „a vallásra és a kormányzatra vonatkozó eltérő vélemények iránti buzgalom 
... osztotta az emberiséget pártokra és ez gyújtotta lángra bennük az egymással 
szembeni kölcsönös gyűlöletet”. Mindezek következtében elkerülhetetlen az elté
rő vélemények, s ebből következően egymással szemben álló politikai csoportok 
kialakulása „a civilizált nemzetek körében”. A modern törvényhozás „alapvető fel
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adata pedig abban áll, hogy szabályozza ezeket az eltérő és egymással szemben 
álló érdekeket... Ambíciót tehát egy másik ambícióval kell ellensúlyozni... Ha az 
emberek angyalok lennének, semmiféle kormányzatra nem lenne szükség”. Az 
emberek azonban nem angyalok, és Madison ennek megvalósulására és megvaló
síthatóságára nem sok esélyt látott még abban az esetben sem, ha a szűkebb érte
lemben vett tulajdon egyenlő eloszlása valósulna meg az emberi társadalomban, 
hiszen: „Ha minden athéni akár egy Szókratész is lett volna, az athéni népgyűlés 
akkor is csak csőcselék maradt volna”. A kormányzat legfőbb feladata tehát az, 
hogy személytelen mechanizmusai által kioltsa és egyensúlyban tartsa a szükség
szerűen kialakuló frakciók és pártok szenvedélyeit. Erre pedig sokkal jobbak az 
esélyek egy nagy kiterjedésű országban, mint egy kicsinyke városköztársaságban, 
hiszen a sokféle földrajzi régió és a sokféle élethelyzet miatt többféle érdekcsoport 
jelenik meg a politikai életben, amelyek mintegy semlegesítik egymást, megaka
dályozván, hogy egyetlen vélemény uralkodó helyzetbe kerüljön. Thomas 
Jeffersonhoz hasonlóan ő is úgy gondolta, hogy az önállóan gazdálkodó gazdasá
gilag független földművelők társadalma jelentheti a legszilárdabb bázist a demok
rácia fennmaradása számára, ám élete folyamán egyre világosabban döbbent rá 
arra, hogy az Egyesült Államok sem kerülheti el az Óvilág ipari fejlődését annak 
minden gazdasági és társadalmi nyavalyájával egyetemben. Az iparosodást 
Hamiltonhoz hasonlóan és Jeffersontól eltérően ő is elkerülhetetlennek ítélte, ám 
Hamiltontól eltérően és Jeffersonhoz hasonlóan ő is inkább negatív folyamatnak 
tartotta azt. Ezért állapíthatta meg róla Richard К. Matthews rendkívül találóan, 
hogy: „Madisont úgy kell szemlélnünk, mint aki a két véglet Jefferson és Hamilton 
között áll. Mindkettőnek megvolt a maga álma: Jeffersonnak egy pasztoriális tár
sadalomé, Hamiltonnak pedig a kapitalizmusé. Madisonnak azonban csak gyötrő 
látomásai voltak... Neki nem voltak álmai. A feladata az volt, hogy heroikus küz
delmet vívjon a frakciók elkerülhetetlen megjelenése és a kapitalizmus felemelke
dése ellen, mégpedig egy olyan politikai-gazdasági rendszer segítségével, amely 
természeténél fogva előre vetítette, magában hordozta a frakciók kialakulását és a 
kapitalizmus növekedését” . 15 Madison a tulajdon jóval szélesebb értelmű megha
tározását használta mint Hamilton, ám Beard ebből csak a szűkebb, locke-i jellegű 
értelmezést „hámozta ki” annak ellenére, hogy a tágabb definíció már az általa 
elemzett A föderalistában is világosan megfogalmazódott. Minthogy Beard ebben 
a műben látta megtestesülni az alkotmány mögött álló politikai filozófia lényegét, 
megkockáztatható talán az a megállapítás, hogy szerinte a locke-i politikaelmélet 
gyakorolta a döntő hatást az esszék legnagyobb részét szerző Madison és Hamilton 
gondolkodására.

A gazdasági tényezők meghatározó szerepét illetően az 1913-as mű folytatásá
nak tekinthető a The Economic Origins o f Jeffersonian Democracy (Ajeffersoni
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demokrácia gazdasági gyökerei, 1915) című könyve, bár bizonyos hangsúlyeltoló
dások már e munkában is megfigyelhetők. Ebben a müvében annak a kornak a 
történetét írta meg, amelyben a Hamilton pénzügyi programját kritizáló demokra
ta-republikánusok kerültek hatalomra, akiket Beard az alkotmányt korábban ellen
ző erők örökösének tekintett. Úgy vélte, hogy az 1790-es évek belpolitikai küzdel
meit is alapvetően a gazdasági érdekeik által motivált kapitalista és agrárius cso
portok szembenállása határozta meg, s ez jelentette a föderalisták és a demokrata
republikánusok szembenállásának alapját is. Annál érdekesebb kérdésként merült 
fel számára, hogy a Thomas Jefferson vezetésével hatalomra jutott demokrata
republikánusok miért nem kezdeményezték a korábban oly hevesen kritizált alkot
mány megváltoztatását? Könyvének végén arra a következtetésre jutott, hogy 
Jefferson elnöki székbe jutásával mindössze annyi történt, hogy: „A szövetségi 
kormányzat feletti ellenőrzést a rabszolgatartó ültetvényes arisztokrácia vezette 
agrárius tömegek szerezték meg, valamint annak elméleti elutasítását jelentette, 
hogy a kormányzatot a kapitalista pénzügyi, banki és gyártulajdonosi csoportok 
érdekében használják fel”. Lényegében csak az eliten belüli váltás következett be, 
s ez az új vezető csoport is alapvetően a saját gazdasági érdekeinek megfelelően 
cselekedett, vagyis ekkor sem valósulhatott meg a valódi „népi kormányzat”. Mind
ebből az is következik, hogy nem túlságosan kedvező színben tüntette fel magát 
Jeffersont sem, aki túl sok engedményt tett a föderal istáknak azzal, hogy megőriz
te Hamilton gazdasági rendszerének alapelemeit. Ráadásul „demokráciájából” ki
rekesztette az urbánus dolgozó osztályokat és ő is fenntartásokkal viseltetett egy 
általános választójogon alapuló politikai rendszerrel szemben. Politikai eszméi tehát 
alig különböztek az első könyvben kritikával illetett föderalistákétól. 16

Az első világháborút követő időszakban Beard maga is elismerte, hogy túlsá
gosan mereven tartott ki azon elv mellett, hogy „a gazdasági tényezők rendelkez
nek a legnagyobb magyarázó erővel”, s ennek következtében “nem vette kellő 
mértékben figyelembe az irracionalitás szerepét”. Alig valamivel az 1913-as mű 
megjelenését követően a The Doctrine o f Philosophers (A filozófusok doktrínája) 
című cikkében már kifejezetten arra a kérdésre kereste a választ, hogy mely politi
kai gondolkodók voltak hatással az alkotmány megfogalmazóira. Harrington, 
Machaivelli, Locke és Hume szerepét emelte ki, akikre olyan gondolkodókként 
tekintett, mint akik az érdekeket és az eszméket nem választották el élesen egy
mástól, s akik nagy jelentőséget tulajdonítottak a gazdasági tényezőknek is. Véle
ménye szerint az alkotmány megfogalmazóit leginkább befolyásoló gondolkodók 
tisztában voltak azzal, hogy a kormányzati formák nem „a dolgozószobákban ki
gondolt vagy a képzeletben megjelenő” elméleti rendszerek mechanikus másolá
sával jönnek létre, hanem az emberek gazdasági törekvéseiből és a társadalmi osz
tályviszonyokból származnak. Az amerikai alkotmányozókra hatást gyakorló esz
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mék nem rendelkeztek a valós társadalmi viselkedés és cselekvés befolyásolásá
nak, serkentésének vagy elfojtásának képességével, hanem az alapvetően a gazda
sági tényezők által motivált társadalmi cselekvés megmagyarázására szolgáltak. 
Vagyis az alkotmányozók csakis azért idézték Machiavellinek a hatalomra, vagy 
Harringtonnak a tulajdonra vonatkozó felfogását, mivel érdekeik azt kívánták meg, 
hogy azokat eszmék segítségével jelenítsék meg. Az alkotmányozás folyamatára 
ható elméleti rendszerek elemzését tehát úgy tudta elvégezni, hogy az nem sértet
te, hanem megerősítette az 1913-as mű alapkoncepcióját. Analízise vizsgálódá
sunk szempontjából egy további érdekességgel is bír. A forradalmi generáció tag
jaira szerinte meghatározó befolyást gyakorló szerzők fenti felsorolásában helyet 
kaptak a klasszikus republikanizmus (Machiavelli, Harrington), a lockei liberaliz
mus (Locke) és a skót felvilágosodás (Hume) gondolkodói is, vagyis olyan irány
zatok képviselői, amelyek a republikanizmus vita szerzői számára egymással szem
benálló és gyakorta egymást kizáró gondolati hagyományokat képviseltek. Ha más 
megfontolásból is mint a korábbi történész generációk, de ő is „egy kalap alá vet
te” ezeket az irányzatokat.17

1927-ben jelent meg feleségével közösen írott nagy összefoglaló Egyesült Ál
lamok történeti munkája a The Rise o f American Civilization (Az amerikai civili
záció felemelkedése). A két kötetben {The Agricultural Age, A mezőgazdaság kora; 
The Industrial Era, Az ipar kora) a húszas évek közepéig tekintették át az ország 
történetét s 1939-ben jelent meg az eseményeket 1938-ig továbbkísérő harmadik 
(America in Midpassage, Amerika útközben), illetve 1942-ben az amerikai civilizá
ció lényegét összefoglaló negyedik kötet {The American Spirit: A Study o f the Idea 
o f Civilization in the United States, Az amerikai szellem: Tanulmány a civilizáció 
eszméjéről az Egyesült Államokban). E négy részt 1944-ben sürített formában, 
egykötetes változatban is megjelentették {A Basic History o f the United States, Az 
Egyesült Államok rövid története). E műveket a széles olvasóközönségnek szán
ták, s ezért Beard korábbi könyveihez viszonyítva színesebb elbeszélő hangvétel 
jellemezte azokat. Nem csupán a populárisabb stílusnak, hanem a fentebb jelzett 
hangsúlyváltozásnak köszönhetően is, e munkákban már komplexebb módon ítél
ték meg a gazdasági tényezők és érdekek történelemformáló mechanizmusát. Mint 
írták „Egy adott civilizáció gazdasági, politikai és kulturális örökségét valamint 
nemzetközi leszármazását olyan szoros szövedékké fonja a sors, hogy egyes szála
it emberi szem nem képes szétválasztani. Minden olyan gazdasági értelmezés, po
litikai elmélet, szövegelemzés és esztétikai ítélet, amelyik nem vet számot ezen 
elgondolkodtató ténnyel, szükségszerűen felületes”. A komplex módon egybefo
nódott és ható tényezők egyidejű ábrázolásának igénye hatja át az amerikai forra
dalom bemutatását is, hiszen az egy olyan „elsődleges jelentőségű gazdasági, tár
sadalmi és intellektuális átalakulást jelentett, amely az első volt azon modern vi
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lágformáló átrendezések közül, melyek során az emberiség először tett kísérletet 
arra, hogy olyan módon szabja át a tények makacs és konok hálóját, hogy az meg
feleljen álmai mintájának”. E részlet még egy szempontból figyelmet érdemel. 
Eszerint ugyanis a forradalom során az amerikaiak azért cselekedtek, hogy „álma
ikat” vagyis előzetesen elgondolt eszményeiket, eszméiket megvalósítsák. Ez pe
dig azt jelenti, hogy az eszmék nem pusztán a társadalmi cselekvés valós -  például 
gazdasági -  motívumainak elleplezésére és megmagyarázására szolgálnak, hanem 
maguk is a társadalmi cselekvés indukálói lehetnek, vagyis tényleges történelem
formáló erővel bírnak. 18

Ami a forradalmi generáció tagjaira ható európai politikai és jogi gondolkodó
kat illeti, a Beard házaspár Edward Coke, John Locke, Montesquieu, valamint 
Adam Ferguson hatását emelte ki olyanokként, akiknek a müvei „megkérdőjelez
hetetlen befolyást gyakoroltak az amerikai intellektuális vezető rétegre”. A koráb
biakhoz hasonlóan e felsorolásban is képviselve van a republikanizmus vitában 
szerepet játszott szinte valamennyi eszmeáramlat (az angol jogi tradíció, locke-i 
liberalizmus, francia és skót felvilágosodás), s hatásuk tekintetében ezúttal sem 
emelte ki egyiket sem. Vagyis felfogásában továbbra is egy integráns tradíció ré
szének tekintette a republikanizmus vita szerzői számára egymástól elkülönülő 
gondolati hagyományokat. A The Doctrine o f Philosophers című cikkéhez viszo
nyítva azonban fontos eltéréseket is megfigyelhetünk. Az utóbbi felsorolásban már 
nem szerepel Machiavelli, illetve a republikanizmus vita egyik legfontosabb 
résztvevője, a Machiavelli eszmeiségét J. G. A. Pocock szerint az angol politikai 
gondolkodás felé közvetítő Harrington neve.19 A republikanizmus vita pedig ép
pen az utóbbi szerző, illetve 18. századi követői, vagyis a brit republikánus tradí
ció amerikai befolyása körül bontakozott ki. Talán nem tévedünk nagyot, ha e 
„radikális” gondolkodók mellőzését nem puszta véletlennek, hanem e beardi mun
kák visszafogottabb, mérsékeltebb hangvételének tulajdonítjuk. A skót felvilágo
sodás filozófiája az utóbbi felsorolásban is jelen van, csak éppen nem David Hume 
munkái, hanem Adam Ferguson An Essay on the History o f Civil Society (Esszé a 
polgári társadalom történetéről, 1767) című könyve révén. Feltehetőleg ebben az 
esetben sem esetleges, véletlenszerű változtatásról van szó. Mint Hont István véle
ményét idézve Horkay Horcher Ferenc rámutatott Ferguson „az 1760-as évek vitá
iba újra bevezette a növekedés és hanyatlás, erény és korrupció machiavelliánus 
témáit”. Annak azonban egy mérsékeltebb változatát képviselte, mivel a luxuskri
tika „nála nem fordul át a kereskedelem nyílt ellenzésébe” sőt, annak a fejlődést 
generáló jelentőséget tulajdonított. „Ezért aztán Ferguson a városállami republi
kánus hagyomány egyik leggyakrabban visszatérő elemét, a luxuskritikát igen óva
tosan alkalmazza.” E luxuskritika kulcsszerepet játszott azon brit republikánus 
szerzők gondolkodásában is, akik döntő amerikai befolyása mellett a republikánus
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vita egyik szekértábora érvelt. Ferguson tehát e gondolkodóknál mérsékeltebb, ám 
Hume felfogásánál mégis radikálisabb -  vagy ha úgy tetszik — “republikánusabb” 
álláspontot képviselt. Beard-ék tehát azzal, hogy Hume helyett Fergusonra helyez
ték a hangsúlyt, a republikánus tradíció mérsékeltebb változatát helyezték előtérbe 
a korábbi cikkben még szerepeltetett Machiavellivel és Harringtonnal szemben, 
ami megfelelt ezen újabb müveik visszafogottabb hangvételének is. A későbbi 
művekben újdonságként jelentek meg a francia felvilágosodás szerzői. A csak fu
tólag megemlített Voltaire-rel szemben a hangsúlyt egyértelműen Montesquieu A 
törvények szelleméről (1748) című munkájára helyezték. Új elemként szerepelt az 
angol „common law” jogi hagyomány is, amelyet Sir Edward Coke (1552-1634) 
Institutes o f the Laws o f England, (Jogintézmények Angliában, 1628-1644) című 
négykötetes magnum opusának első, a Sir Thomas Littleton jogértelmezéséhez 
fűzött kommentárjait tartalmazó kötete reprezentált. Egyetlen teljes mértékben közös 
pont van a tízes években született cikk és a későbbi művek felsorolása között: John 
Locke és Két értekezés a polgári kormányzatról című munkája. Mint láttuk, köz
vetett módon már ylz Egyesült Államok alkotmányának gazdasági értelmezése című 
művéből is kiolvasható, hogy Beard Locke szellemi hatását ítélte legmeghatáro
zóbbnak az alkotmány elfogadása mellett síkra szálló gondolkodókra. A The 
Doctrine o f Philosophers című cikkben és a húszas évek vége után keletkezett 
müveiben pedig ezt közvetlen módon is megfogalmazta. Nem arról van szó, hogy 
véleménye szerint kizárólag Locke befolyásolta volna a forradalom korának ame
rikai politikai gondolkodását, hanem arról, hogy állandó és folyamatos felemlíté
sével Beard mégiscsak kiemelte őt a vele egy adott pillanatban egyenrangú hatás
sal rendelkezőkként emlegetett, ám mellette műről-műre haladva váltakozó szer
zők és eszmeáramlatok közül. Mindezek alapján megkockáztatható talán az a kije
lentés, hogy Beard életművének egészét tekintve John Locke eszméit tartotta olya
noknak, mint amelyek a legnagyobb befolyással bírtak az amerikai forradalom 
vezetőinek és résztvevőinek politikai gondolkodására. 20

A Beard házaspár véleménye szerint az amerikaiak olyan széleskörű olvasott
ságra tettek szert az európai szerzők műveit illetően, hogy „a Nagy-Britanniát és 
Európát felrázó főbb eszmeáramlatok közismertekké váltak az összes gyarmaton”. 
Ezek pedig a Sir Isaac Newton nevével fémjelzett racionalizmus, a Milton és Ale
xander Pope által közvetített deizmus, a természetjogi doktrína, az utilitarizmus 
elvei, a haladásba vetett hit, amelyet a modem tudományosság és a voltaire-i társa
dalomelmélet hitelesített, valamint az e világon keresendő boldogságra való legi
tim törekvés, amelyet legjobban Pope Essay on Man (Esszé az emberről) című 
költeménye fejezett ki. Mi több, az új kontinensen ezek az eszmék európai hatá
suknál is nagyobb mértékben tudták éreztetni befolyásukat, mivel „az amerikaiak 
olyan természeti készletek birtokában voltak, amelyek ezen eszmék könnyebb

197



megvalósítását tették lehetővé”. E ponton az amerikai forradalom vonatkozásában 
közvetlenül is megfogalmazták az 1927-es munkájuk elején jelzett alaptételt: az 
amerikai civilizáció kifejlődése bizonyos előre elgondolt eszmények, eszmék gya
korlatba ültetésére irányuló törekvésként valósult meg. Ez pedig azt jelenti, hogy 
ekkoriban már az eszméknek nagyon is valós történelemformáló erőt tulajdonított 
a Beard házaspár.21

A feleségével közösen írott munkáiban Beard úgy látta, hogy a történelem egyen
rangúnak tekintett gazdasági, politikai, kulturális és nemzetközi tényezők komp
lex összemüködése révén valósul meg. De vajon milyen e tényezők egymáshoz 
való viszonya és melyik hogyan fejti ki történelemformáló hatását? Legfőképpen 
pedig miként egyeztethető össze az eszmék aktív történelemalakító szerepét elfo
gadó újabb nézőpont a gazdasági érdekek elsődlegességét és az eszmék ezeket 
„elleplező” jellegét hangoztató régebbi felfogással? John Patrick Diggins alapos 
tanulmányban tárta fel, hogy Beard életművének egészét szemlélve felfogása az 
eszmék és a „valóság” kapcsolatára vonatkozóan sokkal bonyolultabb és kifino
multabb volt annál, mint ahogyan azt az 1913-as műben megfogalmazta, és aho
gyan kritikusai sokszor láttatni akarják. Diggins hívta fel a figyelmet arra, hogy 
Berad nagyon is tisztában volt azzal, hogy a történeti ok-okozatiság kérdését vizs
gálva a történészek számára is megkerülhetetlen problémaként vetődik fel, „az a 
filozófiai kérdés, amely a görögök óta állandó kísérője mindenféle vizsgálódásnak 
nevezetesen, hogy melyik az ősibb a tény, avagy az eszme? »Kezdetben volt a tett« 
(Am Anfang war die That) mondja Goethe a költő. »Kezdetben vala az Ige« hall
juk a teológustól. E nagy vita még egyik vitázó fél megelégedésével sem zárult 
le... Kapcsolatuk reciprok jellegű és nem találtatott még az észnek olyan finom 
élű kardja, amely el tudta volna választani egyiket a másiktól. Bárkinek, aki meg 
akarja érteni egy kor lényegét, számolnia kell e gondolati eszközzel.” 22

Az eszmék és érdekek tehát elválaszthatatlanul összekapcsolódtak Beard gon
dolkodásában. Mint a harmincas években megfogalmazta „nincsenek érdekek esz
mék és eszmék érdekek nélkül”. Sőt egyes ekkori kijelentései szerint a történelem 
lényegét is “az eszmék és érdekek történelemnek nevezett folyamata zajlásában” 
látta. Diggins elemzése szerint azonban Beard úgy gondolta, hogy az eszmék, 
erkölcsi elvek, vallási tanok vagy éppen filozófiai tételek formájában mintegy túl
nőve az érdekek puszta legitimálásának funkcióján, vissza is hatnak az érdekekre 
és azok felett ellenőrző és korlátozó funkciókat is gyakorolnak, meggátolják azok 
minden történést meghatározó érvényesülését. Ebben az értelemben az érdekektől 
elszakadva önálló életre kelnek és önálló történelemformáló erővé válnak. Ha a 
történelmi folyamatokat tisztán az érdekek határoznák meg „a történelem nem len
ne egyéb, »oksági láncolatoknál«, az egyének pedig puszta atomok lennének a 
dolgok folyásában s akkor mi tanárok és diákok sem vagyunk egyebek, mint bábok
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egy mechanikusan zajló darabban. Ha pedig ellenkezőleg, a történelmet, mint ak
tualitást, részben legalábbis gondolatilag és célját tekintve az eszmék csinálják, 
akkor tér nyílik az akarat, a tervezés, a bátorság, a tevékenység és az olyan gondol
kodó számára, aki cselekvő is egyben”. Az eszmék végső soron nem kevesebbet, 
mint a történelem alakíthatóságát, befolyásolhatóságát teszik lehetővé, ami viszont 
teret enged annak a fajta aktív társadalmi cselevésnek, amelyet Beard oly fontos
nak tartott, s amely egész életművét áthatotta. 23
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Csaba Lévai

Progressivism and the American Revolution: Charles Austin Beard 
on the ideological nature of the American Revolution

The progressivism was a comprehensive reform movement in the United States at 
the end of the 19thand at the beginning of the 20th century. It also became institu
tionalized given that a party was also founded to make its purposes manifest in the 
political life. The backbone of the movement was constituted by those of the mid
dle-class intelligentsia who got discontented with the exclusive rule of the “cap
tains of industry.” They were seeking for solutions to treat economic and social 
difficulties and prevent poverty in the same way as to unravel the ideological prob
lems multiplied through the immigration from Southern Europe. The movement 
had a considerable impact on the American historiography as well. Charles Austin 
Beard (1874-1948) was one of the greatest figures of American progressive his
tory writing. The paper gives an outline of his career, praising his scholarly work, 
investigating the theoretical roots of his view and providing an analysis of his 
works in detail.
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