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Előszó

Az elmúlt bő egy évtized alatt közel ötven tanulmányt és 
esszét írtam – ezekből válogattam össze ezt a kötetet. Igye-
keztem persze a legjobbakat kiválogatni – vagy legalábbis 
azokat, amelyek számomra a legkedvesebbek –, de azért 
alapvetően egy másik szempont is vezérelt. Azt szerettem 
volna elérni, hogy a szövegek révén az olvasó minél telje-
sebb képet kapjon azokról a kérdésekről, amelyek ebben 
az időszakban foglalkoztattak. Ezek után a kötet tema-
tikus egységére nyilván aligha lehet számítani, bár ter-
mészetesen, lévén egy viszonylag rövid alkotói korszak 
termékei, valamelyes tematikus átfedés mégiscsak van 
a szövegek között. Egyébként is, mint utólag kénytelen 
voltam konstatálni, körkörös a gondolkodásom: mindig 
ugyanoda lyukadok ki, ahonnan elindultam.

Az itt közölt írásokról még annyit, hogy mindenik 
megjelent már különféle folyóiratokban, akár itthon, akár 
Magyarországon. Az eredeti megjelenési helyet és az év-
számot a szövegek végén feltüntettem. A kötet összeállí-
tásában viszont egyáltalán nem ragaszkodtam a krono-
lógiai sorrendhez, ehelyett megpróbáltam a szövegeket 
valamiféle tematikus szerkezetben elrendezni, hogy ez-
zel is növeljem a kötet belső, tartalmi koherenciáját. Fon-
tosnak tartom még megjegyezni, hogy nagyobbik részük 
felkérésre, különféle szerkesztőségek megkeresésére szü-
letett, ami azt jelenti, hogy a témaválasztás monopóliuma 
ritkán volt az enyém. A határidő kényszere alatt írtam 
őket, olyan témákról, amiket mások jelöltek ki számom-
ra – vélhetőleg azért, mert éppen akkor a romániai vagy 
magyarországi belpolitika aktuális kérdései voltak.
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Vannak olyan szövegek – s ilyen tulajdonképpen a 
kötetben szereplők nagyobbik része –, amelyek a kisebb-
ségi kérdésről – s az ehhez kapcsolódó problémákról: 
autonómiáról, nacionalizmusról – szólnak. Ezeket külön 
tematikus tömbben gyűjtöttem össze. A filozófia ugyan 
egyetemes tudomány, akárcsak a matematika, de meg-
győződésem, hogy az embernek, ha politikai filozófiára 
adja a fejét, kötelessége azokra a feltételekre is reflektál-
ni, amelyek között saját szűkebb politikai közössége él. 
Ezeket a szövegeket tehát a jó értelemben vett helyzeti 
kényszer szülte. Ugyanakkor nem hallgathatom el azt az 
– idők folyamán egyre inkább erősödő – meggyőződése-
met, hogy a kisebbségelmélet a politikai filozófiának egy 
fölöttébb steril és terméketlen területe. Azt a kevés dol-
got, amit erről értelmesen el lehet mondani, jóval előttem 
elmondták már mások.

Vannak aztán olyan szövegek is a kötetben, amelyek 
általában az európai társadalmak és az Európai Unió 
belső problémáiról szólnak. Ilyenek az európai nemzet-
ről vagy a muszlim Európáról szóló írások. Az ezekben 
felvetett problémák bizonyos értelemben már távolabb 
vannak tőlünk, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé va-
lósak. Tény viszont, hogy amikor például a muszlim Eu-
rópáról szóló esszémet írtam, az európai bevándorlókról 
még meglehetősen könyvízű ismereteim voltak. Csak 
utóbb döbbentem rá, Manchester Moss Side negyedében 
sétálgatva, a probléma valós méreteire. Ettől függetlenül 
az említett esszében megfogalmazott gondolatokat ma is 
védhetőknek és fontosaknak tartom.

És végül van olyan szöveg is a kötetben, amit bár az 
aktuálpolitikai események hatása alatt írtam, de a kész-
tetés belső indíttatásból jött, s nem játszott szerepet ben-
ne semmiféle szerkesztőségi politika. Ilyen Az igazság a 
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politikában… című esszé, amit a hírhedt őszödi beszéd 
ihletett. Engem ugyanis fölöttébb megdöbbentett akkori-
ban az a hisztéria, amit ez a beszéd határon túl és innen 
kiváltott. Ezt az esszét azért is hozom itt szóba, mert talán 
ez mutatja meg a leginkább, hogy mi a politikafilozófiai 
reflexió célja, és milyen annak a sajátos természete. Bár a 
kiindulópontja ennek is, mint a politikai elemzésnek, az 
egyszeri, az esetleges és a történeti, de ha mondanivalóját 
nem tudja példázatossá merevíteni, ha nem tudja általá-
nosan érvényes tanulságokra kihegyezni, akkor minden 
bizonnyal célt vétett. A demokratikus politika álságos 
volta, aminek a gyanúja egyébként a demokratikus rend-
szerek kétszáz éves történetét mindenütt végigkísérte, 
számomra is csupán az alkalmat jelentette tehát arra, 
hogy a politikai igazság lehetőségéről és természetéről 
gondolkodjak.

A fentiekből, gondolom, egyértelműen kiderült az is, 
hogy nem vagyok politikai elemző – s ha lehetek őszinte: 
nem is akarok az lenni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy 
a kötet mégis olvasható úgy, mint egyfajta számvetés 
mindazzal, ami a szűkebb vagy tágabb politikai környe-
zetünkben az elmúlt tíz évben történt. Filozófiai számve-
tés persze, nem pedig politikai. Megjelentetésével éppen 
azt akartam bizonyítani, hogy a napi politikai kérdések 
elemzésében a filozófiának is van – vagy lehet – szava.

De hogy ez sikerült-e, azt majd nyilván a mélyen tisz-
telt olvasó fogja eldönteni.

Demeter M. Attila

Kolozsvár, 2013. október 4.
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az írásTudók  
végzETEs poliTikai 
alkalmaTlansága

„[…]azemberiészkészítetteelőezta
nagyszerűforradalmat[…]”

Robespierre

Állítólag Vergniaud-tól, a Gironde nagyhatású szónokától 
származik az a kétségtelen történelmi érvényű megállapítás 
(vagy – ha úgy tetszik – prófécia), hogy „a forradalom, akár-
csak Szaturnusz, felfalja összes gyermekét”. Nos, a francia 
forradalom valóban annyira falta gyermekeit, hogy azok kö-
zött, akik vezető szerepet játszottak benne (és nem vonultak 
idejében emigrációba), alig tudunk túlélőkről. Természete-
sen, ha alaposabban körülnézünk, mégis kerül ilyen. Hiszen 
túlélte Sieyès, akinek a harmadik rendről írott nagyhatású 
pamfletje – történészek szerint is – a forradalom egyik köz-
vetlen eszmei okának tekintendő. Ő 1793 után szűkszavú-
an csak annyit mondott a terrorról: „Túléltem”. És túlélte 
Barère, aki a király perének idején a Konvent1 elnöke volt, 
bár ő sokáig rejtőzködni volt kénytelen. Mindkettejüket fél-
reállította azonban Napóleon. 

Egyébként is igen kevés olyan túlélője volt a forrada-
lomnak, aki brumaire 18. után is politikailag aktív tudott 
volna maradni. Ezek egyike volt mindenesetre Talleyrand, 
Franciaország külügyminisztere 1797 és 1807 között, vala-
mint megszakításokkal 1815-ben. A kortársak egyszerűen 

1  1792. szeptember 21-én, a királyság megdöntése (1792. augusz-
tus 10.) után ül össze először a Nemzeti Konvent, és Roland, a 
girondista belügyminiszter kihirdeti a Köztársaságot. Az 1791-es 
választásokkal létrehozott Törvényhozó Nemzetgyűlés (1791. ok-
tóber 1-én ült először össze) ekkorra már elveszítette funkcióját.
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csak „a hazugság atyjának” nevezték, s a korabeli francia 
szellemesség azt tartotta róla, hogy „mindenkit eladott, aki 
csak megvásárolta őt”. Lecsúszott, bár nagynevű nemesi 
családból származott és karriervágyból lett pappá. Nevét 
már a forradalom előtti időkben is jól ismerték, híres volt 
gátlástalanságáról és pénzsóvárságáról. Autun püspökeként 
lett a rendi gyűlés, majd az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
tagja,2 és ebben a minőségében tette meg 1789. október 10-én 
hírhedt indítványát az egyházi javak kisajátítására.3 Valószí-

2  A rendi gyűlést a társadalmi méretű elégedetlenség lecsillapítására 
hívta össze XVI. Lajos. A forradalmat megelőzően utoljára 1614-ben 
ült össze. A gyűlést hagyományosan a klérus, az arisztokrácia és a 
közrendűek alkották, egyenlő számban, és voksaikat rendenként 
adták le. Az 1789-es rendi gyűlés elsősorban abban különbözött az 
1614-estől, hogy a közrendűek száma egyenlő volt a másik két rend 
tagjainak összegével. 1789-ben a harmadik rend soraiban ugyanakkor 
nemesek is helyet foglaltak, például Mirabeau. A gyűlés 1789. június 
17-én, hosszas viták után felveszi a Nemzetgyűlés nevet, majd ezt 
1789. július 9-én Alkotmányozó Nemzetgyűlésre módosítják.

3  A forradalomhoz vezető társadalmi elégedetlenség egyik forrása 
az államháztartás krónikus pénzhiánya volt. A problémát a for-
radalmárok is örökölték, és az egyházi birtokok és javadalmak 
kisajátításával próbáltak meg orvosolni, ami természetesen ön-
magában egyáltalán nem lett volna jogszerű, hacsak nem találnak 
rá megfelelő törvényes formát. A megoldást Talleyrand (mások 
szerint Mirabeau) találta meg. Eszerint az egyházi javakat nem 
elkobozni kell, hanem ezeket magas egyházi méltóságnak kell 
felajánlania úgymond a „nemzet” javára. Minthogy Talleyrand 
kellőképpen magas méltóságot viselt, a felajánlást is ő tette meg, 
mondván hogy „a papság nem olyan módon tulajdonos, mint 
más tulajdonosok”, „s a nemzet igen kiterjedt jogokkal rendelke-
zik”, így például felszámolhatja „a funkció nélküli javadalmakat” 
(Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai, 
Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 98. o.). A kisajátított javakat kiárusí-
tották, és az új szerzemények révén a franciák jelentős részét meg-
nyerték a forradalomnak. Ezeknek a javaknak a terhére bocsátot-
ták ki ugyanis a később gyors elértéktelenedésükről hírhedté váló 
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nűleg ezzel az egyetlen tettével is örökre beírta volna nevét 
a forradalom történetébe, holott ez csupán politikai karrier-
jének kezdetét jelentette. 

Mindenesetre tény, hogy az egyik leginkább figyelem-
reméltó alakja a francia forradalomnak, aki aktív részese 
volt majd’ minden jelentős eseménynek és döntésnek, és 
aki – dacára hajlékony gerincének – valószínűleg maga is 
egyike lett volna a forradalom áldozatainak, hacsak a for-
radalom legsötétebb korszakában nem vonul – sok más 
sorstársához hasonlóan – rövid időre emigrációba. (Persze 
ahhoz is hatalmas diplomáciai érzék kell, hogy az ember 
tudja, mikor kell emigrálni.) 1793-ban, angliai (majd később 
amerikai) emigrációjában kezdi papírra vetni emlékiratait, 
amelyekben többek között az alábbiakat olvashatjuk: „Hi-
ába is erőlködnek a történészek – írja –, hogy megtalálják 
azokat az embereket, akiket amiatt dicsőíthetnek vagy gán-
csolhatnak, hogy ők hozták létre, vezették vagy módosítot-
ták a francia forradalmat. Nem voltak sem megteremtői, 
sem vezetői, sem irányítói. Az írók vetették el a magvait, 
akik egy felvilágosult és merész században az előítéleteket 
támadva megsemmisítették a vallási és társadalmi elveket, 
valamint a tehetségtelen miniszterek, akik megnövelték a 
kincstár terheit és a nép elégedetlenségét. A forradalom 

ún. assignatákat (utalványokat vagy kötvényeket), amelyek 1790 
szeptemberében papírpénzzé váltak, „kamat nélkül, fentről meg-
határozott árfolyammal”, amit többek között Talleyrand is nehez-
ményezett, megjósolván ezek gyors elértéktelenedését (François 
Furet: Afranciaforradalomtörténete, Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 
90. o.). Mindenesetre az assignaták valahogyan a forradalom szim-
bólumaivá váltak, és ez tette lehetővé Burke számára, hogy a for-
radalmat „az okoskodók, ökonomisták, számítgatók” (Edmund 
Burke: Töprengéseka francia forradalomról, Budapest, Atlantisz Ki-
adó, 1990, 166. o.) konspirációjaként leplezze le, mivel az egyházi 
javadalmak kiárusításából sok spekuláns is meggazdagodott. 
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tényleges eredetét és okait kutatva a spekulatív politikai 
gondolkodás kérdéseit kell kiemelni, elemezni és megítél-
ni, különösen mély és alapos vizsgálat alá vetve a filozófiai 
eszmék és az előítéletek küzdelmét, valamint a szellem és 
a hatalom követelményeinek konfliktusát. Mert ha csak a 
forradalom eredményeit vesszük figyelembe, hamarosan 
azt a hibát követjük el, hogy összetévesztjük Malesherbes4 
és Mirabeau5 urakat, vagy de la Rochefoucauld és Robes-
pierre urakat.” 6

4  XVI. Lajos reformista minisztere, királyi cenzorként az encik-
lopédisták és az „írók” támogatója. Később, már meglehetősen 
idős fejjel (1721-ben született) önként vállalta a király védelmét a 
Konvent előtti perben, de „olyan korlátoltan” (Furet, i. m., 133. o.) 
védte, hogy beszédeit újra kellett írni. Ennek ellenére a forrada-
lom nevében 1794-ben kivégezték. Egyébként Tocqueville déd-
apja volt, és állítólag Tocqueville a szellemességét tőle örökölte. 
Mesélik, hogy a vérpad felé menet megbotlott, és így kiáltott fel: 
„Rossz jel! Egy római a helyemben visszafordulna!”

5  Mirabeau gróf, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagja. Nemesi szár-
mazása ellenére a harmadik rend képviselőjeként került a rendi gyű-
lésbe. Zseniális ember és fékezhetetlen jellem volt. „Egészen fiatalon 
elhagyta hadtestét, halmozta az adósságokat, asszonyokat kompro-
mittált – köztük saját feleségét –, szexuális kapcsolatra lépett a nővé-
rével, megverte vetélytársait.” (Furet, i. m., 73. o.) A Nemzetgyűlés 
tagjaként azonban bebizonyította, hogy könnyelműsége ellenére 
kiváló szónok, s ez a tehetsége a liberális nemest a harmadik rend 
legfontosabb szószólójává tette. 1790 májusában titkos kapcsolatra 
lépett a királlyal, és leveleiben tanácsokkal látta el. „Arra ösztökélte 
az uralkodót, hogy álljon a forradalom mellé, legyen népszerűbb a 
Nemzetgyűlésnél, erősítse meg a végrehajtó hatalmat, amelynek az 
élén áll, de ezt a forradalom vívmányainak megőrzésére használja 
fel. A királyi család nem vette komolyan tanácsait, amelyek között 
zseniális politikai felismerések ugyanúgy akadtak, mint zavaros, ve-
szélyes és megvalósíthatatlan elképzelések.” (Hahner, i. m., 161. o.) 
Meghalt 1791-ben, még mielőtt a királyi családdal fenntartott kap-
csolatára fény derült volna. Állítólag megmérgezték.

6  Hahner, i. m., 14. o.
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Hivatásos arisztokrata politikusok és jeles írástu-
dók, karriervágyó politikai kalandorok és vidéki ügy-
védek szembeállításával Talleyrand természetesen 
szellem és hatalom konfliktusára céloz. Mintegy mellé-
kesen azonban egy olyan gondolatot is megemlít, ami 
látszatra egyáltalán nem függ össze ezzel, de ami azok-
ban az időkben meglehetős népszerűségnek örvendett. 
Éspedig, hogy a forradalomnak nem voltak irányítói, s 
hogy az események folyamatában a történelmi szükség-
szerűség érvényesült. „Jó okkal mondották – írja például 
Joseph de Maistre gróf 1797-ben, a GondolatokFranciaor-
szágról című korszakos és ellenforradalmi szalonokban 
meglehetősen népszerű művében –, hogy sokkal inkább 
a francia forradalom irányította az embereket, semmint 
az emberek a forradalmat”.7 Hogy kire utal de Maistre, 
azt ma már aligha lehet kideríteni, tény viszont, hogy 
Burke már hét évvel korábban leírta, hogy a francia 
forradalmárok „a szabad mérlegelés erőltetett látszata 
ellenére valójában a rideg szükségszerűség hatása alatt 
hozzák határozataikat”.8

7  Joseph de Maistre: Considerations sur la France, Paris, Editions 
Complexe, 1988, 18. o. Az a tény, hogy ezt a véleményt de Maistre 
is osztotta már, csak azért is figyelmet érdemel, mert a forrada-
lom esküdt ellenségeként neki nemigen fűződhetett érdeke egy 
olyan nézet megszellőztetéséhez, ami éppenséggel a forradalmi 
események igazolására is szolgálhatott volna, és amit egyébként 
gyakran fel is használtak a forradalom eredményeinek védelmé-
re. De Maistre ugyanis a forradalomban egészen szélsőségesen 
magát „a gonosz”-t, a „tiszta tisztátalanság”-ot látta, és azzal 
vigasztalta magát, hogy a gonosz csupán törés a létben: nincs 
valósága. Képtelen bármit is alkotni, mert nincs köze az élethez – 
mondotta. (Uo., 64. o.)

8  Burke, i. m., 156. o. Azt a – forradalom hatására – egyre népsze-
rűbbé váló hitet, hogy az események egymásutánjában egyfajta 
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Kétségtelen, hogy ellentmondás azt állítani: a for-
radalomnak nem voltak megteremtői, és mégis az írók 
vetették el a magvait; hogy nem voltak irányítói, de 
mégiscsak írástudók irányították. Ezek a gondolatok 
azonban a forradalom idején – valamilyen oknál fog-
va – mégis párban jártak. Talleyrand csupán céloz arra, 
amit a maga, korántsem körülményeskedő módján 
megint csak de Maistre tesz majd világossá: a forradal-
mat nemhogy írók és filozófusok készítették elő, de töb-
bé-kevésbé írástudók is csinálták. Írástudók, tudós fők 
– mondja ő –, akik azonban meg is lakoltak érte, s ez 
azt bizonyítja, hogy létezik isteni igazságosság. Szó ami 
szó, igen kevés kegyelet árad a szavaiból: „Sóhajtoznak 
egyesek, akik látták, hogyan hullanak el kiváló tudósok 
Robespierre bárdja alatt. Emberi szempontból nem is le-
het ezt eléggé sajnálni; az isteni igazság azonban nem 
tiszteli jobban a geométereket és a fizikusokat sem. Túl-
ságosan sok francia tudós volt a forradalom kezdemé-
nyezői között, túlságosan sok francia tudós szerette és 
támogatta, s a forradalom, akár Tarquinius, csak a leg-
magasabb fejeket követelte.”9 Ez végre egy olyan dolog, 
amiben de Maistre egyetért intellektuális ellenlábasával, 

emberfeletti erő munkál, s hogy ez emberi intenciók összhatására 
nem redukálható, végső soron Hegel csapolta meg a maga történe-
lemfilozófiájában. „Elméleti szempontból a francia forradalom leg-
messzebbható következménye az volt, hogy Hegel filozófiájában 
megszületett a történelem modern fogalma” – írja Hannah Arendt 
a XVIII. századi forradalmaknak szentelt könyvében (Hannah 
Arendt: Aforradalom, Budapest, Európa Kiadó, 1991, 66. o.).

  9  Joseph de Maistre: Gondolatok Franciaországról (részletek), in: 
Kontler László (szerk.): Konzervativizmus, Budapest, Osiris Kiadó, 
2000, 256. o.
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Constant-nal.10 Constant azonban nem csupán a tényt 
rögzíti, hanem magyarázatát is adja: „Forradalmunk 
idején láttuk – írja –, hogy irodalmárok, matematikusok, 
vegyészek a legtúlzóbb véleményeket hirdették, noha 
egyéb tekintetben felvilágosultak és tiszteletreméltóak 
voltak; csakhogy távol éltek az emberektől.”11

Helyben vagyunk.
Az, hogy a forradalmat „írók”, azaz a filozófusok 

és a felvilágosítók készítették elő, közhely volt már a 
kortársak körében is, és ebben Talleyrand memoárjai 
mellett Burke levele is megerősít bennünket. „Minden-
felől azt hallom – írja ebben Burke –, hogy egy önmagát 
filozófusinak nevező klikk zsebeli be a legutóbbi esemé-
nyek dicsőségének java részét; s hogy az ő nézeteik és 
elméleteik alkotják az egész tulajdonképpeni mozgató-
rugóit.” Persze, ha valaki olyan szenvedélyesen gyűlöli 
a forradalmat, mint Burke, akkor ezt is csak arra fogja 
felhasználni, hogy elverje a port a filozófusokon. Nincs 
olyan hatalom, fogadkozik, ami bennünket, briteket 

10  Joseph de Maistre gróf savoyai származású, mélységesen roya-
lista (vagy, ha úgy tetszik, teokrata), ultramontán meggyőződésű 
politikai író, aki Savoya 1792-es francia megszállása után emigrá-
cióba kényszerül, és – többek között emiatt is – a forradalom kér-
lelhetetlen ellenségévé válik. Az emigráció idején bejáratos Ma-
dame de Staël szalonjába, ahol Constant-nal is megismerkedik. 
Kapcsolatukat nem jellemzi sem intellektuális, sem pedig más-
milyen rokonszenv. De Maistre ultramontán katolikus, az emig-
ráns hugenotta családból (és zsidó anyától) származó Constant 
viszont republikánus, vagyis – mondjuk így – köztársaságpárti. 
A Gondolatokban de Maistre nem egyszer éppen Constant néze-
teit bírálja. Több életrajzíró szerint szerelmi rivalizálás is lehetett 
közöttük. 

11  Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága, Budapest, 
Atlantisz Kiadó, 1997, 121. o.
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arra kényszeríthetne, hogy szokásainkat és törvénye-
inket „filozófusok dogmatizmusaiba vetett jámbor hit 
okán”12 megváltoztassuk, s „az Önök [mármint a fran-
ciák – D.A.] összes elménce”13 se lenne képes bennünket 
erre rávenni. Mi több, a francia felvilágosítókat azzal vá-
dolja, hogy képmutatók, s hogy valójában a társadalmi 
reformokkal kapcsolatos elképzeléseiket maguk se ve-
szik komolyan: „A képmutatás persze kedvét leli a leg-
magasztosabb spekulációkban: mert aki soha nem óhajt 
semmi többet, mint töprengeni, annak semmibe se kerül 
a fennköltség.”14 Akár szállóigévé is válhatott volna ez 
utóbbi megjegyzése.

A magam részéről igyekeztem egyébként Burke-
nek a leginkább szalonképes észrevételeiből tallózni, 
de találhatunk „töprengései” között ezeknél jóval meg-
hökkentőbbeket is – hogy finoman fogalmazzak. Mi, 
angolok – mondja például egy helyütt – „nem vagyunk 
Rousseau megtértjei, sem Voltaire tanítványai […] Nem 
ateisták a prédikátoraink, s nem őrültek a törvényhozó-
ink”.15 A politika eme „nagy kombinátorai”,16 „a metafi-
zika politikusai” nem tettek egyebet, mondja, minthogy 
„iskolát nyitottak az álbölcsességnek és alapítványo-
kat tettek az anarchia bevezetésére”.17 A Töprengések18 

12  Burke, i. m., 181. o.
13  Uo., 119. o.
14  Uo., 151. o.
15  Uo., 177. o.
16  Uo., 322. o.
17  Uo., 333. o.
18  Burke könyvének teljes címe: Töprengésekafranciaforradalomról

ésbizonyoslondonitársaságokezeneseménnyelkapcsolatostevékeny-
ségéről.
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szokatlan hangvételén azonban nem kell meglepődni, 
nem volt egyedülálló jelenség a korszakban. Említet-
tem már, hogy a forradalom által felvetett politikai kér-
dések, látszólagos elméleti karakterük ellenére, a napi 
politika kérdései voltak. Szenvedélyeket gerjesztettek és 
állásfoglalásra késztettek. Jól látszik ez a korszak „elmé-
leti” műveinek műfaján is. Kevés az értekezés, inkább 
pamfletek, kiáltványok, röpiratok születnek, amelyek 
tobzódnak az indulatban, cinikus kiszólásokban, inge-
rült megjegyzésekben. Burke könyve műfaját tekintve 
levél, még ha a terjedelmesebbek közül is való. Thomas 
Paine ugyan azzal vádolta Burke-öt, hogy következet-
len, gondolataiban csapongó és rendszertelen, valójában 
azonban a csapongó gondolatvezetés szándékolt volt, 
s éppen emiatt a levélforma megválasztása rendkívül 
tudatos, hiszen megengedte a csapongást. Könyvének 
többféle funkciót kellett betöltenie: egyszerre volt az 
angolokhoz intézett kiáltvány és saját politikai karrier-
je egyengetésének eszköze. Mindemellett a levélforma 
arra is módot adott, hogy Burke az összes indulatának 
hangot adjon. Persze, az indulatos hangvétel nála alka-
ti kérdés is volt: élete vége felé stílusa annyira elmér-
gesedett, hogy barátai és ellenfelei egyaránt arra gya-
nakodtak: megőrült. Ez persze egyáltalán nem gátolta 
meg abban, hogy másokat éppen az indulatos hangvétel 
miatt marasztaljon el. Megrója a franciákat, hogy pamf-
letíróktól vették politikai ismereteiket: „Úgy látszik, 
az Önök törvényhozói minden hivatásról, rendről és 
méltóságról alkotott nézetüket a gúnyirat-szerzők szó-
noklataiból és bohóckodásaiból merítik, akik maguk is 
meglepődnének, ha betű szerint kellene ragaszkodniuk 
a saját maguk által leírtakhoz. Azáltal, hogy csak rájuk 
hallgatnak, az Önök vezetői mindennek csak a bűnös és 
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hibás oldalát látják, méghozzá a legtúlzóbb színekben 
feltüntetve. Bármilyen ellentmondásosnak tűnik, semmi 
kétség, hogy úgy van: azok, akik a hibák felkutatásával 
és feltárásával foglalkoznak, általában nem alkalmasak 
a megújítás munkájára. Szellemük ugyanis nemcsak 
hogy nincs felszerelkezve a jóság és az igazságosság 
példáival, hanem alkatuknál fogva nem is lelik örömü-
ket abban, hogy ilyesmi felől gondolkodjanak. A bűnök 
iránti túlzott gyűlöletük miatt túl kevéssé szeretik az 
embereket.”19

Tény, hogy Voltaire-nek, akire Burke vélhetőleg 
utal, az volt a meggyőződése, hogy „vannak mindenki 
által tudott dolgok, amikről soha nem szabad beszélni, 
hacsak nem tréfás formában”,20 és ugyancsak szkep-
tikus volt filozófiájának hatékonyságát illetően. Egy 
D’Alamberthez intézett, 1771. július 8-án keltezett le-
velében, Condorcet könyvére hivatkozva azt írja, hogy 
„attól tartok, kedves Barátom, és minden jel arra mutat, 
hogy e filozófiát nem értékelik majd túlságosan nagyra. 
A mi országunk nem e világról való”.21 Ami pedig a kép-
mutatást és a fennköltséget illeti, Burke egyértelműen 
Rousseau-t vádolja – valljuk be – nem alaptalanul. Elég 
ha csak arra gondolunk, hogy az Emil, avagy a nevelés-
ről című magasztos nevelési regény szerzője mind az öt 
gyerekét lelencházba adta.

19  Burke, i. m., 271–272. o. Egyébként Danton, utolsó találkozásuk 
alkalmával, szó szerint ezt fogja majd Robespierre-nek mondani: 
„Te túlságosan gyűlölöd a bűnt ahhoz, hogy szerethetnéd az em-
bereket.”

20  Voltaire: Én, azüldözöttekDonQuijotéja, Bukarest, Kriterion Ki-
adó, 1978, 52. o.

21  Uo., 153. o.
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No de visszatérve az írástudók politikai szerepvál-
lalásához. Hogy a kortársak általános meggyőződése, 
miszerint a forradalmat az írók készítették elő, nem volt 
puszta babona, jól bizonyítja a tény, hogy ahelyett, hogy 
idővel veszített volna erejéből, egyre csak népszerűbbé 
vált. Az utókor, amely a régebbi dolgok összefüggéseit 
rendszerint világosabban látja, teljes mértékben megerő-
sítette a kortársak ebbéli meggyőződését. Saint-Simon, 
ez a zseniális ember, aki megálmodta az egységes Eu-
rópát, 1814-ben már evidenciaként beszél „az írók által 
előkészített” forradalomról, és úgy tartja, hogy „az En-
ciklopédia, egy egész század munkájának az eredménye 
adta meg a végső döfést, egyszerre lerombolt minden 
kivénhedt előítéletet, minden hitelét vesztett tévhitet, 
amelyek a régi rendet tartották fönn”.22

Igazából viszont azon túl, hogy a tényt rituálisan meg-
említették, a jelenség okának kielégítő magyarázatára ke-
vesen tettek kísérletet. Senki sem tudta megmondani, hogy 
miként kerülhettek az írók abba a helyzetbe, hogy teóriáik-
kal felforgassák a régi rendet, és egyáltalán honnét az en-
gesztelhetetlen gyűlöletük mindennel szemben, ami régi. 
Burke maga, gyakorlatilag a mai történetírás álláspontjával 
összhangban, a magyarázatot a XVIII. századi írástudók po-
litikai mellőzöttségében látta. A politikai írók, mondja, XIV. 
Lajos alatt elveszítették befolyásukat, és az egykori udvari 
támogatást úgy próbálták meg pótolni, „hogy saját társaság-
félében egyesültek; amihez a két francia akadémia,23 majd 

22  Saint-Simon: Azeurópaitársadalomújjászervezéséről, Bukarest, Iro-
dalmi Könyvkiadó, 1969, 82. o.

23  Franciaországban akadémia több is volt. Burke vélhetőleg a Col-
bert-féle Académie des Inscriptions et Belles-Lettres-re (1663), 
valamint az 1666-ban alapított Académie des Sciences-ra gondol.
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az Enciklopédia hatalmas vállalkozása, amelyet ezeknek az 
uraknak a társasága vitt végbe, nem csekély mértékben já-
rult hozzá”.24 Ezek az „urak” aztán – teszi hozzá – kirekesz-
tettségük következtében „filozófiát” csináltak az állami és 
egyházi intézményekkel szembeni ellenségességükből. 

Mindenesetre ahhoz, hogy valaki behatóbban és 
némi filozófiai elmeéllel is elemezze a jelenséget, továb-
bi hatvan esztendőt kellett várni. Tocqueville volt az, aki 
a régi rendről és a forradalomról írott népszerű köny-
vében példás empátiával rajzolja meg azt a folyamatot, 
ahogy „Diderot és Rousseau sajátos nyelvezete” foko-
zatosan átitatta a köznyelvet, olyannyira, hogy még „a 
pénzügyi tisztviselők” is „a könyveikből áradó hamis 
érzékenység” hatása alá kerültek, s „a hivatalos stílus” 
is, melynek pedig „szövegei elég szárazak”, olykor „ke-
netteljessé és csaknem érzelgőssé vált”.25 Maga a politi-
ka nyelvezete is hasonlítani kezdett az írók nyelvéhez, 
megtelt „általános kifejezésekkel, elvont fogalmakkal, 
fellengzős megállapításokkal, irodalmi fordulatok-
kal”.26 Abban is egyetért Burke-kel, hogy „az írók nem 
csak eszméiket terjesztették el, hanem vérmérsékletü-
ket és kedélyállapotukat is”, s hogy a forradalom aztán 
nem tett egyebet, minthogy „az irodalom valamennyi 
sajátosságát” s az „íróemberek természetes hóbortjait” 
„áthelyezte a politika színterére”.27

24  Burke, i. m., 205. o.
25  Alexis de Tocqueville: Arégirendésaforradalom, Atlantisz Kiadó, 

Budapest, 1994, 99. o.
26  Uo., 178. o.
27  Uo., 177. o. Mi több, a fellengzős stílus egy adott órában olyany-

nyira népszerű volt, mondja Tocqueville, hogy „a parasztok” is 
elkezdték szomszédaikat „polgártársaiknak” nevezni, sőt olyan 
kérelmeket is talált kutatásai során a levéltárakban – állítja –, 
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Ami az okokat illeti, Tocqueville újfent csak meg-
erősíti Burke diagnózisát. Az írók engesztelhetetlen 
dühe kirekesztettségükből fakadt. „Nem ruházták fel 
őket semmilyen hatalommal, és egyetlen közhivatalt 
sem kaptak abban a társadalomban, amelyben amúgy 
is rengeteg hivatalnok élt.” Emiatt aztán egyáltalán nem 
foglalkoztak a napi politika ügyeivel, „mint Angliá-
ban”, mindazonáltal egyáltalán nem is maradtak távol 
a politikától, s nem vonultak vissza a tiszta filozófia és 
a szépirodalom birodalmába, „ahogy azt a német írók 
többsége megtette”. „Állandóan a kormányzatra tartozó 
ügyekkel foglalatoskodtak; valójában ez volt a legfőbb 
gondjuk. Napról napra a társadalmak eredetéről és pri-
mitív formáiról, az állampolgárok és a hatalom elsődle-
ges jogairól, az emberek közötti természetes és mester-
séges kapcsolatokról, a szokások alaptalanságáról vagy 
legitimitásáról és maguknak a törvényeknek az elveiről 
vitatkoztak. Koruk alkotmányának alapjaiig lehatolva 
naponta kíváncsian vizsgálgatták felépítését és kritizál-
ták tervrajzát.” Az efféle „elvont és irodalmi politizá-
lást”, ha nem is egyenlő adagokban, de a korszak szinte 
valamennyi írásában megtalálhatjuk, állítja Tocqueville, 
sőt nemcsak a könyvekben volt fellelhető, hanem egye-
bütt is. Először ugyan a filozófusok között terjedt el, 
de hamarosan „leereszkedett a tömegbe”, és „még a 
nők és a parasztok képzeletét is felgyújtotta”; egyszer-
re csak „napszámosok és naplopók” is „a társadalmak 

amelyek „az egyházközség plébánosát az oltárok miniszterének, 
a Jóistent pedig Legfelsőbb Lénynek nevezik”. Epésen jegyzi 
meg, hogy ezek után a parasztoknak már „csak a helyesírás sza-
bályait kellett volna elsajátítaniuk ahhoz, hogy középszerű író 
lehessen belőlük”. (Uo., 178. o.)
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természetének elvont és általános törvényeit kezdték 
vitatni”; az eszmék végső diadalára pedig akkor került 
sor, mondja, amikor népszerű sanzonokba és dalokba 
foglalták őket.28

Ráadásul, teszi hozzá, bármennyit is panaszkodott 
Voltaire a cenzúrára, az igazság az, hogy a cenzúra 
meglehetősen engedékeny volt a filozófusokkal szem-
ben. Az írókat csak annyira üldözték, hogy „legyen 
okuk panaszkodásra”, annyira azonban már nem, hogy 
„rettegésre kényszerüljenek”.29 A francia tisztségviselők 
ugyanis csak akkor ijedtek meg, ha valaki a közügyekkel 
foglalkozott. Ha a napi politikát békén hagyta, írhatott 
vagy beszélhetett bármit, mert „a franciákat mindig meg 
kell ajándékozni egy kis édes szabadossággal, hogy be-
lenyugodjanak a szolgasorba”. A kormány ezért „teljes 
mértékben engedélyezte” a legkülönfélébb elvont kér-
dések nyilvános megvitatását a vallás, az erkölcs, a filo-
zófia, de még a politika tárgykörében is, és „elég kész-
ségesen elviselte” a korabeli társadalom alapelvei elleni 
támadásokat. Azt sem bánta, „ha Isten létét is vitatják”, 
feltéve, hogy „egyáltalán nem bírálják a legjelentéktele-
nebb államhivatalnokokat sem”.30 – Úgy vélte, a többi 
nem rá tartozik.31

28  Uo., 169–170. o.
29  Uo., 182–183. o.
30  Uo., 100. o.
31  Az más kérdés, hogy maguk a felvilágosítok sem voltak mindig 

meggyőződve arról, hogy „igazságaik” közzététele üdvös lenne 
„a nép” számára. Még maga Voltaire is azt írja 1768. szeptember 
2-án d’Alambert-nek, hogy „sohasem állítottuk, hogy a susztero-
kat és a cselédeket is felvilágosítjuk; az csak az apostolok osztály-
része” (Roland Mortier: Azeurópai felvilágosodás fényei ésárnyai, 
Budapest, Gondolat Kiadó, 1983, 225. o.).
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A nagy és súlyos probléma azonban – legalábbis 
Burke szerint – nem az volt, hogy a forradalmat tapasz-
talatlan elméletírók és filozófusok készítették elő. Az 
igazi baj az volt, hogy nagyjából „elméleti emberek” is 
csinálták. „Kétségtelen – írja –, hogy láttam köztük [már-
mint a Nemzetgyűlés tagjai között – D.A.] rangosokat, 
ragyogó tehetségeket, de egyet sem találtam, aki állam-
ügyekben bármiféle gyakorlati tapasztalattal rendelke-
zett volna. A legjobbak csupán elméleti emberek.”32 S ha 
a forradalom, miként azt Burke már 1790-ben megjósol-
ta, erőszakba torkollik majd, ha „az összeesküvéseknek 
és merényleteknek preventív gyilkosságokkal fogják 
elejét venni”,33 akkor „a tudomány, természetes védel-
mezőivel és gyámolítóival együtt kátyúba fog jutni, s 
alantas tömeg lába fog rajta taposni”.34 Burke látomása, 
mint annyiszor, most is profetikusnak bizonyult, ele-
gendő, ha Bailly35 vagy Condorcet36 sorsára gondolunk. 

Persze az túlzás, hogy a Nemzetgyűlésben a tudós 
fők lettek volna a többségben. Amint azt már egyébként 
Burke is megfigyelte, a Nemzetgyűlés képviselőinek 
zömét vidéki ügyvédek, illetőleg a klérus alsóbb réte-
gei – ahogy ő mondta: „falusi káplánok” – alkották. Ám 
mindenképpen olyan emberek, ebben igaza van Burke-
nek, akiknek a forradalmat megelőző időkben a napi 

32  Burke, i. m., 126. o.
33  Uo., 169. o.
34  Uo., 170. o.
35  Tudós, neves csillagász, a Párizsi Kommün elnöke, az Alkotmá-

nyozó Nemzetgyűlés tagja. 1793-ban kivégezték.
36  Condorcet 1794-ben letartóztatása elől az öngyilkosságba me-

nekült.
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politikához túl sok közük nem volt.37 Ráadásul a szegé-
nyebb néprétegeket képviselték. És ez egy új problémát 
vetett fel: a tulajdon kérdését.

Max Weber általános érvényű szociológiai megálla-
pítása szerint „a semmire tekintettel nem lévő és feltétel 
nélküli politikai idealizmus – ha nem is kizárólag, de 
azért jellemző módon – azoknál a rétegeknél fordul elő, 
amelyek vagyontalanságuk következtében kívül állnak 
az adott társadalom gazdasági rendjének fenntartásá-
ban érdekeltek körén – s ez főként a rendkívüli, tehát 
forradalmi korszakokban érvényes”.38 Olyan probléma 
volt ez, amelyet már a kortársak is észleltek és szóvá is 
tettek. Burke ugyan a tulajdont elsősorban nem is any-
nyira a szegényektől, inkább a „tehetségtől” féltette,39 
egyvalamiben azonban bizonyos volt: hogy a tulajdon 
elengedhetetlen feltétele a politikai éleslátásnak. A baj 

37  Ami a papokat illeti, Burke szerint sok közük nem is lehet. Bár 
konkrét helyzetre vonatkoztatottan fogalmazza meg (Richard Price 
unitárius lelkész prédikációit célozza meg vele), észrevételét általá-
nos érvényűnek szánja: a papoknak, az általuk gerjesztett szenve-
délyeket leszámítva a politikához vajmi kevés közük van. „A temp-
lomban nem lenne helye más hangnak, mondja, mint a keresztényi 
felebarátság csillapító szózatának. A szerepek efféle összezavarása 
éppoly kevéssé használ a polgári szabadságnak és a polgári kor-
mányzat ügyének, mint a vallásénak. Akik feladják tulajdon szere-
püket, hogy olyat válasszanak, amely nem az övék, azok többnyire 
nem ismerik sem a levetett, sem a felvett szerepet. Mit sem tudnak 
a világról, amelynek dolgaiba oly előszeretettel avatkoznak bele; já-
ratlanok a világ ügyeiben, amelyekről oly magabiztosan nyilatkoz-
nak, s a politikához csak az általuk gerjesztett szenvedélyek révén 
van valami közük.” (Burke, i. m., 94. o.)

38  Max Weber: A politika mint hivatás, Budapest, Kossuth Kiadó, 
1995, 67–68. o.

39  Tudhatott erről valamit, hiszen maga is az újságírói tehetségének 
köszönhette vagyonát.



26

Ethnosz és démosz

csak az, gondolta, hogy a tulajdon természeténél fogva 
„renyhe”, és nem képes magát megvédeni az „életerős 
és tevékeny” tehetséggel szemben, hacsak nincsenek 
„arányon felüli” pozíciói a képviseletben.40 De a tulaj-
dont nem csak az írástudókkal szemben kell védelmez-
ni. Védeni kell a szegényebb néprétegek ellenében is. 
Hiszen azoktól az emberektől, „akiknek a léte mindig 
is a tulajdont kérdésessé, ingataggá, bizonytalanná tevő 
dolgoktól függött”, aligha várható, „hogy kiállnak a tu-
lajdon állandósága mellett”,41 és „jaj annak az ország-
nak”, amelyik „az uralkodásra megfelelő jogcímnek 
tekinti” akármelyik „hitvány bérmunkás foglalkozást 
is”.42 Hogyan is nézne ki a „borbélyok és gyertyamár-
tók” köztársasága? 

A legizgalmasabb kérdést azonban mégiscsak 
Constant tette fel. Tekinthető-e tulajdonnak a szelle-
mi tulajdon? És valóban ez a probléma, ahogyan azt 
Talleyrand is látta: szellem és hatalom konfliktusa. 
„A szegénység éppoly előítéletes, mint a tudatlanság”43 
– de vajon a szegénység előítéletességét orvosolhatja-e 
a tudás? A „szellemi tulajdonnal” azonban – állapítja 
meg Constant – több probléma is van. Mindjárt a leg-
fontosabb baj az vele, hogy „láthatatlan”, s emiatt „csak 
vélekedés kérdése”: „ha mindenki magának tulajdonít-
hatja” – jegyzi meg lakonikusan –, nyilván „mindenki 
követelni is fogja”. Egyfelől.

Másfelől „a szabad foglalkozások” talán minden 
másnál jobban rászorulnak arra – nehogy a politikai 

40  Burke, i. m., 137. o.
41  Uo., 128. o.
42  Uo., 136. o.
43  Constant, i. m., 111. o.
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vitákban „végzetes hatásuk” legyen –, hogy a „tulaj-
donnal párosuljanak”. Ezek a „megannyi okból ajánla-
tos foglalkozások” ugyanis nem mindig dicsekedhetnek 
erényükként „a gondolkodás gyakorlatias helyességé-
vel”, amely viszont nélkülözhetetlen ahhoz, hogy „az 
emberek tényleges érdekeiről nyilatkozzunk”.44

Harmadszor pedig a szellemi tulajdon nem bizto-
sít tényleges függetlenséget. A függetlenség ugyan vi-
szonylagos – ha az embernek megvan mindene, már 
csak „lelki emelkedettség”45 kell ahhoz, hogy a felesleg-
ről mások javára lemondjon –, jelentése viszont megle-
hetősen világos. A függetlenség szabadidőt jelent, ami 
„a bölcsesség, a józan ítélőképesség elnyeréséhez nélkü-
lözhetetlen”. Ezt a szabadidőt „egyedül a tulajdon biz-
tosíthatja”, következésképpen „egyedül a tulajdon teszi 
képessé a férfiakat46 a politikai jogok gyakorlására”. 
A vagyontalanok célja szükségszerűen az, hogy vagyont 
szerezzenek: „akármilyen eszközt is adnak nekik, mind 
ennek a célnak az érdekében használják majd”. Éppen 
ezért, ha „a tulajdon jogához”, amely „megilleti őket”, 
„hozzáteszik a politikai jogokat, amelyek nem”, „ez 
utóbbiak a sokaság kezébe kerülve óhatatlanul a tulaj-
don elbitorlását fogják szolgálni”.47 

Természetesen ezeknek a gondolatoknak egy része 
ma már régen idejét múlt, és ellentmond a demokratikus 

44  Uo., 120–121. o.
45  Uo., 111. o.
46  Jellemző, hogy Condorcet-nek a női egyenjogúságról írott cikkei, 

s a Nemzetgyűlés ezzel kapcsolatos vitái ellenére Constant-ban 
fel sem merül annak lehetősége, hogy esetleg nők is gyakorolhat-
nának politikai jogokat.

47  Uo., 114–115. o.
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gyakorlaton pallérozott erkölcsi intuíciónknak. Ne fe-
lejtsük el azonban, hogy a maguk korában ezek a ké-
telyek éppen a demokratikus politikai gyakorlat lehető-
ségét illették. Sem Burke-nek, sem pedig Constant-nak 
nem volt tapasztalata működő demokráciával kapcsola-
tosan,48 és ilyesmit nem is tartottak volna lehetségesnek. 

Van azonban ezeknek a gondolatoknak egy másik 
lehetséges olvasata is. Az olyan konzervatív gondolko-
dók, mint például Michael Oakeshott, a mai napig azt 
tartják, hogy a racionalitás, absztrakt és elvonatkoztató 
formájában fölösleges a politikában. Ebből pedig akár 
az is következhetne (feltéve, hogy a racionalitásnak ezt 
a formáját értelmiségiek képviselik leginkább), hogy az 
értelmiségiek nem kívánatosak a politikában. Minden-
esetre a forradalom olyan kortársainak, mint Constant, 
az volt a meggyőződésük, hogy „a tudományok mind 
kizárólagos irányt szabnak művelőjük szellemének”, 
ez viszont „politikai ügyekben veszedelmessé válik, ha 
nem ellensúlyozzák”.49

A forradalom azonban nem csak általánosságban 
vetette fel az írástudók politikai szerepvállalásának kér-
dését. Burke ugyan dühét elsősorban a filozófusokra és 
írókra önti, akik a forradalom eszméinek a zömét adták, 

48  Európában az amerikai példa ismert volt ugyan, de az amerikai 
demokratikus gyakorlat értelmezését majd csak Tocqueville vég-
zi el a kortársak számára. (Mégpedig olyannyira sikeresen, hogy 
ezt követően az amerikaiak is az ő könyvének szellemében értel-
mezik majd saját demokráciájukat.) A francia forradalom idején 
azonban, különösen a royalista érzelmű szerzők (de nem csak ők) 
nagymértékű szkepszist tanúsítottak a független amerikai köz-
társaság jövőjét illetően, és – akár csak de Maistre – fegyverben 
született óriási csecsemőnek tartották.

49  Constant, i. m., 122. o.
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de alapos vizsgálat alá veszi emellett a klérus vagy a jo-
gásztársadalom politikai kompetenciáját is. Constant a 
másik oldalon a vegyészeket, matematikusokat, fiziku-
sokat marasztalja el végzetes politikai inkompetenciájuk 
miatt, akik – mint mondja – eltérő utakon, de legvégül 
mind ugyanoda jutottak: arra, hogy „megvessék a va-
lódi, érzéki világot”, hogy „rajongókként okoskodjanak 
a társadalmi állapotokról”, „mértantudósként a szen-
vedélyekről” és „fizikusként az emberi fájdalmakról”.50 
Van azonban egy olyan szempont, ami túlmutat ezeken, 
s amit tudomásom szerint a korabeli szerzők közül csak 
de Maistre említett meg. A politikában – mondja ő – nem 
csupán a teória, hanem a politikai teória is fölösleges. 
A politikához nem kell szakértelem, s ha bárki elméleti 
jártasságról tesz tanúságot, vonjuk meg tőle azonnal a 
politikai bizalmat: „az igazi törvényhozók sosem tartoz-
nak a tudós emberek közé”, és „nem írnak semmit”. Az 
„elméleti politika” és az „alkotmányozó törvényhozás” 
között ugyanazon különbség áll fenn, mint „a poétika és 
a költészet” között. Mi több, a kétféle tehetség „kölcsö-
nösen kizárja” egymást, mondja, amint ezt „Locke pél-
dáján láthattuk”,51 aki „otromba hibákat” követett el, mi-
dőn törvényeket kívánt adni az amerikaiaknak. Szóval, 
mondja de Maistre, ha törvényhozóra van szükségünk, 
és látunk egy „közönséges”, „józan ésszel megáldott” 
embert, aki „felsőbbrendűségének” soha semmi „jelét” 
nem adta semmiféle „műfajban”, meglehet, hogy kiváló 
törvényhozóra akadtunk; de ha „Bacon-ről, Locke-ról, 

50  Uo., 121. o.
51  John Locke 1669-ben Shaftesbury gróf titkáraként részt vett 

Carolina gyarmat alaptörvényének megfogalmazásában. A gyar-
matosok a dokumentumot elutasították.
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Montesquieu-ről stb. van szó, gondolkodás nélkül 
mondjunk nemet”.52

Kérdés persze, hogy mennyi igazság van ezekben 
a gondolatokban, különösen a tálalás effajta, általános 
módján. Tény viszont, hogy egyetlen olyan társadalmat 
ismerünk a világtörténelemben, amelyet száz százalék-
ban értelmiségiek, „alkimisták, költők, festők, dráma-
írók”, no meg marxisták vezettek, és sikerült létrehozni-
uk az eddig ismert legostobább diktatúrát, a kommunista 
Albániát.

Székelyföld, 2003

52  De Maistre: GondolatokFranciaországról, 272. o.
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„Feltűnőanagygondolkodókpolitikaifilozófiái
ésegyébműveiközöttirangbélikülönbség–

még magánál Platónnál is. A politika soha nem 
érielugyanaztamélységet.Amélyértelműség

hiánya nem más, mint az érzék hiánya azon 
mélységiránt,amelybenapolitikagyökerezik.”

Hannah Arendt

Könnyen rá lehetne fogni a republikanizmusra, hogy a 
politikai dolgoknak egyfajta nosztalgikus vagy idealista 
szemlélete: olyasfajta politikai meggyőződés, ami vala-
hogy soha nem volt igazán „aktuális”. De hát végtére is, 
mondhatnánk, a republikánus gondolat azzal vette kez-
detét, hogy Arisztotelész idegenként védelmébe vette az 
athéni alkotmányt, feltehetőleg abban az – ideális – formá-
jában, amelyben az nem létezett soha – Arisztotelész korá-
ban pedig kétségkívül csupán a róla adott beszámolókban. 
Ha ennek ellenére mégis indokolt, hogy néha visszatérjünk 
a republikánus tradícióhoz, akkor az a politikai gondolko-
dás természetével összefüggő okokkal magyarázható.

Hannah Arendt, aki minden bizonnyal a XX. század 
legfontosabb republikánus politikai gondolkodója volt, azt 
írja a Múltésjövőközött című gyűjteményes esszékötetében, 
hogy a politikai filozófiának valójában egyetlen klasszikus 
problémája van, s ez a szabadság problémája.1 A szabadság 

1  Hannah Arendt: Múltésjövőközött, Osiris–Readers International, 
Budapest, 1995. Arendt azért beszél ebben a kötetben a politikai 
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azonban – hasonlóan egyéb politikai kategóriáinkhoz, 
mint például az egyenlőség vagy a közösség – önmagá-
ban csupán egy elvont eszmény. Politikai eszményeink, 
éppen elvont jellegük miatt, viszonylagos történelmi ál-
landóságot mutatnak: a szabadság ugyanúgy központi 
kérdése Arisztotelész Politikájának, mint sir Isaiah Berlin 
híres tanulmányának,2 noha a kettő között több mint két-
ezer esztendő telt el. Ugyanakkor viszont – megint csak 
az elvont jellegük miatt – a napi politika szempontjából 
önmagukban hasznavehetetlenek. A szabadság eszméje 
lelkesítheti a forradalmárokat, megigézheti a zeneszerző-
ket vagy festőket, ihletet jelenthet a költők számára, de 
önmagában politikai szempontból hasznavehetetlen. Ah-
hoz, hogy hasznát vegyük, tartalomra kell szert tegyen, 
azaz mindenkor konkrét értelmezésre szorul. Ez az értelme-
zés azonban soha nem pusztán interpretációs kérdés: po-
litikai eszményeink valamilyen értelmezését testesítik meg 
politikai intézményeink, jogszokásaink stb. A szabadság 
kérdése mindig akkor merül fel tehát, amikor az eszmény 
bevett értelmezése meginogni látszik: amikor hitelüket 
vesztik azok a politikai intézmények, amelyek a szabad-
ság uralkodó értelmezését testesítik meg.

gondolkodás klasszikus problémáiról, mivel a kötetben közölt 
tanulmányok eredetileg egy nagyobb szabású, összefüggő mun-
ka részeit képezték volna, ami a Bevezetés a politikába címet viselte 
volna. Ez a munka, különböző okok miatt, torzóban maradt, de 
Arendtnek ezeket a hátrahagyott töredékeit később megjelentet-
ték, többek között magyarul is, Mi a politika? címmel, in: Hannah 
Arendt: A sivatag és az oázisok, Gond–Palatinus, Budapest, 2002. 
A munka egyes részeit később Arendt önálló tanulmányokká 
formálta, ezek jelentek meg Múltésjövő között című kötetében.

2  Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma, in: Négy esszé a szabadság-
ról, Európa, Budapest, 1990.
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Teoretikus értelemben ezt az értelmezést minden 
korban a politikai filozófia végezte el, ám mindig fölöt-
tébb sajátos formában: egyben eszményítette is a kívána-
tos politikai rendet. A politikai filozófiának ez a vonása 
a politikai gondolat szerkezeti sajátosságaiból fakad, s 
emiatt kikerülhetetlen. Minden politikai teória ugyanis 
szerkezetileg két, analitikusan különválasztható elemet 
tartalmaz.3 A magvát minden ilyen elméletnek egy filo-
zófiai/antropológiai előfeltevés alkotja, azaz valamiféle 
igen általános elképzelés vagy kívánalom az emberi ter-
mészettel s az emberrel mint szabadon cselekvő, morá-
lis lénnyel kapcsolatosan. Ez az antropológiai tézis lehet 
nyílt vagy rejtett, de minden esetben azonosítható módon 
jelen van. Ezen nyugszanak aztán azok a preskriptív vagy 
normatív elvek, amelyek a teória „ideológiai” részét ké-
pezik. Vagyis az azzal kapcsolatos elképzelések, hogy 
miként kellene az államot berendezni, miféle társadalmi 
kapcsolatok kívánatosak az így vagy úgy fölfogott em-
ber számára stb. Az antropológiai megfontolások meg-
alapozhatják az ideológiai kívánalmakat, kapcsolatuk 
azonban rendszerint nem következményszerű. A kívána-
tos politikai berendezkedés szempontjából az empirikus 
érvek legalább ugyanannyit számítanak. Ez a szerkezeti 
kettősség tehát egyszersmind az általános és a konkrét, az 
„ideális” és a tényszerű kettősségét is jelenti, s úgy tűnik, 
hogy ez a politikai gondolkodásnak az egyik maradan-
dó vonása: hiszen Arisztotelész Politikájában is egyaránt 
találhatunk az emberi természettel kapcsolatos egészen 
általános megfontolásokat, s ugyanakkor az ideális állami 
berendezkedést megalapozni hivatott nagyon is konkrét, 

3  David Miller: Citizenship and National Identity, Polity, Blackwell, 
Cambridge, Oxford, 2002, 99. o.
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empirikus vizsgálódásokra – például az athéni alkot-
mány szerkezetére – vonatkozó utalásokat. Platónnal 
szemben Arisztotelész ugyanis azt tartotta, hogy gondol-
kodni nem az ideális államról kell, hanem arról, amelyik 
„megvalósítható”.4

A fentebb vázolt szerkezeti kettősségből fakad a po-
litikai teória sajátos helyzete és természete. A természet-
tudományoktól eltérően a politikai filozófiában ritkán 
találkozunk teljesen új elmélettel: rendszerint új össze-
függésekben is saját régebbi ideáit és meggyőződéseit 
gondolja újra. Ez azt mutatja, hogy a politikai filozófia 
nem kumulatív tudomány, s nemigen reménykedhetünk 
olyan politikai elméletben, amely teljes mértékben meg-
haladná a régieket. Politikai vagy történelmi tapasztala-
taink halmozása nem vezet el szükségszerűen, a fokoza-
tosság elve szerint, a politikai dolgok új vagy pontosabb 
megítéléséhez. De másfelől, miként azt Leo Strauss bizo-
nyította, a politikai filozófia nem is történeti diszciplína.5 
A politikai filozófia nem azonos a politikai gondolkodás 
történetével (mint ahogyan Hegel óta viszont a filozófia 
azonos a filozófia történetével), s ennyiben mégiscsak 

4  Hasonlóképpen látja a politikai gondolkodás szerkezetét a nagy 
olasz liberális jogfilozófus, Norberto Bobbio is. Szerinte a politikai 
filozófia a kutatás háromféle típusát követeli meg: 1. hogy mi a 
politika, s miben különbözik az etikától? 2. hogy melyek a hata-
lom legitimitásának alapjai? 3. s hogy melyik az ideális állam vagy 
köztársaság? Ezzel szemben a politika tudománya, azaz a polito-
lógia tudományos módszerek révén megszerezhető értéksemleges 
tudásra törekszik, ami empirikusan igazolható vagy cáfolható. 
Lásd Norberto Bobbio: Philosophy and Political Science, in: Uő: 
DemocracyandDictatorship, Polity, Cambridge, 1997, 46–47. o.

5  Leo Strauss: Political Philosophy and History, in: Uő: What is 
PoliticalPhilosophyandotherStudies, The University of Chicago, 
Chicago and London, 1959, 56. o.
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hasonlít a matematikára és a természettudományokra. 
Az ideális politikai berendezkedés kérdése nem történe-
ti kérdés, noha az eltérő politikai rendszerek történelmi 
tapasztalata nélkül nyilván fel sem merülhetne. De ha 
például az antik filozófusok döntő többsége meg volt 
győződve arról, hogy a városállam az emberi együttélés 
optimális kerete, akkor ez nem azért volt, mert történe-
tesen városállamban éltek, hanem azért, mert a korban 
ismerős más közösségi/politikai életformákkal, a törzsi 
állapotokkal vagy a keleti monarchiákkal összehasonlítva 
ez tűnt számukra a legjobbnak, olyannak, amelyik legin-
kább megfelel az ember társas természetének s a politika 
lényegének.6 Az ilyen összehasonlítás lehetősége nélkül a 
diktatúra elleni lázadás is minden korban elképzelhetet-
len lett volna, s az emberek reménytelenül ki lettek volna 
szolgáltatva történelmi helyzetüknek és körülményeik-
nek.

A régebbi politikai gondolkodókat tehát pontosan 
azért idézzük meg, mert a politikai filozófia ahistorikus 
diszciplína: mert úgy gondoljuk, hogy tanulnivalónk van 
vagy lehet tőlük. A közönséges historikus, filológusi kí-
váncsiság, amit Edmund Burke a XVIII. század végén, 
vagyis a modern történelmi tudat kialakulását közvetle-
nül megelőző időkben még egyszerűen a „régiségbúvá-
rok babonájá”-nak nevezett, az ilyen viszonyulást kizárja: 
számára minden múltbéli gondolat pusztán történelmi 
relikvia – a korszellem terméke. Burke viszont azt tar-
totta, hogy ha nem hívjuk segítségül néha eszes és tanult 
hírében álló emberek múltbéli tanulmányait, világéle-
tünkben kezdők maradunk. A politikai filozófia, mondja 

6  Uo., 65. o.
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Arendt is, olyan emberekkel folytatott társalgás, akiknek 
a többsége már nincs az élők sorában.7

A republikánus tradíció, ami történelmileg az an-
tik városállamok, illetve a reneszánsz Itália köztársasá-
gainak politikai tapasztalatában gyökerezik, azt tanítja, 
hogy az ideális politikai közösségben a legfelsőbb szu-
verenitás a polgárok testületét illeti meg, s ezzel impli-
cite elismeri az egyének ama képességét, hogy a maguk 
életét maguk irányítsák.8 Magatehetetlen és kiszolgál-
tatott emberek helyett szabad, másoknak nem alávetett 
s mások felett nem uralkodó embereket akar formálni. 
A hatalom gyakorlását hagyományosan a tanácskozástól 

7  Vö. Hannah Arendt: Emberségről sötét időkben, in: Világosság, 
Budapest, 1996/6, 17–37. A politikai gondolkodás története nyil-
ván nem azonos a politikai rendszerek történetével, s ha pusztán 
ez utóbbira vagyunk kíváncsiak, akkor a jó történetírókhoz, il-
letve a jogtörténettel, alkotmányelmélettel s a politikai intézmé-
nyek történetével foglalkozó szakemberekhez kell fordulnunk. 
A politikai filozófia minden korban idealista, ezért Arisztote-
lész Politikája nem megbízható leírása az athéni alkotmánynak, 
Hobbes Leviatánja Cromwell uralmának, s Rousseau Társadalmi 
szerződése a jakobinus köztársaságnak. Ugyanakkor, valamilyen 
módon mind értelmezik és igazolják ezeket, követve vagy meg-
előzve őket. A politikai gondolatrendszerek és intézmények köl-
csönhatása ugyan régi vita tárgya, anélkül azonban, hogy ebben 
a vitában egy tapodtat is előreléptünk volna. Azt hiszem, igazat 
kell adnunk a XX. század legfontosabb magyar politikai gondol-
kodójának, Bibó Istvánnak, aki azt mondotta: nem az a kérdés, 
hogy a politikai eszmerendszerek kiváltói voltak-e a politikai 
változásoknak vagy csupán utólag igazolták azokat, hanem köl-
csönhatásuknak mindenkori mikéntje. A „hogyan” tanulmányo-
zása segít megértenünk a múltbéli politikai intézményeket és az 
elméleteket.

8  A republikanizmus bemutatásában szabadon merítek Maurizio 
Viroli nagyszerű könyvéből: Republicanism, Hill and Wang, New 
York, 2002.
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teszi függővé, a római jog ama sarkalatos elve szerint, 
hogy a mindenkit érintő döntésekben mindenkinek részt 
kell vennie. Következésképpen, gondolták a régiek, ad-
dig és csak addig szabad egy köztársaság, ameddig pol-
gárainak lehetősége van ezt ilyen vagy olyan formában 
megtenni.

Szokás azt mondani és gondolni, hogy a 
republikanizmus egyfajta nosztalgikus alternatívá-
ja a modern liberalizmusnak. Ez azonban két okból 
sem lehetséges. Egyfelől, mert a republikánus tradí-
ció jóval régebbi, mint a liberalizmus, másfelől, mert 
a liberalizmus sok tekintetben örököse a klasszikus 
republikanizmusnak. A hatalom megosztásának gondo-
latát vagy a törvény uralmának eszméjét a liberalizmus 
a republikanizmustól, Montesquieu-től, illetve Ariszto-
telésztől kölcsönözte. Nem kevésbé fontos, hogy maga a 
politikai (és nem a módszertani!) individualizmus egész 
liberális eszmeköre is republikánus eredetű: a rene-
szánsz Itália köztársaságpárti szerzői ugyanazt vallották 
ebben a kérdésben, mint később John Locke: a politikai 
közösség kizárólagos célja az egyén védelme, értve ez 
alatt az élet, a szabadság és a tulajdon védelmét. Ha en-
nek ellenére mégis sokszor a politikai szabadság, vagyis 
a szabadság kollektív formájának a jelentőségét hangsú-
lyozták, ez nem azért volt, mert a közvetlen demokrácia 
feltétlen hívei lettek volna, hanem azért, mert az egyén 
szabadságát a politikai közösség függetlenségétől tették 
függővé. Egyéni szabadság a szó teljes értelmében, bele-
értve ennek érzelmi és tudati állapotát is, elképzelhetet-
len olyan közösségben, mely maga nem szabad.

Ami viszont kétségtelen, hogy a természetes (el-
idegeníthetetlen vagy velünk született) jogok liberális 
gondolata teljes mértékben idegen mind az antik, mind 
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pedig a reneszánszkori republikánus tradíciótól. A régi 
republikánus szerzők a szabadságot nem természetjogi 
terminusokban gondolták el, mert számukra még nyil-
vánvaló volt, hogy jogokról csak ott beszélhetünk, ahol 
ezeket szokások vagy törvények szentesítik. A jog tehát 
a politikából származik, és nem fordítva. Ilyen tekintet-
ben a Burke-féle konzervatív szemlélet (mely a maga 
korában egyébként nem konzervatívnak, hanem liberá-
lisnak számított) szintén a klasszikus republikanizmus 
örököse. A jogok nem természetesek, hanem történeti-
ek, s ha nem áll mögöttük szokás vagy törvény, akkor 
pusztán erkölcsi követelések – melyek persze lehetnek 
nemesek, helyénvalók és ésszerűek, de akkor is csak er-
kölcsi követelések maradnak. Ez nem jelenti azt, hogy a 
republikanizmus mereven elutasító lenne a jogok eszmé-
jével szemben általában. Alexis de Tocqueville gróf írja, 
hogy „az erény általános eszméje” után a jogoké követ-
kezik. „A jogok eszméje nem egyéb, mint az erény esz-
méje a politika világában. A jogok eszméjének segítségé-
vel határozzák meg az emberek, mi is a túlkapás meg a 
zsarnokság. Ennek az eszmének a fényében ki-ki függet-
lennek mutatkozhat dölyfösség nélkül, és alávetettnek 
alantasság nélkül.”9 A klasszikus republikánus tradíció 
viszont jogok helyett többnyire egyszerűen a szabadság-
ról beszélt, aminek megvalósulását a megfelelő politikai 
intézmények és a polgári erények (például a hazafiság) 
meglététől tette függővé, továbbá a jószerencsétől, ami 
ahhoz kell, hogy a közösség függetlenségét ne fenyeges-
se nagyhatalmú szomszéd vagy ellenség.

9  Alexis de Tocqueville: AdemokráciaAmerikában, Gondolat, Buda-
pest, 1983, 205–206. o.
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Ugyanígy, a társadalmi szerződés gondolata is teljes 
mértékben idegen a republikánus tradíciótól. A szerző-
déselméletek, miként azt már Kant is szóvá tette, nem 
rendelkeznek explikatív, csupán normatív erővel. Nem 
magyarázzák meg, hogy miként keletkeztek az államok, 
csupán annak indokát adják, hogy az embereknek miért 
kell államokban élniük, s az államoknak milyeneknek 
kell lenniük. Ha Arisztotelészt vagy Montesquieu-t ol-
vassuk, akkor azt látjuk, hogy ők ilyen célból a történel-
mi ismereteiket vették igénybe: összehasonlították koruk 
és az elmúlt korok alkotmányait, s levonták a megfelelő 
tanulságokat. „Úgy gondolom – írja Viroli –, hogy ma 
is bölcsebb dolog normáinkat s az ezek mellett szóló 
érveket múltbéli és jelenlegi országok alkotmányának 
történelmi összehasonlítására, illetve az egyes országok 
alkotmányának értékére alapozni. Így elkerülhetjük azt 
a kellemetlen következményt, hogy a társadalmi és poli-
tikai valóság megértésében kénytelenek legyünk eltekin-
teni az ideális modelltől, s másfelől lehetőséget ad arra is, 
hogy érveinket a történelmi elbeszélés és a példák kény-
szerítő erejével támasszuk alá. A republikánus nyelvezet 
eredendően a szabad köztársaságok tanácskozó testü-
leteiben alakult ki, azokban a szuverén testületekben, 
amelyekben vita után a legfelsőbb döntéseket hozták; ez 
a nyelv sokkal inkább a retorika nyelvezete, semmint a 
filozófiáé; nem az igazságot keresi, hanem a közjót; nem 
absztrakt megalapozást igényel, hanem bölcsességet.”10

Summa summarum: a republikánus hagyomány 
gyanakvó az absztrakt elvekkel, és szkeptikus az ideá-
lis társadalmi rend absztrakt elvekből való levezethető-
ségével szemben. Vagyis kétkedő azzal szemben, amit 

10  Maurizi Viroli: Republicanism, 60–61. o.
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Burke „geometrikus politiká”-nak vagy a „metafizika 
politikájá”-nak nevezett. Montesquieu ugyan megpró-
bálta absztrakt elvekre visszavezetni politikai elméletét, 
de – ha hihetünk báró Eötvös Józsefnek – filozófiájában 
„minden igazabb, mint az elvek, amelyekből kiindul”.

A másik, szintén széles körben osztott előítélet a 
republikanizmussal szemben, hogy nem más, mint a 
liberalizmusnak a demokratikus változata. A liberaliz-
mus többféle kormányzati formával összebékíthető, s a 
republikanizmus a liberalizmusnak a népszuverenitás 
eszméjével megbékélt változata. Eszmetörténeti szem-
pontból azonban helyesebb lenne mind a liberalizmust, 
mind pedig a demokratizmust a republikanizmus egy-
egy válfajának tekinteni, amely klasszikus alakváltozatá-
ban egyszerre vallotta magáénak a törvények uralmának 
s a népszuverenitásnak az elvét. Ennek nem szükségkép-
pen mond ellent az a tény, hogy sem Arisztotelész, sem 
pedig Montesquieu nem volt demokrata, s mindkettő a 
vegyes kormányzati formát preferálta.

Mindeközben persze az ember nem tud szaba-
dulni attól a kényelmetlen érzéstől, hogy a klasszikus 
republikanizmus intellektuális hagyatékának megörök-
lése egyfelől Locke, másfelől Rousseau által, nem tette 
ezt a tradíciót különösebben gazdagabbá.

Abban viszont igazuk van a republikanizmus mai 
bírálóinak, hogy ez képtelen megbirkózni a nacionaliz-
mus tényével. A klasszikus republikánus szerzők sem-
mit sem tanítottak a nacionalizmusról, lévén hogy nem is 
ismerték. „A görögöknél a patris szó az otthon szeretetét 
jelentette, s ez az otthon csak kis mértékben volt azonos 
a görög nemzettel, s a görög törzsek összetartozásának 
közös érzésével. Az otthon természetes kerete a polis. 
A család és a város mint politikai egység egyszerre ad 
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keretet a patrisnak.”11 A republikánus patriotizmus te-
hát politikai érzület, s az állampolgársággal, a polgári 
státussal, nem pedig valamely prepolitikai közösséghez 
való tartozás tényével és tudatával függ össze. A haza 
a republikánus érzelmű ember számára erényes közös-
ség és politikai intézményi rend, a nemzet a nacionalista 
számára természetes, organikus, jóllehet transzcendens 
eredetű adottság. A köztársaság eredete a polgárok ösz-
szefogására vagy a legendás alapítók bölcsességére ve-
zethető vissza, a nyelveket viszont maga Isten teremtette, 
legalábbis a bibliai hagyomány szerint. A régebbi repub-
likánusok számára kétségkívül botrányosnak tűnt volna 
az a gondolat, hogy az etnikai hovatartozás egyszer majd 
politikai jelentőségre tesz szert.

A patrióta éthosz másfelől viszont nem is 
univerzalista. A patriotizmus, gondolta még Burke vagy 
kortársa, Benjamin Constant, a helyhez, a hagyományok-
hoz, helyi szokásokhoz és a családi körhöz kötődik, nem 
pedig a szabadság vagy az alkotmányos demokrácia 
egyetemes eszméihez. A patriotizmus középkori jelen-
tése egyszerűen valamilyen terület – grófság, táj, „me-
gye”, szülőföld. Az antik republikánus szerzők számára 
viszont ez a tér még korántsem pusztán a természetes 
régiót, szülőföldet vagy vidéket jelentette. Az antik pat-
riotizmus lényege, hogy a hely, amihez kötődik, a sza-
badság helye, politikai tér is egyben. Arisztotelész make-
dónként idegen volt Athénban, a rómaiak között pedig 
a pater patriae címet elsőként az a Cicero nyerte el, aki 
cinizmusáról volt híres, mert azt mondotta: „ahol jobb, 
ott a haza”. Pedig ezt Cicero komolyan gondolta, ugyanis 

11  Bretter Zoltán: Nacionalizmus versus patriotizmus, in: Demokrácia
éspatriotizmusazegységesülőEurópában, Miskolc, 1997, 178–179. o.
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két hazát ismert: egy hely szerintit és egy jog szerintit, 
egy természeteset és egy politikait. „Ezzel a természetes 
haza sorsszerű kényszeréhez hozzáadott egy másikat: a 
választott hazát, a választott értéket. A hazát nem csak 
elviselhetjük mint valamiféle betegséget, hanem alakít-
hatjuk is, mint szabad és tevékeny életünk részét. A ha-
zának szubjektíven érzékelhető konkrét értéke kell le-
gyen, s ezt a puszta adottsághoz hozzáadva keletkezik 
a kötődés a hazához. Az otthon, a család, »házam magas 
orma«, birtokolt vagy csak ismerős terület, politikai be-
rendezkedés, jó kormányzat, a polis és állampolgárának 
szabadsága közvetíti a hazaszeretetet.”12 A másik haza 
tehát nem biztos, hogy máshol van, s a republikánus pat-
riotizmusnak a helyhez való kötődése ma is pusztán arra 
a történelmi tapasztalatra hívja fel ismételten a figyel-
met, hogy „a szabadság, ha létezett valaha megfogható 
valóságként, térben mindig korlátozott volt”.13 „A patri-
otizmus a mikrokozmoszban élő egyén érzelme. A kis, 
engem éppen körülölelő táj és hangulata, a kis társada-
lom, amelyben élek, mindenekelőtt családom és baráta-
im iránt érzett elkötelezettségem, végül a tisztelni való, 
az egyének fölötti, mindenkire érvényes jó, vagy jobbá 
tehető törvények uralma fölött érzett megelégedettség 
teszik közösen a patriotizmust.”14 Emiatt a patriotiz-

12  Uo., 179. o.
13  Hannah Arendt: Aforradalom, Európa, Budapest, 360. o. Michael 

Th. Greven egyenesen „az emberhez méltó mértékarányokról” be-
szél, amelyekről, mint mondja, „a politikai filozófiában csak alkal-
milag”, „az európai egyesülésről, illetve a globalizálódásról folyó 
aktuális vitákban viszont szinte sohasem esik szó”. Lásd Michael 
Th. Greven: A politikai tér mint a politikum mértéke, in: Demokrá-
ciaéspatriotizmusazegységesülőEurópában, Miskolc, 1997, 227. o.

14  Bretter, i. m., 179. o.
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mus, ellentétben az agresszív nacionalizmussal, békés 
érzület, az önmagunkkal való megelégedettség kedélyes 
állapota, s mi sem áll távolabb tőle, mint a szabadságra 
kényszerítés forradalmi eredetű, expanzív, birodalmi lo-
gikája. A patrióta nem hódítani akar, legfennebb, mint 
Constant mondotta, kereskedni.

Amit viszont a régi republikánusok is pontosan lát-
tak: a haza szeretete, vagyis a patriotizmus művi, azaz 
nem természetes érzés, olyan érzület, amit a jó törvények 
révén, pontosabban a jó kormányzat, s a polgároknak a 
közügyekben való részvétele révén lehet és kell kimű-
velni. Ha úgy tetszik tehát, akkor az önkormányzatiság 
révén. Ezért a politika „nacionalizálása” s a nemzeti po-
litikának a képviseleti elv nevében történő legitimációja 
helyett a neorepublikánus iskola ma is az általános, he-
lyi, korlátozott önkormányzatiság eszméjét támogatja.

És van még valami, amit a republikánus szerzőktől 
tanulhat az ember, különösképp akkor, ha politikai fi-
lozófiára adja a fejét. A mai angolszász politikai teória 
az analitikus filozófiának az egyik ága. Korunk repub-
likánus szerzői viszont a politikai gondolkodást nem a 
filozófia, a jog- és alkotmányelmélet vagy az államtan, 
hanem, mint láttuk, a retorika egyik ágának tartják. 
„A kortárs politikai elméletírók láthatóan azzal a céllal 
írják könyveiket vagy tanulmányaikat, hogy racionális 
érveket dolgozzanak ki, amelyek révén megnyerhetik 
olvasóik ésszerű beleegyezését vagy egyetértését. Machi-
avelli és más republikánus szerzők viszont úgy fogták fel 
a politikai elméletet, mint retorikai kísérletet, és ekként 
is művelték. Ez azt jelenti, hogy műveik révén olvasói-
kat arra szerették volna késztetni, hogy elfogadják vagy 
elvessék nézeteiket, megmozgatva értelmüket s érzelme-
iket. Az értelmet az ékesszólás, a ratio-t az oratio révén 
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próbálták meggyőzni, s ezért példákkal, metaforákkal, 
elbeszélésekkel, intéssel és buzdítással éltek, azaz beve-
tették a hagyományos retorika összes fegyverét. Vállalva 
annak ódiumát, hogy gyógyíthatatlan nosztalgiában ma-
rasztalnak el, azt kell mondanom, hogy a régi módi jobb 
volt, mint az új, s hogy a politikai elméletnek a retoriká-
tól az analitikus filozófiáig tartó fejlődése, mely Hobbesz-
szal kezdődött, s John Rawlsszal érte el a tökélyt, stiláris 
értelemben hanyatlás volt, nem pedig fejlődés.”15

John Rawls vagy Philip Pettit műveit16 olvasva az 
embernek az a benyomása, hogy napjaink demokratái 
a demokratikus tanácskozást ésszerű érvekkel folytatott 
megfontolt és elvszerű vitának tartják. Ezt tükrözi mel-
lesleg Pettit elképzelése az „ésszerűség köztársaságáról” 
(republic of reason). A klasszikus republikánus szerzők 
ezzel szemben azt tartották, hogy ami a tanácskozó tes-
tületekben igazán számít, az a retorikai köntösbe öltözte-
tett érveknek a súlya. Ezek az érvek ugyan tartalmazhat-
nak ésszerű megfontolásokat, de céljuk döntően mégis 
az, hogy fölkeltsék a hallgatóság érzelmeit. Strauss írja, 
hogy Arisztotelész csupán egyetlen munkájában használ 
istentelen kifejezéseket, a Politika címűben, márpedig ez 
a szenvedélyes beszéd szinte kikerülhetetlen velejáró-
ja. A politikai dolgok helyeslés vagy helytelenítés, nem 
pedig bizonyítás vagy cáfolat tárgyai. Minden politikai 
igazság, ha kimondják, végső soron szimpla véleménnyé 
válik: vitatják, újrafogalmazzák, elvetik vagy elfogad-
ják. Éppen ezért a politikában lényeg és jelenség, látszat 
és való között soha nem leszünk képesek különbséget 

15  Viroli, i. m., 18–19. o.
16  Lásd például Philip Pettit: Republicanism, Oxford University, 

Oxford, 1997.
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tenni, s így a politikai dolgok tudományára sem tudunk 
szert tenni.17 A politika, mondotta Arisztotelész, nem tu-
domány, vagy ha az, akkor nagyon sajátos: ellentétben 
az „első filozófiával” nem elméleti tudásra törekszik, 
hanem hatni akar.18 Azt akarja, hogy az emberek meg-
változtassák a gondolataikat, meghagyva mindeközben 
nekik a szabadságot, hogy azt gondoljanak, amit akar-
nak. Ne felejtsük el, hogy még John Stuart Mill is, aki 

17  Arendt szerint, ha létezne is igazság, fel kellene áldoznunk a po-
litikai szabadság, vagyis az egymással való beszélgetés kedvéért. 
Az igazság, ami nem képezi megbeszélés és megvitatás tárgyát, 
a szó szoros értelmében inhumánus. A világ attól válik emberi-
vé, hogy beszélünk róla, azaz megosztjuk egymással. Ezt jelenti 
a politika a szó klasszikus értelmében, ellentétben azzal, amit 
manapság Európában politika (politikák?) alatt szoktak érteni: 
technokraták által irányított és bürokraták által végzett admi-
nisztratív, közigazgatási tevékenységet. Vö. Arendt: Emberségről
sötétidőkben, id. kiadás, 17–37.

18  Arisztotelész szerint a politika célja, hogy jobbá tegye az embe-
reket, azaz erényes életre buzdítsa őket, az erény szó specifikus, 
politikai értelmében. Azok az erények, amelyeket Arisztotelész 
a polis fennmaradása céljából szükségesnek tartott, döntően kö-
zös, és nem partikuláris erények, mint például a barátság vagy 
az igazságosság. Az erényesség innen nézve tehát megköveteli, 
hogy az ember alárendelje partikuláris érdekeit a polis érdeké-
nek, vagyis az igazságosság szempontjainak. A politika célja 
elérni azt, hogy az emberek egész életfelfogásukat megváltoztas-
sák, anélkül, hogy erre kényszerítené őket. A kényszer hatására 
cselekvő ember nem szabad, márpedig elvben is csupán a szabad 
ember lehet erényes. A politikai filozófia tehát nem elmélet, ha-
nem hatni tudás, cselekvés. A politikai filozófia a filozófia azon 
ága, amely a legközelebb áll a politikai élethez, a nem filozófiai 
élethez, egyáltalán az emberi élethez, annak megszüntethetetlen 
sokféleségével együtt. A politika ugyanis az emberek sokféle-
ségének tényén nyugszik. Éppen ezért minden olyan politikai 
elmélet, amely azt állítja, hogy az ember saját érdekében szabad-
ságra kényszeríthető, lényegét tekintve nem politikai.
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pedig szilárdan hitt az ésszerűség társadalmának foko-
zatos kifejlődésében, esszét írt a szabadságról, bevetve az 
ékesszólás minden fegyverét.

Székelyföld, 2006
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a kisEbbségi  
önkormányzaT  

EszméjE

i. a nacionalizmus

Úgy gondolom, hogy célszerű ezt a tanulmányt egy olyan 
jelenség elemzésével kezdeni, amelynek ugyan látszatra 
semmi köze az önkormányzatisághoz, de meggyőződé-
sem, hogy az autonómiára való törekvést a maga egészé-
ben ez magyarázza; ez pedig a nacionalizmus.1 A közhie-
delemmel ellentétben a nacionalizmusról tudni kell, hogy 
aránylag újkeletű jelenség, ami ebben az esetben azt je-
lenti, hogy a nemzeti gondolatnak alig több mint kétszáz 
éves hagyománya van.

Az eszmetörténész számára, s azok számára, akik 
szakszerűen foglalkoznak az eszmék és jelenségek törté-
netének leírásával, persze nem meglepő, ha egy jelenség-
ről vagy mozgalomról kiderül, hogy jellegében történeti. 
Az emberek azonban ritkán gondolkodnak történelmi 
távlatokban, így meg vannak győződve arról, hogy a dol-
gok mindig is úgy voltak, ahogy vannak, s elképzelhe-
tetlen számukra, hogy másképp is lehettek volna. Pedig 
volt idő – mondják –, amikor nem létezett nacionalizmus, 

1  A nacionalizmus leírásában szabadon kölcsönzök Sir Isaiah Ber-
lin nagyszerű tanulmányából: A nacionalizmus: valaha elhanya-
golták, ma hatalmas úr (ford. Bánki Dezső), in: Ludassy Mária 
(szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, II. kötet, Atlantisz, 
Budapest, 1992.
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ami nem jelenti azt, hogy akkoriban az emberek békében 
éltek volna.

Valószínűleg amióta az ember törzsben vagy csa-
ládban él, vagyis amióta csak ember az ember, létezik az 
idegengyűlöletnek (xenofóbiának) és a törzsi érzületnek 
valamilyen formája. Ezek olyan érzések, amelyek min-
denféle nacionalizmusban ott kísértenek, noha a naciona-
lizmus korántsem azonos ezekkel, és nem is egyszerűsít-
hető ezekre. De ezek azok az érzések, amelyekkel össze 
szokták téveszteni. Holott a nacionalizmus jóval több 
erőteljes és összefüggéstelen érzésnél: egyben tudatálla-
pot vagy érzelmi színezetű világnézet is, olyan meggyő-
ződés, aminek az alapjait XIX. századi német elméletírók 
vetették meg, Fichte, Hegel és Herder.

Fölösleges lenne itt a nacionalizmus létrejöttének 
okait és körülményeit firtatni. Egy bizonyos: a XIX. szá-
zadban nem létezett egyetlen valamirevaló gondolkodó 
sem, aki ne tudta volna, hogy egy új mozgalom született, 
egy különös, de fontos és rendkívül veszélyes mozgalom, 
s hogy ez a kor uralkodó mozgalma. Furcsa módon azon-
ban ezek az emberek, akiknek pedig a prognózisai min-
den egyéb dologban olyannyira végzetszerűen pontosak 
voltak, egyöntetűen úgy gondolták, hogy – még ha látha-
tó módon rendkívül erős is – a nacionalizmus mégis csak 
tüneti jelenség, s hogy a baj gyökerei egészében véve má-
sutt keresendők; s ha egyszer sikerül majd orvosolni azo-
kat a problémákat, amelyek a nemzeti érzést kiváltották, 
a nacionalizmus maga is elenyészik. A szocialisták a jö-
vőt az internacionáléban látták, amely majd nemzetiségre 
való tekintet nélkül egyesíteni fogja a világ proletárjait, 
mások, a technokraták az egyetemes civilizációra és az új 
technikai világrendre esküdtek, amelyben – így hitték – a 
nemzeti különbségek megint csak el fognak tűnni.
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Az európai értelmiségnek ezt a sajátos intellektuális 
vakságát aztán rövid úton megszüntette az I. világhábo-
rú. Ez volt az az esemény ugyanis, ami rádöbbentette az 
embereket arra, hogy a nacionalizmus – az optimista jós-
latok ellenére – korántsem múló jelenség, s eléggé erős 
ahhoz, hogy véres háborút robbantson ki a világ legcivi-
lizáltabb földrészén. A sokkot, amit ez a felismerés oko-
zott Európa gondolkodó elméiben, jól példázzák Robert 
Musil esszéi. Ő, aki a Monarchia tarka, soknemzetiségű 
világában nőtt fel, sehogy sem értette, hogy mi vezette 
az addig egymással – ha nem is békében, de nem is há-
borúságban – élő népeket, hogy egyszerre csak fegyvert 
fogjanak egymásra. Számtalan kísérletet tett arra, hogy 
a nemzeti érzés tartalmát leírja, s a nacionalizmust értel-
mezze,2 de látható módon nem sokra jutott vele, aminek 
alighanem az lehetett az oka, hogy nem rendelkezett az 
ehhez szükséges fogalmisággal és távlattal.

A nacionalizmus mindmáig érvényes értelmezését 
– véleményem szerint – Isaiah Berlin, a XX. századi brit 
liberalizmus legnagyobb alakja alkotta meg. A nemzeti 
gondolat lényegét Berlin a „szerves közösség” eszmé-
jében látja, azaz egy, a társadalmi élet egészét és ennek 
természetét érintő meggyőződésben. Ezen meggyőződés 
szerint „egy társadalom életének a rendszere a biológiai 
szervezet sémájához hasonlatos”,3 ami mindenekelőtt azt 
jelenti, hogy az életnek ilyen formáit „az egyének vagy 
csoportok nem hozhatják létre … mesterségesen”,4 hacsak 

2  Lásd pl. Robert Musil: Európaiság, háború, németség; A nemzet 
mint eszmény és valóság, in: Robert Musil: Esszék, Kalligram Ki-
adó, Pozsony, 2000.

3  Berlin, i. m., 225. o.
4  Uo.
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át nem hatják őket a csoporthabitusra jellemző, történel-
mileg kialakuló érzés- és gondolkodásmódok. A nemzet 
tehát létforma, adottság, ezért is beszélhetünk mi önfe-
ledt pillanatainkban nemzeti (de ugyanúgy: kisebbségi) 
létről.5 Az egyén képtelen függetleníteni magát a léttől 
(hiszen ez önmaga megszüntetésével járna együtt), ami 
annyit tesz, hogy képtelen függetleníteni magát ezektől 
az érzés- és gondolkodásmódoktól, ugyanis ezek hatá-
roznak meg minden egyebet, „s alkotják a nemzeti orga-
nizmust – a nemzetet –, akár az állam formáját ölti ma-
gára, akár nem”.6 S amennyiben a nemzet az egyén léte, 
annyiban az is következik, „hogy az a lényegi egység, 
amiben az emberi természet maradéktalanul realizálódik, 
az nem az egyén, és nem is egy szándékosan létrehozott 
egyesülés, amit akaratlagosan fel lehet oszlatni, meg lehet 
változtatni, vagy el lehet hagyni, hanem a nemzet”.7 

Berlin állítja – s igazat kell adnunk neki –, hogy itt 
egy olyannyira erős és népszerű meggyőződésről van 
szó, „hogy napjainkban egyetlen politikai mozgalom-
nak sincs sok esélye a sikerre, ha nem lép szövetségre a 
nemzeti érzéssel”.8 Kárhoztathatjuk vagy dicsérhetjük 
ezt a tényt – de tény, és nekünk ekként kell vele szembe-
néznünk, amikor politikai folyamatokat elemzünk. Mint 
ahogyan az is tény – és ezzel el is jutottunk a voltaképpe-
ni témánkhoz –, hogy manapság csupán a nacionalizmus 

5  Vö. Demeter M. Attila: Nacionalizmus Kelet- és Közép-Eu-
rópában, in: Uő: A jó államtól a demokratikus államig, Korunk–
KompPress, Kolozsvár, 2001, 142. o.

6  Berlin, i. m., 225. o.
7  Uo.
8  Uo., 243. o.
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képes hiteles vagy legalábbis általánosan elfogadott vá-
laszt adni a politikai összetartozás kérdésére.

Az egyetlen – figyelemre méltó – kivétel ilyen tekin-
tetben Észak-Amerika. Az Amerikai Egyesült Államok, a 
világ – legalábbis technikailag – legfejlettebb állama ilyen 
értelemben ugyanis egy premodern ország, legalábbis 
ha abból indulunk ki, hogy premodern módon, a patri-
otizmus szellemében értelmezik polgárai a politikai ösz-
szetartozásukat. Más szavakkal: az amerikaiakat a hűség 
nem saját etnikumukhoz fűzi, hanem államukhoz, annak 
intézményeihez és törvényeihez. Ennek számtalan oka 
lehet, a legvalószínűbb mégis az, amit Michael Walzer 
állít, ti. hogy itt egy „emigráns társadalomról”9 van szó: 
az amerikaiakat nem köti az ősi röghöz való hűség, szá-
mukra ugyanis – lévén mindannyian jövevények – maga 
az ősi föld is egyebet jelent, ha jelent egyáltalán valamit, 
mint számunkra, európaiak számára, leszámítva termé-
szetesen az őshonos indiánok politikailag jelentéktelen és 
fokozatosan asszimilálódó csoportját. 

Ez mindenesetre azt jelzi, hogy a nacionalizmusba – 
a mienkbe és a másokéba – az őseink földjéhez való ra-
gaszkodás is mindenkor belejátszik. Van azonban még 
valami, amiről Berlin is említést tesz, de amiről mi, ki-
sebbségiek rendszerint meg szoktunk feledkezni. Ar-
ról van szó, hogy a nemzeti érzés megjelenésének nem 
feltétele az önálló államiság megléte, ami egyszersmind 
azt is jelenti, hogy elvben semmi akadálya annak, hogy 
létezzen kisebbségi nacionalizmus is – mint ahogyan a 
világon mindenütt létezik is. A többnemzetiségű államok 

9  Michael Walzer: Pluralism: A Political Perspective, in: Will 
Kymlicka (ed.): TheRightsofMinorityCultures, Oxford University 
Press, Oxford, 1995, 142–143. o.
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esetében (s a Föld országainak nagyobbik része ilyen) 
pedig a konfliktust éppen az okozza, hogy egymásnak 
feszül kisebbségi és többségi, kisebbségi és állami nacio-
nalizmus. A konfliktus feloldásának egyik módja lehet a 
kisebbségi önkormányzat gondolata és gyakorlata.

ii. az etnikailag nem semleges  
politikai közösség eszméje

A konfliktust tehát, amire válaszként született meg az 
autonómia eszméje, az okozza, hogy a polgárok politikai 
identitásának tekintetében az etnikai/nemzeti/kulturális 
hovatartozás mindenkor különbségképző tényező, hi-
szen az emberek látható módon az etnikai szubsztrátum-
ra képezik le politikai összetartozásukat. S ha ez így van, 
akkor ez első fokon azt jelenti, hogy a politikai közösség 
semlegességének modern eszménye tovább már nem 
védhető.

Pedig az eszmény magasztos volt. Részét képezte 
a modernitás egyenlősítő programjának, hogy mást ne 
mondjak, ez vezetett a jelenkori liberális demokráciák ki-
alakulásához. Mögöttesét bizonyos alkotmányjogi meg-
fontolások képezték: az általános választói jog bevezetése 
a politikai és joggyakorlatba, aminek viszont – a maga so-
rán – az a kívánalom vetette meg az alapját, hogy az állam 
minden egyes polgárát – tekintet nélkül annak felekezeti 
hovatartozására, nemére, származására, vagyoni állapo-
tára stb. – illesse meg, mégpedig egyforma mértékben, a 
politikai képviselethez való jog. Ebből viszont az követ-
kezett, hogy az állam polgárainak elképzelt politikai kö-
zössége felekezeti és minden más szempontból semleges 
kell legyen.
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Ezt az állapotot a modern alkotmányozás úgy kí-
vánta elérni, hogy mindazokat a kötöttségeket, amelyek 
esetlegesen megoszthatták volna a politikai közösséget, a 
magánéleti vagy a társadalmi szférába utalta, mindenkor 
ragaszkodva az állam és a társadalom, politikai és társa-
dalmi merev megkülönböztetéséhez. A legjobb példa erre 
mindmáig a felekezeti hovatartozás. Az, hogy ki milyen 
felekezethez tartozik, az az illető magánügye; egyes-egye-
dül a lelkiismeretére, esetleg hittársaira tartozik, akikkel 
felekezeti vagy vallási közösségre lépett, hogy együtt úgy 
tiszteljék Istent, ahogy hitük szerint Isten ezt tőlük, lelki 
üdvükre megkívánja – mondotta egykoron John Locke. 
És ez egyszersmind azt is jelentette, hogy a hit kérdései-
ben egyetlen polgári hatóság sem illetékes.

Látható módon tehát felekezeti értelemben semle-
gesnek tekinteni a politikai közösséget csupán úgy volt 
lehetséges, hogy 1. részint elválasztották az egyházat az 
államtól (megvonva mind a klérusnak, mind pedig a pol-
gári hatóságnak a maga illetékességi körét), 2. részint pe-
dig a polgárok magánéletét a közéleti ügyektől, s mindezt 
egyszersmind jogilag is kodifikálták. Hiszen annak, hogy 
a felekezeti ügyeket a magánéleti szférába utaljuk, csak 
akkor van értelme, ha feltételezzük, hogy a magánéleti 
szabadság tartalmát képező szabadságjogok (közelebb-
ről a lelkiismereti szabadság és a szabad társulás joga) 
elegendőek a „felekezeti identitás” fönntartásához: min-
denki lelkiismeretére hallgatva választhat (és a feltevés 
szerint választ is) hitet magának, és jogában áll bárkivel 
társulni, akiről úgy véli, hogy hasonló vagy azonos hi-
ten van, anélkül, hogy ezért a polgári hatóság szankció-
it kellene elviselnie. Ez persze csak úgy működik, ha a 
felekezeteket és egyházakat a szabad társulás specifikus 
formáinak tekintjük, legalábbis a jogi fikció szintjén, s a 
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hitkérdéseket mindenestül a lelkiismereti szabadság ha-
táskörébe utaljuk.

Ha viszont a politikai közösség semlegességének esz-
ménye feltételezte a magánélet és közélet szigorú és jo-
gilag is kodifikált különválasztását, akkor az eszményről 
való lemondás minden bizonnyal jogi konzekvenciákkal 
is együtt fog járni. Először is annak elismerését fogja jelen-
teni, hogy az etnikai hovatartozás és identitás nem utalha-
tó a magánéleti szférába, azaz, hogy a magánéleti szabad-
ság tartalmát képező szabadságjogok, az ún. individuális 
szabadságjogok önmagukban nem elegendőek a nemzeti/
kulturális identitás fenntartásához. Ezt azért fontos leszö-
geznünk, s ha kell, ismételten leszögeznünk, mert – mint 
Will Kymlicka is állítja10 – nem kevesen vannak azok, akik 
úgy vélik, hogy ott, ahol a többségi vagy nemzetállami 
nacionalizmus az emberi jogok érvényesülését szavatoló 
legalitás keretein belül marad, egyszóval egy jól működő 
liberális demokráciában, a konfliktus kisebbség és több-
ség között megszűnik. Abból a tényből azonban, hogy az 
állami segédlettel végrehajtott nemzetépítés rendszerint 
erőszakos eszközökkel történik, amelynek során emberi 
jogok – elsősorban a kisebbségekhez tartozók jogai – sé-
rülnek (mint Romániában, Lettországban, Szlovákiában, 
s a világ más részein, Ázsiában vagy Afrikában), még 
nem következik, hogy az egyéni és emberi jogok tiszte-
letben tartása elégséges lenne az etnikai kisebbségek kul-
turális identitásának megőrzéséhez. Kymlicka mindjárt 
három olyan példát is említ11 gyakorlati, politikai straté-

10  Vö. Will Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, 
nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus (ford. Jakab Dénes 
Barna), in: Kellék, Kolozsvár–Szeged, 2001/17.

11  Uo., 40–43. o.
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giára, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a polgári 
jogokat, ugyanakkor mégis ellehetetleníti a kulturális és 
nemzeti közösségek, kisebbségek identitásának megőr-
zését. Az egyik ilyen lehetséges kormányzati program 
az állami segédlettel végrehajtott, önkéntesnek tetsző 
társadalmi migráció – a többségi nemzethez tartozó la-
kosok betelepítése/betelepülése a kisebbségek által tradi-
cionálisan birtokolt területre, illetve egy ilyen betelepülés 
szorgalmazása különféle juttatások, megemelt javadal-
mazás (veszélyességi pótlék!) segítségével. Ez a politika 
arra irányul, hogy a kisebbségek azokon a vidékeken is 
kisebbségbe kerüljenek, ahol hagyományosan többséget 
alkottak. A másik a közigazgatási egységek politikája: az 
államhatalom úgy húzza meg a közigazgatási, regionális 
adminisztratív egységek határait, hogy azokon belül az 
ott élő kisebbségek újfent kisebbséget alkossanak. A har-
madik a hivatalos államnyelv politikája: az az eset, ami-
kor az államhatalom a többségi etnikum nyelvét hivata-
los államnyelvvé nyilvánítja. Mindhárom program vagy 
politikai stratégia tiszteletben tartja az alapvető emberi 
jogokat (az anyanyelv használata hagyományosan nem 
tartozik közéjük, és nem is lehet a klasszikus érvekkel 
igazolni), mégis megnehezíti, ha ugyan el nem lehetetle-
níti a kisebbség tagjai számára identitásuk megőrzését, s 
konfliktusokat gerjeszt kisebbség és állam, kisebbség és 
többség között.

Mindez – végső soron – azt a feltevést valószínűsí-
ti, hogy amennyiben a kisebbségek kulturális épségével 
való törődést szívügyünknek érezzük, a liberalizmus 
hagyományos – az egyéni és polgári szabadságra kiéle-
zett – alkotmányjogi megfontolásain módosítanunk kell, 
hiszen az egyén szabadsága látható módon nem képes 
garantálni a közösség kulturális egészségét. Minthogy az 
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egyének nemzeti öntudata láthatóan erős, s önmagukat 
valamilyen módon mindig a közösségi tagságukra való 
tekintettel határozzák meg, méltóságukat is nemzeti-kul-
turális közösségük szélesebb társadalmi elismertségéből 
eredeztetik. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ezt az el-
ismertséget garantálni csak úgy vagyunk képesek, ha az 
egyént megillető jogok mellett biztosítunk olyan további, 
a kulturális közösségeket kollektíve megillető jogokat is, 
amelyeknek egyik példaszerű megvalósulása lenne az 
önkormányzathoz való jog.

iii. vannak-e kulturális jogaink?

A felismerés egyébként nem új, Kelet- és Közép-Európá-
ban pedig pláne nem az, de csak mostanság került a mérv-
adónak számító angolszász politikaelméleti érdeklődés 
homlokterébe. Vernon Van Dyke volt az, aki a legtömö-
rebben és legvilágosabban megfogalmazta, így az ő tanul-
mánya, a TheIndividual, theState,andEthnicCommunities
inPoliticalTheory12 vált a szokásos hivatkozási alappá. Van 
Dyke alapvető kérdése a kollektív jogok igazolásával kap-
csolatos: vajon az etnikai közösségek tekinthetők-e erköl-
csi jogokkal felruházott testületeknek (corporate bodies), s 
megilletheti-e őket sajátságos jogi státus és elismerés? Ezen 
túlmenően azonban azt is bizonyítani kívánja, hogy „a li-
beralizmusnak az egyén iránti elfogultsága eleve kizárja 
egy adekvát államelmélet lehetőségét, ami egyszersmind 
azt sugallja, hogy a liberalizmus képtelen megbirkózni az 

12  In: TheRightsofMinorityCultures, id. kiadás. (A szöveg egyéb-
ként eredetileg 1977-ben jelent meg a WorldPolitics 29. évfolya-
mának 3. számában.)
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etnikai közösségek jogi és törvényi elismerésének kérdésé-
vel, lévén, hogy ezek a közösségek többnyire államokban 
élnek”.13 Ebből – álláspontja szerint – egyenesen követke-
zik, hogy a liberalizmust „ki kell egészíteni”, mégpedig az 
olyan, „a népeket vagy nemzeteket kollektíve megillető jo-
gok gondolatával, mint például az önkormányzathoz [self-
determination] való jog, mely jog számára viszont – lévén, 
hogy nem annyira az egyént, mint inkább a közösséget 
megillető jog – a liberalizmus képtelen megfelelő igazolást 
nyújtani”.14

A kollektív jogok lehetséges igazolása persze mindig 
vitatott probléma, s a számtalan megoldási javaslat ellené-
re én mégis leginkább az Egyed Péter által megfogalma-
zott álláspont felé hajlanék, aki eléggé meggyőzően állítja, 
hogy „a kisebbségi-közösségi jogok hagyományos ember-
jogi alapokból filozófiai-logikai világossággal nem vezethe-
tőkle”, ezeket tehát egyszer majd deklarálni kell, „ahogy az 
emberi jogokat a nagy elődök kinyilatkoztatták, s el kell 
fogadtatni a nemzetközi közösséggel”.15 Ez persze nem je-
lenti azt, hogy a kollektív jogok egyetlen lehetséges igazo-
lása az egyéni jogokból való dedukció lenne, bár az is igaz, 
hogy ez az alternatíva csökönyös rendszerességgel fordul 
elő az idevágó javaslatok között. Összességében azonban 
azt hiszem, igaza van Egyed Péternek: a jog fundamentu-
mával kapcsolatos kérdések nem vezetnek, csak hossza-
dalmas és terméketlen vitákhoz.

Fontosabbnak – és súlyosabbnak – tartom ennél, hogy 
némelyek nem csupán egyik vagy másik igazolási stratégia 

13  Uo., 32. o.
14  Uo.
15  Egyed Péter: Kisebbségi jogok mint emberi jogok, in: Korunk, 

Kolozsvár, 2002/2, 57. o.
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érvényét vitatják, hanem egyáltalán a kollektív jogok szük-
ségességének eszméjét is. Chandran Kukathas, hogy egy 
példát is hozzak, kifejezetten kétségbe vonja16 Van Dyke 
nézetét, miszerint szükség lenne a liberális elmélet valami-
féle kiigazítására ahhoz, hogy meggyőzően tudjuk védeni 
a kisebbségek kulturális épségét. A Van Dyke által szor-
galmazott kollektív jogok alternatívájaként a liberalizmus 
egy specifikus válfaját javasolja. Kiindulópontja, hogy a 
liberalizmustól távol áll, hogy semmibe vegye a kulturá-
lis közösségek követeléseit. „Az, hogy az egyéni jogokat és 
az egyéni szabadságot hangsúlyozza, nem a közösségek 
érdekeivel szembeni ellenségességéről, hanem a többség 
kisebbségek fölötti hatalma miatt érzett aggodalmáról ta-
núskodik.”17 Azaz: ha a liberalizmus alárendeli a közössé-
gek érdekeit az egyének érdekeinek, azt csupán annak fel-
ismerése engedi meg, hogy ezek a közösségek mindenkor 
megosztottak, belső konfliktusoktól és érdekellentétektől 
terhesek, melyek közül minden bizonnyal az elit és a tö-
megek közötti konfliktus a leglényegesebb. Ha ennek elle-
nére a liberális elmélet mégis a csoportérdek elismerésének 
adna elsőbbséget, akkor a csoport érdekeit a csoportelit ér-
dekeinek rendelné alá, azaz mintegy konszolidálná az elit 
hatalmát. „Liberális nézőpontból tehát a kulturális közös-
ségek megosztott természete megerősíti azt az érvet, hogy 
ne gondolkodjunk a kulturális jogok fogalmaiban.”18 

Kukathas javasolt alternatívája egy olyan liberális el-
mélet, amely nem térne el az egyéni jogok hagyományos 

16  Vö. Chandran Kukathas: Vannak-e kulturális jogaink? (ford. 
Nagy László Ábel), in: Eszmékapolitikában:anacionalizmus, Ta-
nulmány, Pécs, 1995.

17  Uo., 70. o.
18  Uo., 78. o.
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nyelvezetétől, ugyanakkor azonban mégis módosítaná a 
szabadelvű álláspontot annyiban, hogy az alapvető sza-
badságjogok imaginárius prioritási vagy erősségi listáján 
a szabad társulás jogát, illetve, ezzel összefüggésben, a 
közösségből való kilépés jogát tenné az első helyre. Az 
egyén azonosulhat közössége érdekeivel (feltehetőleg 
ezek mindenkor a kulturális/politikai elit érdekei, hiszen 
az elit van abban a pozícióban, hogy ezeket megfogal-
mazza), de ha úgy találja, hogy ezek nem egyeznek saját 
érdekeivel, bármikor el is hagyhatja a közösséget.

Mindez persze azt is elárulja, hogy miként értelmezi 
Kukathas a kulturális közösségek természetét, hiszen a 
társulásból való kilépés jogának hangsúlyozása feltételezi, 
hogy a közösségről – még ha csak hipotetikusan is – mint 
szerződéses társulásról gondolkodjunk. Maga Kukathas 
azonban ezt nem egyszerű közjogi fikciónak szánja, amit 
az is bizonyít, hogy az etnográfia területéről hozott pél-
dákkal próbálja igazolni, hogy a kulturális közösségek 
mindenkor történeti és institucionális képződmények. Az 
általa összeállított példatár végső soron azt hivatott bizo-
nyítani, hogy a csoportoknak vagy közösségeknek „nincs 
különleges erkölcsi elsőbbségük”19 az egyénekkel szem-
ben valamilyen természetes prioritás folytán. „Változó 
történelmi képződmények – egyének társulásai –, me-
lyeknek követelései erkölcsileg értékelhetők”20 ugyan, de 
semmi okunk rá, hogy követeléseik „alapján értékeljük 
vagy válasszuk meg a politikai intézményeket vagy ala-
pozzuk meg a törvény biztosította jogokat”21, hiszen ezek 
a csoportok nem állandó és változatlan létezői az erkölcsi 

19  Uo., 76. o.
20  Uo.
21  Uo.
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és politikai univerzumnak. „Csoportok állandóan kép-
ződnek és felbomlanak a politikai és intézményi körül-
mények változásának függvényében”, így „a csoportok 
vagy politikai közösségek léte nem előzi meg a jogi és 
politikai intézményeket”.22 „A történelmi elsőbbség nem 
ruház fel egy közösséget azzal a joggal, hogy léte folyta-
tódjon”23 – mondja. Annak ellenére, hogy Kukathas kö-
vetkezetesen keveri az imagináriust a valóssal, továbbá 
láthatóan úgy gondolkodik a kollektív jogokról, mint az 
egyéni jogok alternatíváiról, érvelésében mégis van, ha 
nem több, legalább egy igen figyelemreméltó szempont.

Vitathatatlan, hogy számos esetben segítségünkre 
van, ha fenntartjuk azt a hasznos közjogi fikciót, amely 
az etnikai hovatartozást a szerződéses társulás, azaz egy 
szabadságjog gyakorlásának terminusaiban írja le. Mint 
ahogyan azzal kapcsolatosan is van tapasztalatunk, 
hogy némely emberek etnikumot választanak maguk-
nak, föladják régebbi identitásukat egy új nemzeti, etni-
kai identitás kedvéért. Az említett közjogi fikció éppen 
azért lehet hasznos, hogy az ilyen emberek ne kénysze-
rüljenek régebbi közösségeik szankcióit elviselni dönté-
seik és választásaik miatt.

iv. a kisebbségi önkormányzat eszméje

Feltéve, hogy – a fentiek ellenére – mégis elfogadjuk a 
kollektív jogok szükségességének eszméjét, akkor, leg-
alábbis feltételes érvénnyel, azt is meg kell vizsgálnunk, 

22  Uo., 74. o.
23  Uo., 76. o.
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hogy milyen típusú jogi konzekvenciák és bonyodalmak 
származnak ebből.

A közjogi megfontolásokon túl, azt hiszem, épeszű 
ember nem vonja kétségbe, hogy egy etnikum még ak-
kor sem tekinthető szerződéses társulásnak, ha netán 
történelmileg nézve esetleg törzsszövetség révén jött 
létre. Az etnikumok vagy nemzetek nem társulás útján 
jönnek létre, hanem egyszerűen csak vannak. Ez azt je-
lenti, hogy sosem fogunk rendelkezni a tagság pontos 
kritériumával, azaz sosem fogjuk tudni pontosan meg-
mondani, hogy ki a kollektív jog, adott esetben az ön-
kormányzati jog alanya. Mi több, egyáltalán magának a 
kollektív jognak a fogalma sem világos. Az embereket 
együttesen megillető jogok gondolata ugyan nem újdon-
ság, de az ilyen jogok (mint például a szabad társulás ré-
vén létrejövő egyesületeket, társaságokat, esetleges jogi 
személyeket megillető jogok és jogosultságok) evidens 
módon különböznek a kollektív jogoktól. Elsősorban 
azért, mert ezeket a társulásokat az államnak nem kell 
közjogi elismerésben részesítse ahhoz, hogy speciális 
jogosítványokra tegyenek szert. Mivel a kollektív jogok 
alanya nem önkéntes társulás révén jön létre, az állam-
nak előbb hivatalosan is el kell ismernie ahhoz, hogy 
jogalannyá válhasson. Más szavakkal: ahhoz, hogy egy 
kulturális közösség önkormányzati jogra tegyen szert, 
az államnak el kell ismernie mint különálló kulturális 
közösséget, azaz az államnak különbséget kell tennie a 
polgárai között. Ez, valljuk be, egy igen rossz emlékű 
opció, még ha ez esetben pozitív diszkriminációról is 
van szó. Problémásabb viszont az, hogy ezáltal az állam 
illetékessé válik olyan dolgokban (a polgárok etnikai, 
kulturális hovatartozása), amelyeket a liberalizmus ha-
gyományosan a magánéleti szférához sorolt.
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A kollektív jogok bevezetése a politikai és joggyakor-
latba tehát részint meg fogja bontani az egyenlő jogok s a 
polgári egyenlőség hagyományos liberális politikáját, hi-
szen feltételezi, hogy az államnak a jogok és támogatások 
bonyolult eszköztárát kell igénybe vennie ahhoz, hogy a 
kisebbségi etnikumok tagjai ne szenvedjenek el specifikus 
hátrányt a politikai identifikáció és elismerés terén, részint 
pedig módosítani fogja a magánélet és a közélet közti el-
választás normájának hagyományos értelmezését, mivel 
feltételezi az állam aktív segédletét az identitás fönntartá-
sában pozitív, diszkriminatív politikai és jogi célzatú dön-
tések révén. 

Nehéz eldönteni ezek után, hogy a kollektív jogok 
politikája liberális politika-e vagy sem, s hogy mindez a 
liberalizmus kiegészítését jelenti-e vagy sem, illetőleg azt, 
hogy mennyiben van mindez összhangban a liberális de-
mokrácia és a jogállam elveivel. Mindenesetre a ma élő 
egyik legismertebb magyar liberális szerző azt írja, hogy 
„a liberalizmus azon a kívánalmon méri a politikai rend 
értékét, hogy elfogadható összhangot teremtsen szabad-
ság és egyenlőség között, mégpedig úgy, hogy közben 
létrehozza a feltételeket a harmadik nagy liberális érték, a 
szabad és egyenlő polgárok közössége számára. Ha ez a 
cél csak bonyolultabb szervezetben közelíthető meg, mint 
amilyen a liberalizmus klasszikusainak a szeme előtt lebe-
gett, akkor a liberális értékrend elkötelezettjeinek bonyo-
lultabb szervezetben kell gondolkodniuk”.24 Az etnikai 
sokféleség diszkussziója talán éppen arra világít rá, hogy 
a magánszféra maximális kiterjesztése nem lehet öncél a 
liberalizmus, s így a liberális demokrácia számára sem, 

24  Kis János: Túl a nemzetállamon, in: Uő: Az állam semlegessége, At-
lantisz, Budapest, 1997, 157. o.
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amennyiben funkcionális társadalmi rendszer kíván lenni 
vagy maradni. Meglehet tehát, hogy a magánélet és a köz-
élet közti elválasztás normájának hagyományos értelme-
zésében van a hiba.

Ami a nem egyenlő jogok és támogatások politikáját 
illeti, ennek mindig lesznek számszerűségi és gazdasági 
vonzatai. Nem valószínű ugyanis, hogy bárhol a világon 
egyetlen ember kedvéért tolmácsot fogadnának a város-
házán, csupán csak azért, hogy az illető az anyanyelvét 
gyakorolhassa. El kell fogadnunk tehát, hogy a kollektív 
jogok gyakorlása anyagi feltételekhez kötött, s ez nem rit-
kán többletterheket ró az államháztartásra, a kisebbség ja-
vára és a többség terhére. Ezért e jogok gyakorlása feltéte-
lezi egy olyan mérce megalkotását, amelynek segítségével 
nem egyenlő módon, de mégis az igazságosság és méltá-
nyosság szellemében osztjuk el a közpénzeket. Úgy néz 
ki – mondja Yael Tamir –, hogy „a »megosztott, de mégis 
egyenlő támogatások« rendszere, közismerten rossz hírne-
ve ellenére, mégis csak megéri a rehabilitációt”.25 

Ezeket a kiadásokat is – mint mindig – a profit igazol-
ja: hányan vannak azok, akik profitálnak egy ilyen jellegű 
többletkiadásból vagy döntésből, azaz hány tagot számlál 
az a közösség, amely a döntés kedvezményezettje. Ezek 
láthatóan számszerűségi kérdések, és nem annyira elvi, 
mint inkább gyakorlati választ követelnek meg.

A fontosabb kérdés azonban nem az, hogy mekkora, 
hanem, hogy milyen közösségek jogosultak az önkormány-
zathoz való jogra, s ezt hol tudják számonkérni? Mi az, ami 

25  Yael Tamir: Nemzeti identitásválasztás és a kultúrához való jog 
(A szerző Liberal Nationalism c. könyvének második fejezete, Prince-
ton, Princeton University Press, 1993, ford. Demeter M. Attila és 
Orosz Annamária), in: Kellék, Kolozsvár–Szeged, 2001/17, 78. o.
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egy adott népcsoportot alkalmassá tesz az önkormány-
zatra? 

A kérdést tiszteletreméltó alapossággal válaszolja 
meg a Margalit – Raz szerzőpáros Anemzeti önrendelke-
zésről26 írott tanulmányában, amelyben egyszerre szolgál-
tatnak egy általánosabb, összefoglaló, és egy részletező, 
pontos kritériumokra lebontott választ. Az előbbi szerint 
„a nemzeti önkormányzat eszméje olyan csoportokhoz 
kötődik, melyek társadalmi és gazdasági környezetük 
jellegét, boldogulásukat, fejlődésük menetét és tagjaik 
boldogulását maguk tudják meghatározni tagjaik, illetve 
a csoport tettei által, amennyiben ezek a tényezők a poli-
tikai tett eszközeivel befolyásolhatók”.27 Az ilyen csoport 
vagy közösség – véleményük szerint – először is közös 
karakterrel és kultúrával rendelkezik, mégpedig hagyo-
mányos és hagyományozható kultúrával, ami a feltétele 
annak, hogy a csoport tagjai között felnövő emberek is 
ezt a kultúrát és karaktert sajátítsák el. Továbbá az ilyen 
közösségekhez való tartozás rendszerint a kölcsönös el-
ismerés kérdése, azaz a csoport tagjának az számít, akit 
annak ismernek el, amiből az is következik, hogy a cso-
porttagság odatartozás és nem teljesítmény dolga: min-
den olyan ember tagja a közösségnek, akit a közösség 
tagjaként ismer el, függetlenül egyéni teljesítményeitől; 
nem kell semmiben sem kitűnnie ahhoz, hogy odatartoz-
zon. Mint hogy ezek rendszerint nem kis, szűk, zártkörű 
csoportok, amelyeknek tagjai kölcsönösen ismerhetnék 

26  Avishai Margalit – Joseph Raz: National Self-Determination, in: 
TheRightsofMinorityCultures, id. kiadás. (Magyarul is olvasható 
Anacionalizmus c. korábban már említett kötetben, ford. Szanyi 
Imre.)

27  A magyar kiadás 109. o.
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egymást, a kölcsönös elismerést általános tulajdonságok 
megléte biztosítja. S ami a legfontosabb: az ilyen közös-
séghez való tartozás rendszerint lényeges szerepet játszik 
az egyén önmeghatározásában. A szerzők azt is külön 
nyomatékosítják, hogy nem kritériuma a tagságnak s az 
ilyen közösség elismerésének, hogy tagjai földrajzilag be-
határolt területen, egységes tömbben éljenek.

Ami a másik kérdést illeti, ti. hogy kinek kell az önkor-
mányzathoz való jogot elismernie, ebben ők is meglehe-
tősen tanácstalanok, mindössze annyit tudnak mondani, 
hogy „a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi struktúrájában 
a legígéretesebb kompromisszum az, amely elismeri a 
csoportok önrendelkezési jogát és nemzetközi testüle-
tekre bízza, hogy segítsenek annak érvényesítésében, 
és kísérjék figyelemmel e jog határait és előfeltételeinek 
megteremtődését”.28

v. konklúziók

Mindaddig, amíg az emberek – a nemzeti önértelmezés 
szellemében – politikai összetartozásukat az etnikai iden-
titásukkal való összefüggésben értelmezik, és mindad-
dig, amíg léteznek többnemzetiségű államok, konfliktu-
sok lesznek kisebbség és többség között. Mivel – éppen 
a nemzeti gondolat döbbenetes népszerűségénél fogva 
– igen kevés az esély arra, hogy a közeljövőben másmi-
lyen (nem nacionalista) módon válaszoljuk meg a politi-
kai összetartozás kérdéseit, a megoldás irányai követke-
zetesen a kisebbségi önkormányzat irányába mutatnak. 
Ez részint – mint láttuk – lemondást jelent a politikai kö-

28  Uo., 126. o.
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zösség semlegességének ideájáról, részint pedig – ennek 
következményeként – megbontja az egyenlő állampolgá-
ri jogok hagyományos liberális politikáját, amennyiben, 
végső soron, kollektív jogi megfontolásokra vezet. Ezzel 
összefüggésben a magánélet és a közélet közti elválasztás 
normájának újraértelmezését is megköveteli.

Nem kell megfeledkeznünk azonban arról – és ez 
rendkívül fontos –, hogy a kollektívának juttatott jogo-
sítványok nem képezhetik az egyéni jogok alternatíváját. 
A kollektív jogok célja annak megakadályozása, hogy a 
kisebbségek tagjai hovatartozásuk miatt hátrányt szen-
vedjenek el a politikai elismerés terén, vagyis az egyen-
lőség megbontását az egyenlőségnek egy magasabb szin-
ten történő helyreállítása igazolja. Nekünk nem csupán 
a kisebbségek jogait védeni kötelességünk, hanem az 
egyénekét is, sőt elsősorban az egyénekét, akár saját kö-
zösségeikkel szemben is. A cél tehát azon jogi és törvényi 
keretek megteremtése, amelyek között az egyéni szabad-
ságjogok zavartalanul gyakorolhatók.

Éppen ezért mindig kérdés lesz, hogy a liberális ál-
lam részesítheti-e közjogi elismerésben az illiberális kö-
zösségeknek az önkormányzathoz való jogát, az olyan 
közösségek önkormányzati törekvését, amelyeknek nor-
mái konfliktusban vannak az egyén alapvető jogaival.

Korunk, 2002
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A kelet-európai köztudatban nyolcvankilenc óta a de-
mokrácia ügye szorosan összefonódik a szabadságéval. 
Nyolcvankilenc előtt – tartja az itteni közvélekedés – kom-
munizmus volt, azaz diktatúra, ma viszont demokrácia 
van, vagyis szabadság. Valójában azonban demokrácia 
és szabadság sem történeti, sem pedig eszmei értelem-
ben nem tartoznak össze. Hiszen a kommunizmus is 
demokratikus volt abban az értelemben, hogy akkor is a 
nép (a munkásosztály, az osztály nélküli társadalom stb.) 
nevében gyakorolták az államhatalmat. Másfelől viszont 
monarchiában is lehet szabadon (vagy legalábbis bizton-
ságban) élni.

Mindazonáltal demokrácia és szabadság összekapcso-
lása nem új keletű, hiszen már Rousseau, a demokratikus 
eszme első modern apostola is egybemosta a két fogalmat. 
Az abszolutizmus idején azért tett javaslatot demokratikus 
kormányzásra, mert – mint mondotta – „az ember szabadon 
született és mégis mindenütt láncon van”,1 s úgy gondolta, 
hogy a szabadság rendszerének megalapozásához elegen-
dő, ha a nép kezébe adjuk a hatalmat. Ugyanakkor viszont 
fölöslegesnek tartotta a legfőbb hatalom korlátozását, mert 
hitt benne, hogy ha a legfőbb hatalom maga a nép, akkor 
nem állhat érdekében ártani tagjainak. Mindez persze nem 
egyéb – írta alig pár évtizeddel később fiatal bírálója, Benja-
min Constant –, mint mindenféle zsarnokság legcinikusabb 

1  Rousseau: A társadalmi szerződés, Kriterion Kiadó, Bukarest, 
1972, 22. o.
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igazolása.2 Constant-nak azonban már könnyű dolga volt, 
hiszen közelről ismerhette a rousseau-i demokratikus esz-
mény első történelmi alakváltozatát, a jakobinus diktatúrát. 
Így tapasztalatból tudhatta, hogy a nép uralma zsarnoki és 
elnyomó is lehet, s a szabadságot a néptől éppúgy félteni 
kell, mint XVI. Lajostól vagy Napóleontól. A szabadság ol-
talmára (azaz személyi biztonságunk védelmére) szilárd 
jogi oltalmakra van tehát szükség – vonta le a következtetést 
–, s amennyiben ezek adva vannak, teljességgel mindegy, 
hogy az ember császárságban, monarchiában vagy éppen-
séggel demokráciában él.

Szabadság és demokrácia egy bizonyos értelemben 
azonban mégiscsak összetartoznak, ám ez kizárólag at-
tól függ, hogy mit is értünk a szabadság fogalma alatt. 
A kommunista indoktrináció Kelet-Európában még a 
művelt emberekkel is elfeledtette, hogy a demokrácia 
vagy – egy sajnálatos módon mára már divatjamúlt kife-
jezéssel – a köztársaság eszméjének első újkori szószólója 
nem Rousseau volt, hanem Montesquieu. Ő pedig kife-
jezetten azért javasolta ezt a kormányzati formát a fran-
ciáknak, mert szilárdan meg volt győződve arról, hogy 
szabad államban minden „szabad lelkű embernek” ma-
gának kell kormányoznia önmagát, s ezért „a nép egészét 
kell illesse a törvényhozó hatalom”.3 Szabadság alatt te-
hát láthatóan önmagunkkormányzását értette, azaz a politi-
kára való szabadságot, a politikai szabadságot. És abban 

2  Benjamin Constant: Politikai alapelvek, in: A régiek és a modernek 
szabadsága, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1997, 77. o. Constant és 
Rousseau vitájáról lásd még: Balogh Artúr: A liberalizmus, in: 
Jogállam és kisebbség, Kriterion Kiadó, Bukarest–Kolozsvár, 1997.

3  Montesquieu: Atörvényekszelleméről, Osiris–Attraktor Kiadó, Bu-
dapest, 2000, 251. o.
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legalábbis igaza volt, hogy a politikai részvételt valóban 
csak a demokratikus vagy köztársasági kormányzat en-
gedi meg egyenlő és korlátlan módon. 

Ha tehát bármilyen korban demokratikus kormány-
zati formát javasoltak kortársaiknak a felvilágosult embe-
rek, akkor az csak azért volt, mert úgy gondolták, hogy 
más kormányzati forma össze sem egyeztethető azzal 
„a szabadság minden hívét átható tiszteletre méltó eltö-
kéltséggel, hogy politikai kísérleteinket az emberek ön-
kormányzati képességére alapozzuk”.4 Az idézet szerzője 
Montesquieu amerikai híve, James Madison, a föderalis-
tából republikánussá lett (ez a mai demokrata párt elődje!) 
amerikai elnök, aki nem kevés büszkeséggel rögtön azt is 
hozzá tette, hogy természetesen egyetlen más kormány-
zati forma sem egyeztethető össze „az amerikai nép szel-
lemiségével”.

Volt azonban valami, amit Madison épp olyan jól 
tudott, mint Montesquieu, de amiről Rousseau, bár ő is 
olvasta Montesquieu-t, láthatólag nem vett tudomást. Je-
lesül, hogy a nép hatalma irdatlan hatalom, s ezt a hatal-
mat igen nehéz lesz hatékonyan korlátozni. A dilemmára, 
hogy ti. miként lehetne mindannyiunk együttes hatalmát 
hatékonyan korlátozni, s amit minden további nélkül te-
kinthetünk a XVIII. század egyik legfontosabb politikael-
méleti dilemmájának, történeti értelemben három válasz 
is született. 

Montesquieu (és a föderalisták) álláspontja az volt, 
hogy a hatalmat csak hatalom korlátozhatja, s ezért a ha-
talom felosztását javasolták: az volt a véleményük, hogy 

4  Alexander Hamilton – James Madison – John Jay: A föderalista.
Értekezések az amerikai alkotmányról, Európa Kiadó, Budapest, 
1998, 118. o.
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a hatalmat szerkezetileg is olyanná kell alakítani, hogy ne 
lehessen vele visszaélni. Ebbéli igyekezetükben az ameri-
kaiak még az elvben egységes törvényhozást is felosztot-
ták szenátusra és képviselőházra.

Érdekes módon a hatalom megosztásának elvében 
nem csak Rousseau nem hitt, de nem hittek a jakobinus 
terrornak (és magának Rousseau-nak) az olyan kései bí-
rálói sem, mint Constant. Ő valamiféle homályos politikai 
aritmetika talaján állva arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy ha a hatalom összege végtelen, azaz a nép szuvere-
nitása abszolút, akkor hiába osztjuk föl, a részek hatalma 
továbbra is végtelen marad. Nem a hatalom belső, szer-
kezeti átalakítására van tehát szükség, hanem mintegy 
külső korlátozására. Azt kell kinyilvánítani – írta –, hogy 
„a legfőbb hatalom korlátozott”, s hogy „a népszuvere-
nitás nem korlátlan”: terjedelmét azok a határok szabják 
meg, amelyeket „az igazságosság és az egyén jogai” jelöl-
nek ki. A legfőbb hatalom korlátozottan és viszonylago-
san létezik, és nincs az a „földi hatalom”, „sem a népé”, 
„sem pedig a törvényé” (amelyet egyébként – mint mon-
dotta – „ugyanolyan határokkal kell körülsáncolni, mint 
a hatalmat, amelytől származik”), amely „korlátlan vol-
na”. Ennek zálogaként a polgárok olyan „egyéni jogok” 
birtokosai, amelyek minden társadalmi vagy politikai 
hatalomtól függetlenek. Minden hatalom, amely ezeket 
a jogokat sérti, „törvénytelenné válik”, és semmilyen ha-
tóság nem sértheti meg ezeket a jogokat anélkül, hogy 
tulajdon jogosultságát egyben meg ne semmisítené.5 Ez 
persze egyszersmind engedély volt a fennálló hatalom-
mal szembeni nyílt ellenszegülésre és lázadásra, azaz a 
forradalomra. S bár Constant maga meg volt győződve 

5  Constant, i. m., 81–83. o.
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arról, hogy a jogi „formák” tiszteletben tartása önmagá-
ban is elegendő garanciája a jogvédelemnek, a történelem 
valóban csak egyetlen hathatós módját mutatta meg az 
emberi jogok védelmének: a forradalmi erőszakot.

(A harmadik lehetséges válasz a sorban persze a 
Rousseau-é, aki mind a hatalom megosztását, mind pe-
dig annak külső korlátozását fölöslegesnek tartotta. A ke-
let-európai népi demokráciák visszatérő erőszakának 
tapasztalata, azt hiszem, feljogosít bennünket arra, hogy 
ezek után Rousseau-t mint politikai írót ne vegyük túlzot-
tan komolyan.)

Mindez persze nem volna szóra sem érdemes, hiszen 
alig több eszme- és politikatörténeti közhelyek soránál, 
de mégiscsak fontosnak tartottam elismételni ezeket a 
dolgokat, ugyanis látható módon már itt, a demokrati-
kus eszme eredeténél felsejlik a szabadság védelmének 
két lehetséges alternatívája. Azt látjuk ugyanis, hogy míg 
az amerikaiak már köztársaságuk megalapításának ide-
jén sem tartották fontosnak az elidegeníthetetlen emberi 
jogok rögzítését az alkotmányban, mert úgy vélték, hogy 
a nép hatalma megszervezhető oly módon is, hogy ez a 
polgári szabadságot ne veszélyeztesse és ne is veszélyez-
tethesse, addig Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának 
célja, a BillofRights-tól eltérően éppen az volt, hogy ki-
nyilvánítson a franciák (és végső soron az egész embe-
riség) számára olyan tételes jogokat, amelyek részei az 
ember természetének és függetlenek a fennálló politikai 
hatalomtól. 

Az európai politikai gondolkodás azóta is keveri ezt 
a két szempontot, ami számunkra már csak azért is fon-
tos, mert ez meghatározza azt a módot is, ahogy az ún. 
kisebbségi jogok kérdéséhez viszonyul. Ha az ember pél-
dául Bruno de Witte ragyogó (és lehangoló) tanulmányát 
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olvassa a Magyar Kisebbség 2003/2-3. számában (Az etnikai 
kisebbségekkérdésénekmegközelítéseazEU-ban:politikaajog
ellenében), először is azon döbben meg, hogy kétszáz éves 
jogelméleti és politikaelméleti dilemmák gyakorlatilag 
változatlan formában ma is tovább élnek.

Egy adott etnikai kisebbség „jogainak” védelmére 
ugyanis – írja de Witte – elvben két alternatíva kínálko-
zik, amelyeket rendszerint vagylagosan fognak fel: vagy 
a kisebbséghez tartozók jogainak a védelme, vagy pedig a 
hatalom szerkezeti átalakítása, oly módon, hogy egy adott 
közösség tagjai kollektív módon részt vegyenek az állam-
hatalomban. Az első esetben pusztán jogvédelemről be-
szélünk – mondja de Witte –, amelynek célja „az állam 
hatalmának korlátozása”. A másik esetben a cél „az ál-
lamhatalomban való részesülés, vagy az etnikai kisebbsé-
gi érdekeket képviselő intézmények autonóm jogalkotó 
hatalmának elismerésével (autonómia), vagy pedig az 
etnikai kisebbségeknek a központi állami döntéshozatal-
ban való részvételének lehetővé tételével (társulás)”.6 

Az alternatíva tehát láthatóan a következő: autonó-
mia vagy etnikai képviselet versus a kisebbségekhez tar-
tozók jogainak védelme.

A fentiekhez azonnal egy sor megjegyzés is kívánko-
zik. 

Először is, mint azt de Witte is siet hangsúlyozni, a 
kisebbségheztartozókjogainak szintagmája nem feltétlenül 
jelent speciális jogosítványokat az állampolgárok egyik 
vagy másik csoportja számára. „Az emberi jogok és ki-
sebbségijogok az egyszerűség kedvéért gyakran felállított 

6  Bruno de Witte: Az etnikai kisebbségek kérdésének megköze-
lítése az EU-ban: politika a jog ellenében, in: Magyar Kisebbség, 
Kolozsvár, 2003/2–3., 252. o.
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kettőssége félrevezető lehet – állapítja meg –, amennyi-
ben elleplezi azt a tényt, hogy a kisebbségi érdekek je-
lentős mértékű védelmét lehet elérni a mindenki számára 
biztosított alapjogok alkalmazásával és kreatív értelme-
zésével.”7 Amiről de Witte beszél, az gyakorlatilag nem 
egyéb, mint a klasszikus liberális álláspont (és egyben a 
mindenkori román kormány álláspontja), természetesen 
némileg megszelídítve. Ez az álláspont minden időkben 
azt hirdette, hogy az etnikai hovatartozás az állampol-
gárok közösségén belül nem hatalmaz fel speciális jogo-
sítványokra, s hogy az egyéni vagy állampolgári jogok 
általános védelme elegendő és egyenlő jogi védelmet 
biztosít mindannyiunk számára. Ilyen botorságot persze 
értelmes ember ma már nemigen állít, és de Witte-nél is 
inkább csak arról van szó, hogy szerinte egyéni jogaink 
értelmezhetők adott esetben úgy is (vagyis – mondja ő – 
kreatívan), hogy az egyéni jogok tényleges védelme önma-
gában is elegendő legyen a kisebbségekhez tartozók spe-
ciális igényeinek kielégítésére. Például a szólásszabadság 
alkotmányos védelmének kötelessége értelmezhető úgy 
is – írja –, hogy ebbe beleférjen az anyanyelv használatá-
hoz való jog gyakorlásának biztosítása, mint ahogyan pél-
dául „a kanadai legfelsőbb bíróság egy híres esetben úgy 
nyilatkozott, hogy a szólásszabadság, egy általános alap-
jog, magába foglalja a magántevékenységekben használt 
nyelv szabad megválasztásának jogát, és ezáltal korlá-
tozta a québeci tartományi kormány jogát, hogy kikény-
szerítse a francia nyelv kizárólagos használatát a kültéri 
reklámfelületeken, és így megvédte a tartomány angol 
nyelvű kisebbségének nyelvi jogait”.8 Nos, lehet, hogy de 

7  Bruno de Witte, i. m., 249. o.
8  Uo.
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Witte-nek saját példáját illetően igaza van, csakhogy talán 
az egyetlen olyan példát választotta, amivel általánosabb 
elvi álláspontját alá lehetne támasztani.

Egyébként álláspontjával szemben többféle ellenve-
tést is fel lehet hozni, függetlenül attól, hogy azt a konkrét 
példán szemléljük-e, vagy pedig általánosabb elvi állás-
foglalásként értelmezzük. 

Ami a példát illeti, jómagam a kanadai legfelsőbb bí-
róság döntése ellenére sem vagyok meggyőződve arról, 
hogy a szólásszabadság jogába beleférne az anyanyelv 
szabad megválasztásának joga, s bár találkoztam olyan 
kísérletekkel, amelyek az utóbbit az előbbiből próbálták 
levezetni, ezek elsősorban inkább szövevényes skolaszti-
kus logikájukkal nyűgöztek le.

Ami viszont az elvieket illeti, először is azt vethet-
nénk ellene, hogy egy „alapjog” „kreatív” értelmezése 
csupán jóindulat kérdése, és nekünk, romániai magyar 
állampolgároknak semmiféle nyomós indokunk nincs 
ezt a jóindulatot elvárni a román hatóságoktól és bírósági 
szervektől.

Másodsorban, amint azt mások mellett Will Kymlicka 
is kimutatta,9 az államhatalom folytathat kisebbségelle-
nes politikát úgy is, hogy mindeközben a kisebbséghez 
tartozók jogait, ha ezek nem különböznek az állampol-
gári jogoktól, egyáltalán ne sértse, függetlenül attól, hogy 
mennyire kreatívan értelmezzük ezeket. Példaként az ál-
lamilag – közvetve és hallgatólagosan – támogatott mig-
rációs folyamatot hozza fel (a többségi lakosok betelepíté-
sét a kisebbségek által hagyományosan lakott területekre, 

9  Vö. Will Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, 
nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus, in: Kellék, Kolozsvár–
Szeged, 2001/17.
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illetve az ilyen betelepülés szorgalmazását különféle jut-
tatások révén) – Romániában ennek elsőrendű eszközei, 
mint tudjuk, a rendőrség és a katonaság. Vagy másfelől a 
megyék (kantonok stb.) határainak olyan módon történő 
megvonását, hogy ezeken belül az ott élő kisebbségek új-
fent csak kisebbséget alkossanak.

Harmadsorban pedig felróható de Witte-nek, hogy 
a jogokat kizárólag az államhatalom korlátozásának 
eszközeiként kezeli, ami persze teljes mértékben össz-
hangban van a hagyományos emberjogi logikával, aho-
gyan azt kétszáz esztendővel ezelőtt Constant kifejtette. 
Kis János egy emlékezetes tanulmányában10 azonban 
kimutatta (s egyébként magának de Witte-nek a példá-
ja is inkább ezt támasztja alá), hogy ezeknek a jogoknak 
az elsődleges funkciója nem a hatalom korlátozása (an-
nál is inkább, mert rendszerint nem is érvényesíthetők a 
hatalom tényleges közreműködése nélkül), hanem annak 
megakadályozása, hogy egy adott kisebbség tagjai etni-
kai hovatartozásuk miatt specifikus hátrányt szenvedje-
nek el a gazdasági, kulturális vagy politikai identifikáció 
terén, s ezért céljuk elsősorban nem a korlátozás, hanem 
a megbomlott állampolgári egyenlőséghelyreállítása. Ha 
de Witte példáját vesszük: a szólásszabadság joga ön-
magában valóban a hatalom korlátozását célozza, de az 
olyan értelmezése, miszerint ez az egyénnek azt a jogát is 
magába foglalja, hogy szabadon megválaszthassa a ma-
gántevékenységeiben használt nyelvet, alapvetően még-
is azt a célt szolgálja, hogy egy adott etnikum tagjai ne 
kényszerüljenek idegen nyelven (adott esetben franciául) 
megszólalni nyilvános tevékenységeik során, vagy akár 

10  Kis János: Túl a nemzetállamon, in: Az állam semlegessége, Atlan-
tisz, Budapest, 1997.
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elviselni egy idegen nyelv hegemóniáját, például a rek-
lámfelületeken vagy egyebütt. Tehát a kanadai legfelsőbb 
bíróság döntése az angol anyanyelvű polgárok anya-
nyelvhasználatának jogát védte, ebben a vonatkozásban 
is megteremtve az egyenlőséget kanadai franciák és ango-
lok között.

Kis János tanulmánya azonban egyebekre is felhívja 
a figyelmet, amiket nem árt itt és most rekapitulálni. Azo-
kat a jogokat – mondja –, amelyek ezt a specifikus funkci-
ót töltik be, noha definíció szerint egyéni jogok, valójában 
az egyének képtelenek gyakorolni önmagukban, etniku-
muk más tagjaitól függetlenül. Ugyanakkor gyakorlásuk 
az állam hathatós közreműködését is feltételezi. Ilyen ér-
telemben ezek pozitív és kollektív jogok. Bár ez kevéssé 
nyilvánvaló mondjuk az anyanyelv szabad megválasztá-
sához való jog esetében, de lehet rá jobb példát is találni. 

Vegyük például a beiskolázási számot. Rendszerint 
egy állam úgy tesz eleget a közoktatási kötelezettségei-
nek, hogy egy-egy osztály elindításához kvótát állapít 
meg, például azt mondja, hogy önálló osztály akkor in-
dítható, ha legalább harminc jelentkező van. Nyilvánva-
ló módon egy olyan kisebbség esetében, melynek tagjai 
szórványban, vidéken, falvakban szétszórtan élnek, ez 
a feltétel nem teljesíthető. Az állam ugyan dönthet úgy 
(mint ahogyan a román állam úgy is döntött), hogy az 
ilyen kisebbségek esetén alacsonyabb kvóta is elfogadha-
tó, ám ezzel még mindig nem biztosította ennek a jog-
nak a defacto gyakorlását. Ehhez ugyanis az kell, hogy az 
adott kisebbséghez tartozó más tanulók szülei is a gyere-
keik anyanyelvű oktatása mellett döntsenek. „Akárcsak 
az anyanyelv használatához való jogot, az anyanyelvű is-
kolázódáshoz való jogot is maga az egyén gyakorolja. De 
ez a jog két sajátossággal bonyolultabb az anyanyelvhez 
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való jognál. Először, a tanulók ugyan maguk élnek vele, 
de csak társaikkal együtt, és csak akkor, ha a jelentkezők 
száma eléri a kisebbség számára megállapított küszöbér-
téket. Másodszor, a kisebbségi helyzethez igazított kvóta 
jogának alanya nem maga az egyén, hanem a közösség. 
[…] Csak az anyanyelvi közösségről mondhatjuk, hogy 
joga van a kedvezményezett kvótához. Így hát az isko-
laügy átvezet abba a tartományba, ahol a kollektív jogok 
kezdődnek.”11

Másfelől viszont az is kétségtelen, hogy a beiskolá-
zási küszöb leszállításának ára van. „Ha a többi költség-
tényező nem módosul, ekkor egy-egy diák iskoláztatá-
sának költségei az osztálylétszámmal fordított arányban 
változnak. A kérdés … az: ki viselje a többletterheket? Ha 
a kisebbség harmincnál alacsonyabb létszámú osztályo-
kat indíthat, akkor a költségeket az állam (s rajta keresz-
tül az adófizetők összessége, tehát nagyobbrészt a több-
ség) vállalja magára.”12

Az anyanyelvű oktatáshoz való jog tehát láthatóan 
kollektívjog abban az értelemben, hogy az egyén nem gya-
korolhatja önmagában, és pozitívjog abban az értelemben, 
hogy legalábbis némelykor a joggyakorlat feltételeinek 
megteremtése az állam aktív közreműködését feltételezi. 
Természetesen az állam dönthet úgy is, hogy nem ala-
kítja a beiskolázási kvótát a demográfiai viszonyokhoz 
(és ezzel még mindig nem járt el igazságtalanul, hiszen 
a törvény előtti egyenlőséget értelmezheti úgy is, hogy 
minden egyén kizárólag az összes többit is megillető ál-
lampolgári jogokkal rendelkezhet), ez esetben viszont az 
anyanyelvű oktatás terhe a szülőkre hárul, vagy esetleg 

11  Kis János, i. m., 161. o.
12  Uo.
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az illető kisebbség iskolákat hozhat létre, és megfizetheti 
az iskolafenntartás árát.

Summa summarum, ami konklúzióként a fentiekből 
levonható: 1. a kisebbségekhez tartozó egyének etnikai 
hovatartozásuk miatt specifikus hátrányokat szenvedhet-
nek el, azaz egyenlőtlen helyzetbe kerülhetnek, különösen 
a kulturális identitásuk megőrzésének terén, a többség 
tagjaival szemben; 2. ezek a hátrányok kiküszöbölhetők 
hatékony jogvédelem révén, de A.) ezek a jogok, eltérő-
en de Witte felvetésétől, nem csupán az államhatalom 
korlátozását célozzák, hanem egyszersmind az egyenlő-
ség helyreállítását is szolgálják, s ezért rendszerint olyan 
speciális jogosítványok következnek belőlük, amelyek 
az adott kisebbség tagjait különféle kedvezményekre jo-
gosítják fel, továbbá B.) olyan jogok, amelyeket a kisebb-
séghez tartozók nem gyakorolhatnak önmagukban, azaz 
olyan jogok, amelyeknek alanya maga a kulturális közös-
ség – azaz végső soron kollektív jogok. A kollektív jogok 
szélső esete pedig – mondja Kis János – az autonómia.

Az autonómia azonban – és én úgy gondolom, hogy 
alapvetően ebben különbözik a fentebb leírt jogoktól és 
jogvédő technikáktól – önmagában nem jog, továbbá célja 
nem kizárólag a jogvédelem. Persze az autonómia értel-
mezhető úgy is, mint egy adott kollektíva tagjait együt-
tesen megillető jog, valójában azonban inkább egy adott 
közösséget mint közösséget megillető sajátságos jogistá-
tus, éspedig kimondottan közjogi státus, ami alkotmányos 
értelemben feljogosítja az adott közösséget, hogy a közös-
ség egészét és annak tagjait érintő bizonyos kérdésekben 
maga döntsön, s ennek érdekében specifikus jogokkal és 
jogosítványokkal ruházza fel, mely jogosítványok termé-
szetesen mindig politikai alku tárgyát fogják képezni ki-
sebbség és többség között. 
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Úgy érzem, s ezzel immár a voltaképpeni vitatémára 
is rátérnék, hogy a vitaindító szerzői sem az autonómia 
mibenlétét, sem pedig célját nem tisztázták kellőképpen. 
Ami az autonómiát illeti, azt hol jognak, hol pedig jogi 
státusnak nevezik, célját illetően pedig arra a sommás 
megállapításra szorítkoznak, hogy „az autonómia legi-
tim kisebbségi törekvés”, és egyféle „korrekciós mecha-
nizmusnak” tekintik, aminek feladata – állítják –, „hogy 
útját állja a rousseau-i demokrácia kritikájaként Alexis de 
Tocqueville és John Stuart Mill által megnevezett »több-
ség zsarnokságának«.” Nos, a többség zsarnoksága valóban 
kedvenc témája volt a XIX. századi liberálisoknak, bár ők 
inkább a közvélemény zsarnokságát értették alatta. Mill-
nek ettől függetlenül volt véleménye az ír kérdésről, sőt 
Tocqueville-nak is az amerikai feketékről és indiánokról, 
de ezek a vélemények és javaslatok semmi esetre sem 
mérhetők össze korunk kollektív jogvédő technikáival. 

A félreértések elkerülése végett: semmi kétségem 
afelől, hogy az autonómia valóban legitim kisebbségi 
törekvés, de azt hiszem, hogy legitimitását éppen akkor 
tudjuk a legnehezebben igazolni, ha csupán korrekciós 
mechanizmusnak tekintjük, à la Balogh Artúr. Ilyen te-
kintetben nem tartom például véletlenszerűnek, hogy 
román politikai közszereplők, a média és a közbeszéd 
gyakorta fölteszi azt a retorikainak korántsem nevez-
hető kérdést, hogy ugyan miért kell a romániai magya-
roknak autonómia, ha egyszer a jogaik maradéktalanul 
biztosítva vannak. A kérdés ugyanis éppen azt sugallja 
(ráadásul teljességgel indokolt módon), hogy a jogvédő 
technikák működtetéséhez nem szükséges etnikai alapú 
autonómia. Az más kérdés persze, hogy a romániai ma-
gyarok jogai nincsenek biztosítva, de ezek alatt korántsem 
az egyszerű alkotmányos jogok értendők. Vagy ha azok, 



80

Ethnosz és démosz

akkor viszont elmondhatjuk, hogy ezek ugyanúgy nin-
csenek biztosítva romániai románok számára sem. Más 
szavakkal: ha a kérdés azt sugallja, hogy Romániában a 
magyarok állampolgári jogai biztosítva vannak, akkor ez 
legalább annyira igaz (vagy hamis), mint az, hogy Romá-
niában a románok alkotmányos jogai biztosítva vannak. 
Ha viszont azt sugallja, hogy Romániában a magyarok 
számára minden olyan – egyéni vagy kollektív – jog biz-
tosítva van, ami lehetővé tenné az etnikum tagjai számá-
ra a maradéktalan kulturális vagy politikai identifikációt, 
akkor viszont egész egyszerűen hamis. Egyvalami azon-
ban bizonyos: az anyanyelvi vagy kulturális identitás 
megőrzéséhez nem feltétlenül szükséges etnikai alapú 
autonómia. Ha tehát a kérdés arra irányul, hogy miként 
jön össze autonómia és jogvédelem, akkor a kérdés leg-
alábbis megérdemel némi figyelmet. Egyébként ilyen 
szempontból azt is szimptomatikusnak tartom, hogy a 
romániai magyar közélet és politika jeles képviselői az-
zal a tétova véleménnyel szoktak reagálni erre a kérdésre, 
hogy hát Európában is van autonómia.

Valójában én azt hiszem, hogy az ok, amiért a kisebb-
ségek autonómiára szoktak törekedni, egész egyszerűen 
abban a tényben keresendő, hogy mindannyian politikai 
lények vagyunk. Tanulságos lesz, azt hiszem, ismétel-
ten idézni azt a bizonyos 1990-es KoppenhágaiDokumen-
tumot, amelyre a maga során de Witte is utal, mint egy 
közös európai autonómia-rendszer kidolgozásának „első 
lépésére”, s amely elismeri „a nemzeti kisebbségekhez tar-
tozó személyek jogát a közéletbenvaló aktív részvételhez (ki-
emelés tőlem – D.M.A.), beleértve az ilyen kisebbségek 
identitásának védelmével és erősítésével kapcsolatos 
ügyekben való részvételt”. Az önrendelkezéshez való jog 
a dokumentum megfogalmazóinak szemszögéből tehát 
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láthatóan a kulturális identitás védelmének hatékony 
eszközét vagy keretfeltételét is jelenti, de egyszersmind 
annak a lehetőségét is, hogy az adott kisebbség tagjai 
résztvegyenekaközéletben, s hogy a maguk ügyeit maguk 
igazgassák. Ha jelent ugyanis valamit az önkormányza-
tiság, akkor ezt jelenti.13

A fenti állásponttal szemben azonban rögtön két 
ellenvetést is lehet tenni. Az egyik, hogy az államhata-
lomban vagy közéletben való aktív részvétel nem függ a 
honpolgárok etnikai hovatartozásától, azaz hogy a poli-
tikai részvétel nem feltételezi szükségképpen az etnikai 
szegregációt. A romániai magyarok is rendelkeznek a 
képviselet jogával – mondhatná valaki –, képviseltethetik 
és képviselhetik politikai opciójukat, szavazhatnak és in-
dulhatnak a választásokon. A román állampolgárok poli-
tikai közössége ugyanis – tehetné hozzá ugyanez a valaki 

13  A vitaindító szerzői oldalakat szentelnek annak bizonyítására, 
hogy az uniós csatlakozáshoz fűzött autonomista várakozások 
alaptalanok. Persze, az ember csak csodálkozni tud azon, hogy 
mennyiféle hiú remény fűződik ma Kelet-Európában az olyan 
szavakhoz, mint regionalizáció vagy jogharmonizáció. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy az európai jogi normákhoz való 
fölzárkózás ne teremthetne adott esetben kedvező jogi környeze-
tet a romániai magyarok követeléseinek érvényesítéséhez, de az 
Európai Uniótól várni saját kisebbségi nyomorúságunk orvoslá-
sát legalább annyira hiú ábrándnak bizonyulhat, mint ahogyan 
annak bizonyult, amikor annak idején a Népszövetségtől vártuk 
ugyanennek az orvoslását. Aki ma azt hiszi, hogy az európai re-
gionális politika példájára hivatkozva fogja elfogadtatni a román 
törvényhozással Székelyföld területi autonómiáját, az minden 
valószínűség szerint téved. A fenti idézet tehát semmiféle ilyen 
feltevést nem akar sugallni, egész egyszerűen azért tartottam 
fontosnak hivatkozni rá, mert egy fontos elvi természetű felisme-
rést fogalmaz meg.
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–, mint állampolgári közösség, végső soron transzetnikus, 
azaz etnikai értelemben semleges. 

Csakhogy ez nem felel meg a tényeknek. 
Nincs ugyan ésszerű oka annak, hogy az etnikai iden-

titás miért kér szinte mindig politikai nyilvánosságot, 
ám Európában szinte mindenütt kap – s ennek így kell 
lennie Romániában is. Ha ennek indokát akarjuk adni, 
legfönnebb a nacionalizmus komor tényére tudunk rámu-
tatni, s elmondani azt, amit amúgy is mindenki tud, jelesül 
hogy etnikai identitásunk és kötődésünk erősebb, mint az 
állam iránti lojalitásunk. Ha van valami abban az érvben, 
hogy Európában másutt is léteznek autonómiák, akkor az 
éppen az a felismerés, hogy Európában egyebütt sem jobb. 
De ezt nyilván nem vigasz gyanánt mondom. Az a tény, 
hogy a flamandok inkább érzik flamandnak magukat, 
mint belgának, a tiroliak inkább érzik magukat németnek, 
mint olasznak, a törökök pedig magukat töröknek, mint 
németnek, senkit sem kell vigasztaljon. Ha egyszer egy ál-
lam – nyíltan vagy hallgatólagosan – nemzetállam, mely-
ben ugyanakkor több etnikum él egymás mellett (és hova-
tovább Európában szinte mindenütt ez a helyzet), akkor 
polgárai között szinte automatikusan beindul az etnikai 
szegregáció és a rivalizálás az etnikai identitásuk politikai 
elismertetéséért. Másfelől viszont annak is oka van, hogy 
a modern európai államok szinte kivétel nélkül nemzetál-
lamok. Egyszóval, nacionalizmus létezik, s bár ez épp elég 
ok lehet az aggodalomra – de tény. Olyan tény, ami mind 
a mai napig meghatározza az európai államberendezkedés 
szerkezetét és az európai politika minőségét.14 

14  Michael Walzer a méltán híres, sőt hírhedt tanulmányában 
(Pluralism: A Political Perspective, in: The Rights of Minority
Cultures, Oxford University Press, Oxford, 1995) amellett érvel, 
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Mindenesetre az olyan rendezési kísérletek, amelyek 
nem vetnek számot a nacionalizmus tényével, s ennek 
politikai konzekvenciáival, véleményem szerint jelen 
órában reménytelenül illuzórikusak. Ezek közé sorolom 
azokat is, amelyek valamiféle páneurópai (a nemzetálla-
moktól független) politikai identitásról vélnek tudni, de 
azokat is, amelyek regionális, de transzetnikus politikai 
közösségekben gondolkodnak.15 

A másik ellenvetés az lehetne, hogy egy etnikai kö-
zösség tagjainak közéleti részvételéhez megint csak nem 
szükséges autonómia, hiszen (akárcsak Romániában) egy 
etnikai alapon szerveződő érdekképviseleti szervezet 
ugyanolyan jó lehetőséget kínál erre. Maga de Witte is, 
mint láttuk, egyenértékű alternatívákként kezeli az auto-
nómiát és a hatalomba való betársulást. 

Az érdekképviselet versus autonómia elvi dilemmá-
ját azonban óvatosan kell kezelni. Álláspontom szerint 
ugyanis ez a dilemma nem oldható fel elvi szinten: esetről 
esetre mérlegelni kell, hogy adott közösség esetében me-
lyik a célravezetőbb. Ilyen tekintetben a romániai magya-
rok helyzetét egy sor olyan tényező is bonyolítja, ami nem 
tartozik szorosan a probléma természetéhez. 

hogy a nacionalizmus általános szabálya alól egyetlen politikai 
közösség kivétel: az amerikai. Az amerikaiak ugyanis – állítja – 
mindmáig premodern módon, azaz a patriotizmus szellemében 
értelmezik közösségi összetartozásukat, ami annyit tesz, hogy az 
amerikaiakat a hűség elsősorban nem saját etnikumukhoz köti, 
hanem államukhoz, annak törvényeihez és intézményeihez. Va-
lószínűleg azért is van ez – írja –, mert ez egy emigráns társada-
lom, ahol mindenki jövevény, leszámítva az őshonos indiánokat, 
akiknek viszont csekély a politikai jelentősége.

15  Éppen ezért azt gondolom, hogy mindaz az eszme és javaslat, 
amit a Provincia és szerzői képviseltek, bár kétségkívül nemes, de 
vagy már megkésett, vagy még nem aktuális.
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Akik ma az RMDSZ-t bírálják (s ez hovatovább a 
komoly politikai szakértelem biztos jelének számít Er-
délyben), többé-kevésbé egyhangúan a belső demokrácia 
hiányát kérik számon a szervezeten. Ha az RMDSZ párt 
volna, akkor ez az igény persze alaptalan volna, ha azon-
ban érdekképviseleti szervezet, akkor viszont jogos köve-
telés. A gond tehát pontosan abból a tényből fakad, hogy 
az RMDSZ ugyan érdekképviseleti szervezet akar lenni, 
de pártként viselkedik.16

A Szövetség, és vele együtt a romániai magyarok 
visszás helyzete azonban nem csupán ebből a tényből fa-
kad, hanem abból is, hogy a román választási törvény a 
parlamentbe jutás küszöbét öt százalékos támogatottság-
ban határozta meg, ami megközelítőleg azonos a románi-
ai magyarok részarányával az összlakosságon belül. Párt-
szövetségek esetén viszont az öt százalék nem elegendő. 
Így a romániai magyarok csupán egyetlen politikai for-
mációt juttathatnak a parlamentbe, azt is csak akkor, ha 
a szavazóképes magyarok jelentős hányada rá szavaz, el-
tekintve mindeközben saját szűkebb politikai opciójától. 
(Hacsak az etnikai hovatartozást nem vesszük politikai 
opciónak – márpedig ne vegyük.) Ekképpen tehát nem 
nyílik mód a szavazók politikai opciójának kifejezésére, 
illetve ezen rivális opciók megmérettetésére. Ugyanakkor 
viszont az erdélyi magyar közösségen belül a politikai 

16  Ráadásul nem csupán „etnikai pártként” – miként azt a vitain-
dító szerzői is írják –, hanem politikai irányultságát, program-
ját és ígéreteit tekintve szociáldemokrata pártként. Az egye-
temügy „ejtése” a nyugdíjügy javára a kormánypárttal kötött 
protokollumban arra utal, hogy az RMDSZ felső vezetése egyre 
komolyabban számot vet azzal a ténnyel, hogy a szavazók zöme 
nem a magas értelmiség, hanem a nyugdíjasok közül kerül ki, 
akiket szerencsésebb szociális ígéretekkel megszólítani.
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és ideológiai törésvonalak hovatovább egyre inkább lát-
hatóak. Ezt – az egyébként természetes – politikai plu-
ralitást hiteles módon csupán egy pártszövetség tudná 
megjeleníteni, egyszersmind a belső hatalmi pozíciókat 
is tisztázva a Szövetségen belül, erre viszont a választási 
törvény módosítása nélkül nincs lehetőség. Marad tehát 
az egységes érdekképviselet. 

Ebben a helyzetben az RMDSZ-nek, ahhoz, hogy az 
erdélyi magyarok többségének szavazatát megszerezze, 
azt kell állítania magáról, hogy bár formailag pártként 
(vagyis szavazatok útján) kerül a törvényhozásba, nem 
csupán saját választóinak opcióját képviseli, hanem va-
lamilyen módon az „összmagyarságét” is, vagyis adott 
esetben azokét is, akik nem szavaznak rá. Másfelől így 
a szavazás folyamata is mindinkább valamiféle szimboli-
kus aktus rangjára fokozódik le, melynek során a romá-
niai magyarok mindösszesen saját etnikai identitásukat 
erősítik meg újra meg újra, azt üzenve négyévenként a 
szélesebb román társadalomnak, hogy Romániában ma-
gyarok márpedig vannak. 

A Szövetségen belüli demokrácia szempontjából 
azonban sokkal fontosabb, hogy a fentiekből adódóan a 
választók képtelenek reális szankciókat foganatosítani 
választott képviselőikkel szemben. Normálisan működő 
demokráciákban pártokat vagy politikusokat szankcio-
nálni lehet úgy is, hogy ez ne vezessen magának a kép-
viseleti rendszernek vagy a pártrendszernek a diszkredi-
tálásához. A romániai magyarok számára ez a lehetőség 
nincs adva. Márpedig reális szankciók híján nincs valós 
demokrácia. Ha a szövetségen belül a mai napig nincs 
megteremtve az arányos képviselet rendszere, ha a mai 
napig nem tisztázottak a belső erőviszonyok, ha nincs 
biztosítva a demokráciának még a minimuma sem, 



86

Ethnosz és démosz

akkor az nem azért van, mert a Szövetség vezetőinek 
morális állaga több kívánnivalót hagyna maga után, 
mint bármelyikünké, s ezért a reális érdekképviseletet 
aljasságból klientúra-politikára cserélték volna, hanem 
azért, mert az antidemokratikus politikát a romániai 
magyarok képtelenek – technikai értelemben is – szank-
cionálni. A hatalom kétségkívül korrumpál ugyan, de 
valós ellenőrző technikák híján a demokratikus folya-
mat elvben sem indulhat be. 

Az erdélyi magyarok számára az egyetlen valós 
politikai alternatíva ebben a helyzetben, feltéve, hogy 
valamiféle szankcióval kívánnak élni az RMDSZ ellen, 
a szavazástól való tartózkodás. Ha viszont az RMDSZ 
nem kerül be a törvényhozásba, akkor a jelenlegi álla-
potok szerint a romániai magyarok politikai képviselet 
nélkül maradnak, vagyis pontosan annak lehetőségétől 
fosztják meg magukat, hogy részt vegyenek a közélet-
ben. Úgy néz ki tehát, hogy nem is annyira a hatalom-
ba való betársulás elvi elégtelensége miatt, mint inkább 
külsődleges tényezőknek köszönhetően a romániai ma-
gyarok érdekképviseleti szervezete nem képes egyszerre 
megfelelni a belső demokrácia követelményének és a 
politikai képviselet igényének. Ezzel persze még semmit 
sem mondtunk a társulás versus autonómia elvi dilem-
májáról.

Mindenesetre, ha ezek után azt állítjuk, hogy az 
autonómia reálisabb alternatívája a jogvédelemnek és 
a politikai képviseletnek, legalábbis a romániai magya-
rok számára, mint az érdekképviselet és a hatalomba 
való betársulás, akkor ezt azzal a meggyőződéssel kell 
mondjuk, hogy az autonómia képes a két szempontot – 
a belső demokráciát és a politikai részvételt – hatékonyan 
összeegyeztetni.
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Ez magának az önkormányzatiságnak az intézmé-
nyes szerkezetére nézvést először is azt jelenti, hogy en-
nek minden körülmények között bizonyos demokratikus 
(valójában persze demokratikus és liberális) elveket kell 
megtestesítenie. Azaz az etnikai alapú önkormányzat in-
tézményi és jogi felépítése nem lehet sem kirekesztő, sem 
pedig elnyomó. Mindez első hallásra sem tűnik csekély 
követelménynek, már csak azért sem, mivel véleményem 
szerint ez az erdélyi magyarok többségének érzelmi és 
indulati átnevelését is feltételezi. Ez egy olyan politikai 
kurzus kell tehát legyen, amely egyszersmind az érzel-
mek iskolája. Tény azonban, hogy egyetlen közösség 
sem nyerhet hatalmat tagjai felett, s az egyén jogait egy 
kisebbség ugyanúgy nem sértheti meg, mint a többség. 
Egyetlen kisebbség sem nyerhet kompetenciákat tagjai 
felett, s ilyen értelemben a közösségnek juttatott jogosít-
ványok (vagy a bármilyen rendű és rangú kollektív jo-
gok) soha nem képezhetik az egyéni jogok alternatíváját. 
Hogy egy közérthető példával éljek: meglehet, hogy a 
szórványban élő erdélyi magyaroknak – nagyon helye-
sen – joguk van alacsonyabb kvóta mellett beiskolázni a 
gyerekeiket, de nemkötelességük magyarul taníttatni őket. 
Az erdélyi magyarok közösségének ugyan fűződhet ér-
deke ahhoz, hogy minél több magyar ajkú ember éljen 
Romániában (ezt nálunk úgy hívják, hogy megmaradás), 
de tagjait semmi szín alatt sem szoríthatja a magyar kul-
túrára. Egyfelől.

Másfelől aligha képzelhető el az autonómia intéz-
ményesítése anélkül, hogy megpróbálnánk valamilyen 
módon beilleszteni ezt a román demokrácia szélesebb 
intézményi szerkezetébe. Meglehet ugyan, hogy a ro-
mán demokrácia egy rosszul működő, afféle gyarmati 
demokrácia, de nem tagadható, hogy az elmúlt tizenöt 
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esztendőben mégiscsak történtek lépések a nyugati libe-
rális és demokratikus modell meghonosítására. Ez a de-
mokrácia pedig, bármennyire is rosszul működjék egyéb-
ként, ugyanúgy nem viselné el az illiberális közösségek 
önkormányzatisághoz való jogát, mint ahogyan nem 
viseli el a francia vagy az angol politikai rendszer sem. 
Hiszen a jelenlegi franciaországi konfliktusok is abból 
a tényből fakadnak, hogy a franciaországi moszlimok 
olyan közösségi hagyományokat próbálnak átmenteni, 
amelyek a francia közfelfogás szerint ütköznek az ér-
vényes jogrenddel és a liberális állam alapelveivel. Ösz-
szefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy amennyiben az 
autonómia azért kívánatos alternatíva – többek között –, 
mert keretei között hatékonyabban oldható meg a kisebb-
ségekhez tartozók jogainak a védelme, akkor legalábbis 
liberális államokban illiberális közösségek nemigen nyer-
hetnek önkormányzati jogot.

Az erdélyi magyarok számára elképzelt önkormány-
zati rendszer azonban nem csak abban az értelemben kell 
függvénye legyen a Romániában létező demokratikus 
rendszernek, hogy mindkettő kötelességszerűen liberá-
lis és demokratikus megfontolásokon kell alapuljon. Az 
autonómia abban az értelemben is függvénye a fennálló 
rendszernek, hogy nem képzelhető el tényleges közjogi 
megerősítés nélkül. Ilyen tekintetben kétségkívül igazuk 
van a vitaindító szerzőinek, amikor az európai példák-
ra való hivatkozást egyebek mellett arra használják fel, 
hogy bizonyítsák: a létező területi autonómiák „az álla-
mi akarat” függvényében jöttek létre. „A tervezgetések 
során arról sem szabad elfeledkezni – írják –, hogy az 
autonómia alapját jelentő rendelkezéseket célszerű alkot-
mányba foglalni, s az autonómiának a román jogrend-
szerbe történő bármilyen bevezetése aligha képzelhető 
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el Románia Alkotmányának módosítása nélkül.” Az au-
tonómia intézményesítése tehát láthatóan visszahat a 
demokrácia szerkezetére is, hiszen az önkormányzatiság 
közjogi megerősítése egyszersmind a hatalom szerkeze-
tének tényleges átalakítását is feltételezi, ugyanis meg-
követeli, hogy a központi hatalom a korábban a nemzeti 
szuverenitás fogalomkörébe sorolt kompetenciáinak egy 
részét leossza az illető nemzeti közösségnek. A Kántor – 
Majtényi szerzőpáros azt állítja, hogy „a hatalom leadása 
két, egymástól eltérő úton valósulhat meg: mint területi 
autonómia, ha a nemzeti kisebbség egy területen többsé-
get alkot, s a személyi autonómia révén, ha a kisebbség 
szétszórtan él az adott területen”, majd arra az – egyéb-
ként ésszerű – álláspontra helyezkedik, hogy a romániai 
magyarok számára a kettő valamiféle ötvözése lenne a 
leginkább megfelelő. „A Romániában élő magyarságnak 
is lehetne egyrészről a Székelyföldön belül a területi el-
ven szerveződő legitim képviselete, annak határain kívül 
pedig működhetne egy, a helyi szintről a területi és sze-
mélyi elv alapján szerveződő autonómia, attól függően, 
hogy a magyarok az adott településen kisebbségben vagy 
többségben élnek. A két autonómiatípus szerveinek meg-
választásakor pedig akár – a jogszabály-tervezetekben 
részletesen kidolgozott módon – meg lehetne választani 
az egész erdélyi magyarság országos képviseletét.” 

Nem vitatom.
Ugyanakkor az autonómia formájához képest (ti. hogy 

az területi-e vagy személyi) legalább ugyanolyan fontos-
nak tartom a tartalmának is a kielégítő körülírását. Persze 
az, hogy végül is milyen kompetenciák kerülnek át az 
államhatalom kezéből a kisebbségébe, végső soron min-
denkor politikai alku kérdése (s egyszersmind hatékony 
politikai lobbi kérdése), azt mindenesetre kevéssé tartom 
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valószínűnek, hogy a román államhatalom engedélyezné 
az önálló magyar rendőrség felállítását, s hamarjában pél-
dát sem tudnék mondani ilyesmire. Amit viszont az auto-
nómia tartalmát illetően elvi érvénnyel le lehet szögezni, 
az az, hogy a kisebbségnek juttatott jogosítványoknak 
elérhetővé kell tenniük az autonómia célját, azaz a haté-
kony jogvédelmet és a demokratikus politikai és közéleti 
részvételt.

Formánál és tartalomnál azonban jelen órában fonto-
sabbnak tartom a „hogyan?” kérdését. Hogyan lehetne az 
(ilyen vagy olyan) autonómia gondolatát elfogadtatni a 
román törvényhozással, hogyan lehetne az alkotmányo-
zókat (és a közvéleményt) az autonómia célszerűségéről 
meggyőzni, és a román állami hatalmakat arra rábírni, 
hogy kompetenciáik egy részétől megváljanak, vagy ad 
absurdum segédkezzenek az autonómia intézményi feltét-
eleinek megteremtésében. És ezek azok a kérdések, ame-
lyekre a vitaindító szerzői is csak meglehetősen tétova vá-
laszokat adnak. Ha ezeket összegezni kívánom, nagyjából 
a következő képet kapjuk. Az autonómia önmagában is 
legitim kisebbségi törekvés, viszont a nyugati példák azt 
mutatják, hogy a kisebbség belső konszenzusa szükséges 
a sikerhez. Eléréséhez konkrétan két út kínálkozik: „a 
többség támogatásának megnyerése a kisebbség céljainak 
támogatására” vagy „az erőszak”. A szerzők ugyanak-
kor szkeptikusak mind a belső konszenzus tekintetében 
(hiszen – mint írják – „a romániai magyar politikai elitek 
mélyen megosztottak, és alig van esély arra, hogy a je-
lenlegi keretek között közös nevezőre jussanak”), mind 
pedig annak tekintetében, hogy a román politikai elitet 
sikerülne megnyerni az autonómia ügyének (hiszen – 
mondják – „a többségi politikai elit megnyerése a kisebb-
ségi törekvések támogatására általában akkor esélyesebb, 
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ha a kisebbség számaránya elenyésző”). Nos, gondolom 
az autonómia hívei (a szerzők szerint „az autonómia va-
lamilyen formáját gyakorlatilag a romániai magyarság 
egésze támogatja”) nem kívánnak addig várni, míg az 
erdélyi magyar kultúra végérvényesen folklorizálódik, 
s szimpla turisztikai látványossággá degradálódik – szé-
kely ruhás lányokkal, búcsújárással és egyebekkel. 

Következésképpen nem ártana mégiscsak valamiféle 
hatékony stratégiában gondolkodni.

Én azt hiszem, hogy a sikeres autonómia-törekvések-
hez nem annyira maradéktalan belső konszenzusra van 
szükség, mint inkább hatékony politikai lobbira. Például 
olyan szervezetre, amelynek támogatottsága kellőképpen 
magas (ami nem jelenti azt, hogy mindenki támogatja – 
olyasmi ugyanis nem létezik, hogy erdélyi magyarság, 
csak erdélyi magyarok vannak), de kellő erőt képvisel 
ahhoz, hogy a politikai ellenfeleit sakkban tartsa, továb-
bá világos stratégiával rendelkezik, képes és hajlandó 
az autonómia érdekében folytatott lobbira – egy olyan 
szervezetre tehát, amivé az RMDSZ válhatott volna kis 
szerencsével. Mindeközben pedig igyekezni kell persze 
elfogadtatni az autonómia eszméjének a létjogosultságát 
az amúgy meglehetősen hisztérikus román közvélemény-
nyel, nyilván kellő taktikával.

Azt persze nem lehet tagadni – mint a szerzők is írják 
–, hogy „az erőszak alkalmazása több esetben is célra ve-
zetett”, viszont ebben nincs semmi „paradox”. Ha ugyan-
is az autonómiát ki kell kényszeríteni, akkor ennek eszkö-
ze nem lehet más, mint az erőszak vagy a félelemkeltés. 
Személy szerint azonban úgy gondolom, hogy az erőszak 
politikai eszköznek is rossz. Bibó István írta az ötvenha-
tos forradalom erőszakán tűnődve, hogy mindenféle erő-
szak az embernek a félelemben fogant gyűlölködéséből 
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és hatalomvágyából fakad, és ezért természetét tekint-
ve alapvetően rossz. Jobb ugyan „lefolytatni a harcot” 
– mondotta –, mint „megmaradni emberhez méltatlan 
helyzetben”, de az erőszakot nem „oktalan örömujjon-
gással” kell értékelni, hanem „komoly alázattal”, mert azt 
jelenti, hogy „a jobbik megoldást” mi vagy mások, vagy 
mi és mások együtt nem találtuk meg.17 

Hát így valahogy.

Magyar Kisebbség, 2004

17  Bibó István: Fogalmazvány, 1956. október 27–29., in: Válogatott
tanulmányok, IV., Magvető, Budapest, 145. o.
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Van egy érv, ami folyton előbukkan, valahányszor az 
RMDSZ kormányzati szerepvállalását, kompromisz-
szumos, a mindenkori kormányzattal szemben aláza-
tos, betársulós politikáját kell igazolni, éspedig, hogy az 
RMDSZ-nek tulajdonképpen mindig hatalmon kellene 
lennie; nem érdeke úgymond, hogy ellenzékben legyen, 
mert a romániai magyarság ügyét jobban tudja szolgálni 
hatalmi, mint ellenzéki pozícióból. Ami nyilván azt su-
gallja, hogy az RMDSZ olyan párt vagy politikai formá-
ció, amelynek nem kell betagolódnia a képviseleti állam 
politikai játszmájába, és nem kell alávetnie magát a játék 
szabályainak. Azt hiszem, több igazság van ebben az érv-
ben, mint hinnénk – bár talán nem abban az értelemben, 
amint azt hangoztatói gondolni szokták.

Itt jegyezném meg viszont azt is, hogy ama másik, 
lassan közhelyessé koptatott vélekedés, miszerint a politi-
ka a megegyezés művészete (és ami a jelek szerint mindig 
jól jön magyarázkodásként, valahányszor az RMDSZ, va-
lamilyen konkrét sérelem okán szövetséget akar bontani 
koalíciós partnereivel, majd ezt mégsem teszi meg), már 
távolabb van az igazságtól. A demokratikus politikáról 
ugyan már a görögök is azt gondolták, hogy az a beszéd 
és a megegyezés művészete, de ők, lévén demokráciájuk 
közvetlen volt, ezt még egészen konkrétan gondolták: a 
politika az, amikor a polgárok összegyűlnek a népgyű-
lésen, véleményt nyilvánítanak, és megegyezésre jutnak 
a politikai teendőket illetően. Ha ez valamilyen oknál 
fogva nem sikerül, a városállam vezetése megbénul, s a 
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politikai dolgok szabad megvitatása helyett a kényszer és 
az erőszak hatalmasodnak el rajta. A politika ebben a gö-
rög értelmezésben tehát a szabadság terepe a kényszerrel 
szemben, és ott, ahol a megegyezés lehetetlenné válik, a 
politika is véget ér. Azt, hogy az ilyesfajta kompromisszu-
mos politika hogyan működhetett például a többszázez-
res lakosú Athénban, ahol minimum húsz-harmincezer 
ember rendelkezett polgárjoggal, és minimum öt- hatezer 
vett részt rendszeres jelleggel az ügyek megvitatásában, 
kiválóan mutatja be Moses I. Finley az ókori politikáról 
szóló beszámolójában, talán a nép, a démosz politikai 
érettségének irányában tanúsított némi részrehajlással.1

Az újkori képviseleti demokrácia politikai gyakorlata 
azonban sosem volt ebben az értelemben demokratikus. 
A képviseleti elv működtetése természetszerűen maga 
után vonja a pártosodást, ezt pedig az antik demok-
rácia nem ismerte. Az is igaz viszont, hogy pártok és 
pártrendszerek között – történelmi és más szempontból 
is – jelentős különbség lehet. Egyéni szavazókörzeti vá-
lasztási rendszerben, ott, ahol a polgároknak csak csekély 
hányada rendelkezett szavazati joggal, mint például a 
XIX. századi Nagy-Britanniában, a pártok a parlamenten 
belül formálódtak, s nem rendelkeztek a mai értelemben 
vett ideológiával vagy infrastruktúrával (szervezett intéz-
ményi bázissal, nyilvántartott tagsággal stb.). Egyetemes 
szavazati jog mellett, listás szavazásnál a pártok a parla-
menten kívül jönnek létre, s a választók előre gyártott ide-
ológiákra és pártprogramokra szavaznak. A fő politikai 
szereplők többé nem az egyének, hanem az osztályérde-
keket vagy társadalmi érdekeket képviselő és proklamáló 

1  Lásd: Moses I. Finley: Politika az ókorban, Európa Kiadó, Buda-
pest, 1995.
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pártok. A döntések nem a többségi véleményalkotás, ha-
nem a pártok közötti kompromisszumok révén születnek.

Ilyen értelemben tehát a demokratikus politika való-
ban ma is kompromisszumos politika, csakhogy ez abban 
különbözik az antikvitás politikai gyakorlatától, hogy itt 
a polgárok véleménye egyáltalán nem számít. A polgár 
legfennebb annyit remélhet, hogy valahol, valakik „kép-
viselik”, de nyilvánvaló, hogy csupán a választók érdekét 
vagy jólétét lehet delegálni vagy képviselni, véleménye-
ik nem képviselhetők. Ebben a rendszerben nem lehet 
megállapítani, mi az emberek véleménye, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy nem létezik. „A vélemények nyílt esz-
mecsere és vita során alakulnak ki, s ahol nincs alkalom 
vélemények kialakítására, ott létezhetnek hangulatok 
– tömeghangulatok és egyéni hangulatok, melyek nem 
kevésbé ingatagok és megbízhatatlanok, mint az előbbi-
ek –, de nem létezhet vélemény. Ezért a legtöbb, amire 
a képviselő vállalkozhat, hogy azt teszi, amit a választói 
tennének, ha lehetőségük lenne a cselekvésre.”2

Mindez persze nem vonatkozik az érdekkel és a jó-
léttel kapcsolatos kérdésekre, ezeket ugyanis teljesen 
objektíven meg lehet állapítani, s esetükben a politikai 
cselekvés szükségessége az érdekcsoportok közötti konf-
liktusokból adódik. Továbbá amikor érdekeikről van szó, 
a választók valóban képesek a nyomásgyakorló csoporto-
kon, lobbikon és más eszközökön keresztül képviselőik 
cselekedeteit befolyásolni, vagyis rá tudják kényszeríte-
ni képviselőiket arra, hogy más választók érdekeinek és 
vágyainak rovására megvalósítsák kívánságaikat. Ennek 
viszont az a feltétele, hogy mindig legyen legalább egy 
alternatíva, ahová a választók érdekeik vélt vagy valós 

2  Hannah Arendt: Aforradalom, Európa Kiadó, Budapest, 1991, 352. o.
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sérelme esetén átpártolhatnak. Így a választók hatalma, 
vagy ami ebből még megmaradt, inkább arra a „nemtö-
rődöm erőszakra” hasonlít, amellyel a zsaroló kényszeríti 
engedelmességre az áldozatát. A politikai pluralizmus 
megléte, a négyévenkénti választási ciklus azonban vég-
ső soron nem teszi demokratikusabbá a politikát. Sem 
általában a nép, amely többnyire gyanúval tekint a politi-
kusokra, sem pedig konkrétan a politológusok nem hagy-
nak sok kétséget afelől, hogy a pártokat – jelölési mono-
póliumuk miatt – nem lehet népi szerveknek tekinteni, 
épp ellenkezőleg, a nép hatalmát korlátozó és ellenőrző 
hatékony eszközök. „Igaz az, hogy a képviseleti kormány 
valójában oligarchikus kormány lett, bár nem abban a 
klasszikus értelemben, hogy a kisebbség uralma vol-
na a kisebbség érdekében. Az, amit ma demokráciának 
nevezünk, olyan kormányforma, amelyben a kisebbség 
uralkodik, állítólag legalábbis, a többség érdekében.”3 Ha 
ebbe a többség belenyugszik, ez csak azért van, mert még 
ha áttételesen is, de sajátjának érzi ezt a politikát.

A diagnózis, amit Hannah Arendt állít fel a demokra-
tikus politikáról, kétségkívül aggasztó, de pontos: a mai 
demokratikus politikában a polgárok véleménye nem, 
csupán érdekeik számítanak, már ha rá tudják egyáltalán 
kényszeríteni képviselőiket arra, hogy magánérdekeik el-
lenére is a választóik érdekeit képviseljék. Amennyiben 
viszont ez sikerül, a demokratikus állam politikai konf-
liktusai olyan politikai feszültségek lesznek, amelyek az 
eltérő társadalmi, szociális vagy gazdasági érdekekből fa-
kadnak, s amelyek kompromisszumok révén orvosolha-
tók, a vonatkozó érdekek részleges feladásával és egyez-
tetésével. Az egyetlen nehézséget így csupán az jelenti, 

3  Uo., 353. o.
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hogy miként tudjuk körülírni azt a finom különbséget, 
ami az elvtelenséget az ésszerű kompromisszumtól, a 
korrupciót az elvhű politikától elválasztja.

Visszatérve azonban az eredeti kérdéshez: milyen 
típusú érdek az, amit az RMDSZ képvisel, és amiről haj-
lamosak vagyunk azt állítani, hogy nem szükségképpen 
része a képviseleti állam fentebb leírt politikai játszmá-
jának? Mondhatjuk persze, hogy az RMDSZ mögött egy 
sajátos, jól azonosítható társadalmi vagy etnikai csoport, 
a romániai magyarság áll (bár az ilyesfajta, esszencialista 
szóhasználat félrevezető lehet: az RMDSZ mögött, akár-
csak a többi párt mögött, saját választói állnak, akik törté-
netesen döntő többségükben magyarok), de feltéve, hogy 
a legtöbb pártnak hasonló, szociológiailag azonosítható 
társadalmi bázisa van (s ez legalábbis a nyugat-európai 
demokráciák esetében történelmi szempontból többé-ke-
vésbé igaz), akkor miért nem mondjuk el ugyanezt a töb-
bi pártról is? (Romániában ma persze nagy az ideológiai 
felfordulás, de ennek okaira itt nem térnék ki.) Miért van 
az, hogy a nemzeti identitás és érdek felülírja az összes 
egyéb partikuláris identitást és érdeket a politikai jelen-
tőség szempontjából – legyenek azok társadalmi vagy 
osztályérdekek, a nemi hovatartozásból vagy a szexuális 
preferenciákból fakadó identitások stb.? Miért vagyunk 
hajlamosak azt mondani, hogy a romániai magyarság 
érdekképviseletének megkülönböztető bánásmódot kell 
élveznie a képviseleti politikában, de nem vagyunk hajla-
mosak ezt gondolni a feministákról, melegekről, zöldek-
ről, szocialistákról stb. (A kérdés megfordítva úgy hang-
zana, hogy miként lehet a nemzeti identitás olyannyira 
erős, hogy képes kihordani a létező politikai nézetkü-
lönbségeket – hiszen bal- vagy jobboldalon, de mindany-
nyian a nemzetben gondoljuk el magunkat.)
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Balogh Artúr, a kisebbségi kérdés egykori neves 
erdélyi korifeusa azt mondotta, igaz, nem általában az 
etnopolitika, hanem konkrétan az önkormányzatiság 
vonatkozásában, hogy „minden önkormányzat azon 
az eszmén alapszik, hogy egy állami közösségen belül 
vannak már létükből eredő külön érdekeik által egybe-
tartott kisebb közösségek”, s „hogy a közösségnek már 
léténél és ezzel összekötött érdekeinél fogva saját ügye-
inek intézésére természetes joga van, amelyet az állam 
pozitív jogilag elismerni tartozik”. „Ez a kulturális ön-
kormányzatra is áll”4 – tette hozzá. Előtte viszont hosz-
szan fejtegette, mintegy magyarázat gyanánt, hogy „a 
francia forradalomra visszavezethető népszuverenitási 
elv”, melynek értelmében a többség akarata az összesség 
akaratának számít, nem lehet igaz az etnikai viszonyok 
esetében, s kizárólag etnikailag homogén államokban ér-
vényes. A többség nem dönthet a kisebbség „kulturális” 
ügyeiben, noha egyéb területeken (biztonság, jogrend 
stb.) a többségi akarat „nemzetiségi” szempontból lehet 
indifferens, s következésképpen kötelezően érvényes a 
kisebbség tagjaira is. Kulturális kérdésekben azonban 
„az érdekek nem mennyiségileg, hanem minőségileg kü-
lönböznek”. Ezért „itt a többségi elv nem érvényesülhet, 
hanem a jogok teljesen egyenlők, minden nemzetiség 
csak maga határozhat saját kultúrájának kérdései felett”.5 
A jogegyenlőség ugyanis „nem azt jelenti, hogy a kisebb-
ségben levő nemzetiségeknek is joguk van a többségben 

4  Balogh Artúr: A székely vallási és iskolai önkormányzat, in: Jog-
állam és kisebbség, Kriterion Kiadó, Kolozsvár–Bukarest, 1997, 
280–281. o.

5  Uo., 279. o.
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levő nemzetiség kultúrájára, hanem csakis azt jelentheti, 
hogy joguk van saját kultúrájukra”.6

Úgy gondolom viszont, hogy azt mondani: a „lété-
ből fakadó érdek” jogosítja fel a romániai magyarságot 
az önkormányzatiságra, ebben a kontextusban meglehe-
tősen semmitmondó, s inkább csak arra jó, hogy az ön-
kormányzati jognak egyfajta természetjogi, a közösség 
meglétére hivatkozó filozófiai megalapozást adjon. Mint 
ahogyan azt sem magyarázza meg a fenti érvelés, hogy 
miért kellene egy adott etnikai közösség esetében az au-
tonómia egyik vagy másik formáját, esetleg a kulturális 
identitás nyilvános politikai megerősítésének más (példá-
ul arányos etnikai képviselet, kollektív jogok) változatát 
előnyben részesíteni. A következőkben ezekre a kérdé-
sekre keresem a választ, részint néhány kortárs szerző, 
részint viszont néhány évszázados igazság segítségével.

Az nyilvánvaló, hogy a nemzetinek és a politikainak 
szoros kapcsolata van egymással. A nemzeti identitás, 
még ha kisebbségi is, természetszerűen politikai megerő-
sítésre, nyilvánosságra, elismerésre tart számot. A nem-
zeti identitás politikai elismerésének elvileg többféle 
módozata lehetséges, s ezek között Will Kymlicka, a kér-
dés egyik legismertebb mai szakértője, a Multikulturális 
állampolgárság című munkájában a speciális képviseleti, a 
polietnikus (polyethnic) és az önkormányzati jogokat ne-
vezi meg.7 A speciális képviseleti jog, durván, a kisebb-
ségek arányos képviseletét jelenti a törvényhozásban, a 
polietnikus jogok viszont a kulturális differenciák figye-
lembe vételét a törvényalkotásban és egyebütt, vagyis po-

6  Uo., 280. o.
7  Lásd Will Kymlicka: Multicultural Citizenship, Clarendon, Ox-

ford, 1995.
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zitív jogi és gazdasági diszkriminációt. Az önkormányza-
ti jog politikai vagy területi autonómiát jelent.

Bruno de Witte viszont, aki egy, az Európai Unió 
kisebbségvédelmi ajánlásait szemléző – amúgy megle-
hetősen lehangoló – tanulmányában beszél a kérdésről, 
azt mondja, hogy egy adott etnikai kisebbség „jogainak” 
védelmére elvben csupán két alternatíva kínálkozik: vagy 
a kisebbségheztartozókjogainak a védelme, vagy pedig a ha-
talom szerkezeti átalakítása, oly módon, hogy egy adott kö-
zösség tagjai kollektív módon részt vegyenek az államhata-
lomban. Az első, mondja, pusztán jogvédelem, amelynek 
célja „az állam hatalmának korlátozása”. A másik esetben 
a cél „az államhatalomban való részesülés, vagy az etni-
kai kisebbségi érdekeket képviselő intézmények auto-
nóm jogalkotó hatalmának elismerésével (autonómia), 
vagy pedig az etnikai kisebbségeknek a központi állami 
döntéshozatalban való részvételének lehetővé tételével 
(társulás)”.8 Az alternatíva tehát láthatóan a következő: 
autonómia vagy etnikai képviselet versus a kisebbségek-
hez tartozók jogainak védelme.

Véleményem szerint de Witte álláspontja nem cáfol-
ja a Kymlickáét, inkább csak szisztematizálja azt. Mint 
ilyet, minden további nélkül elfogadhatónak tartom, any-
nyi megszorítással, hogy a „kisebbséghez tartozók jogai” 
nem feltétlenül azonosak az állampolgárok mindenikét 
megillető egyéni, állampolgári jogokkal. A klasszikus ál-
lampolgári jogoknak valóban „az állam hatalmának kor-
látozása” volt az elsődleges célja, azok a pótlólagos állam-
polgári jogok viszont, amelyekkel különböző államokban 

8  Bruno de Witte: Az etnikai kisebbségek kérdésének megköze-
lítése az EU-ban: politika a jog ellenében, in: Magyar Kisebbség, 
Kolozsvár, 2003/2–3, 252. o. 
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az etnikai kisebbségek tagjai ma rendelkeznek, zömmel 
szociálisnak vagy morálisnak nevezhető jogok, a szónak 
abban az értelmében, hogy többnyire nem gyakorolhatók 
hathatós állami segédlet nélkül, s nem annyira a hatalom 
korlátozását, mint az állampolgári egyenlőség helyreállítá-
sát szolgálják. Ezért rendszerint speciális jogosítványok 
következnek belőlük, amelyek az adott – kulturális, gaz-
dasági és politikai szempontból hátrányos helyzetű – ki-
sebbség tagjait különféle kedvezményekre jogosítják fel, 
vagyis pozitív, diszkriminatív jogalkotást feltételeznek.

De Witte húzódozása az ilyesféle jogok gondolatától 
egyébként abból a meggyőződéséből fakad, hogy az egyé-
ni, állampolgári jogok maradéktalan garantálása – ezek 
megfelelő bírói értelmezése mellett – gyakran önmagában 
is elegendő a kisebbségi érdekek védelméhez. Például a 
szólásszabadság alkotmányos védelmének kötelessége 
értelmezhető úgy is, írja, hogy ebbe beleférjen az anya-
nyelv használatához való jog gyakorlásának biztosítása, 
mint ahogyan például „a kanadai legfelsőbb bíróság egy 
híres esetben úgy nyilatkozott, hogy a szólásszabadság, 
egy általános alapjog, magába foglalja a magántevékeny-
ségekben használt nyelv szabad megválasztásának jogát, 
és ezáltal korlátozta a québeci tartományi kormány jogát, 
hogy kikényszerítse a francia nyelv kizárólagos haszná-
latát a kültéri reklámfelületeken, és így megvédte a tar-
tomány angol nyelvű kisebbségének nyelvi jogait”.9 Le-
gyen szabad viszont halkan megjegyeznem, hogy nekem 
egyáltalán nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy 
a kanadai legfelsőbb bíróság miért tartotta szívügyének 
az angol nyelv védelmét Québecben, olyannyira, hogy a 

9  Uo., 249. o.
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szólásszabadság klasszikus jogát is átértelmezte nyelvi 
joggá.

Ettől függetlenül a kollektív jogok eszméjétől való li-
berális félelem teljesen érthető, főként, ha arra az irdatlan 
problémacsomagra gondolunk, amit ezek a jogok – mind 
igazolásuk, mind a jogalanyiság tekintetében – felvetnek. 
Ha visszagondolunk, a kisebbségeket megillető – nyelvi 
– jogokat még maga Balogh Artúr is pusztán az egyéni jo-
gok szükséges kiegészítéseinek tekintette: „A kisebbségi 
jogok mint egyéni jogok az egyéni (polgári) szabadságot 
kitevő alapjogoknak kiegészítései, amely alapjogoknak 
elismerése az »ember és polgár jogainak« 1789-i francia 
deklarációja óta foglalt helyet rendszeresen az alkotmá-
nyokban. Nem mások ezek tehát, mint az egyéni sza-
badsághoz tartozó bizonyos jogoknak éppen a jogosított 
nemzetiségre tekintettel való elismerései. Minthogy pe-
dig a nemzetiség kiváltképpen a nyelvben jut kifejezésre, 
az ún. kisebbségi jogok legtöbbször tulajdonképpen nem 
egyebek, mint bizonyos alapjogokban (vallásszabadság, 
tanszabadság, véleménynyilvánítási szabadság, sajtósza-
badság, egyesülési és gyülekezési szabadság) a nemzeti-
ségi nyelv érvényre jutásának biztosításai. Világos, hogy 
pl. a tanszabadság a kisebbséghez tartozó polgárokra 
csak akkor áll fenn, ha a saját nyelvén való tanítás és ta-
nulás, ily nyelvű iskolák létesítésének és fenntartásának 
jogát foglalja magában. A kisebbségi jogok ilyenformán 
egyenesen az emberi minőség elismeréséből folyó jo-
gok, mert a faj, nyelv, vallás elválaszthatatlan sajátsága 
az egyesnek. Minthogy az egyéni szabadságot bizto-
sító alapjogok az általános emberi minőség, méltóság 
elismerései, a nemzetiség pedig az emberinek különös 
kinyomata az egyesben, ennélfogva joggal mondhatjuk, 
hogy a kisebbségi jogok az emberi különös kinyomatának 
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elismerései, amennyiben ezt az elismerést az egyéni sza-
badság követeli.”10

Emberi jogok és kisebbségi jogok dilemmája azonban 
bonyolultabb annál, semhogy egy rövid tanulmány kere-
tében ki lehetne bontani, különben is szándékom csupán 
annyi volt, hogy de Witte érvelésének egyik hiányosságá-
ra felhívjam a figyelmet. Ez a hiányosság semmiképp sem 
elvi (pontosabban: elvi cáfolatát nehéz lenne adni ennek 
az álláspontnak), de a konkrét jogalkotás sok esetben már 
túllépett ezen a merev liberális állásponton. Visszatérve 
azonban az általa megfogalmazott alternatívákhoz: az, 
hogy adott politikai kontextusban, történelmi helyzetben 
melyiket követjük, a jogvédelem eszméjéhez vagy a ha-
talom strukturális átalakításához ragaszkodunk-e, lehet 
vita tárgya. A döntés egy sor esetleges (történelmi, de-
mográfiai, gazdasági, földrajzi stb.) tényező, valamint az 
etnopolitikai lobbi hatékonyságának függvénye lesz. Mi 
több, elvi szinten már az is kérdés lehet, hogy egyáltalán 
ezeket az alternatívákat vagylagosan kell-e felfogni. Ál-
talánosságban viszont elmondható, hogy míg a jogvédő 
álláspont – amint az talán Balogh eszmefuttatásából is ki-
tetszik, amit éppen ezért idéztem olyan hosszadalmasan 
– döntően a kulturális identitás megőrzését célozza, addig 
a második alternatíva nem kulturális, hanem politikai.

Ebben az összefüggésben megintcsak emlékeztetni 
szeretnék arra, hogy a nemzetinek és a politikainak az 
összetartozása valahogyan természetszerű. A nemzeti 
nyelv, a beszéd és a kommunikáció a köztársasági állam-
formában politikai, és nem csupán kulturális relevanciá-
val bírnak. Ez lenne az egyike azoknak a – végső soron 

10  Balogh Artúr: Kisebbségi jogok és azok védelme Romániában, in: 
Jogállam és kisebbség, 235–236. o.
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– egyszerű politikai igazságoknak, amit már százannyi 
évvel ezelőtt megfogalmazott John Stuart Mill, s ami ta-
lán magyarázza azt is, hogy a nemzeti (nyelvi), kisebb-
ségi identitás miért követel magának megkülönböztetett 
politikai bánásmódot. Mill a képviseleti kormányzatról 
szóló könyvében ugyanis, mint tudjuk, a következőket 
írta: „Szabad intézmények majdhogynem lehetetlenek 
többnemzetiségű államban. A képviseleti kormányzat 
működéséhez szükséges nyilvános véleménycsere olyan 
emberek között, akikből hiányzik a kölcsönös vonzalom, 
különösen akkor, ha más nyelveket is beszélnek, és más 
nyelveken olvasnak, nem létezhet. […] Következéskép-
pen általános és szükségszerű feltétele a szabad intézmé-
nyeknek, hogy a kormányzat határai s a nemzetiségek 
határai nagyban egybeessenek.”11 Mill (aki maga skót 
származású volt) itt ugyan konkrétan az írek ellen be-
szél, akik nyelvükben nem, csupán felekezetileg külön-
böznek az anglikán többségtől, de egyszersmind a szabad 
(vagyis képviseleti) intézmények szükségszerű feltételeire 
is rámutat: azt mondja tudniillik, hogy nincs többnem-
zetiségű képviseleti állam: vagy többnemzetiségű, vagy 
képviseleti. A képviseleti állam sikere megköveteli a 
nyelvi asszimilációt, mivel fennmaradása a mindenna-
pos politikai tanácskozás és a közösségi szolidaritás, a 
nemzeti érzés meglététől függ. A reprezentativitás meg-
követeli a politika „nacionalizálását”, mert a közember-
től távol zajló politikát csak akkor érezzük magunkénak, 
ha „rólunk” és a mi nyelvünkön szól. Demokratikus ösz-
szefüggésben a nyelvi kérdés – a tanácskozás, a kommu-
nikáció (és nem utolsó sorban a hatékony közigazgatás 

11  John Stuart Mill: Considerations on Representative Government, 
Bobbs-Merill, Indianapolis, 1958, 230, 233. o.
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és bíráskodás) szükségessége miatt – politikai kérdéssé 
válik. A felekezeti identitásnak talán ma már nincs poli-
tikai jelentősége, a nyelvi identitásnak azonban kétség-
kívül van.

A kérdés, amit ebben a kontextusban talán érdemes 
volna föltenni, hogy miért lett az újkori demokratikus ál-
lam mondhatni történelmi szükségszerűséggel nemzet-
állam, s hogy – miként Bibó írta egykoron – a demokra-
tizmus miért szült történelmileg nacionalizmust.12 A nép, 
a démosz uralma miért jelenti egyszersmind a nemzet, 
az ethnosz uralmát, mert hogy azt jelenti, az igaz – tör-
ténelmileg tekintve legalábbis igaz. Ez a kérdés a naci-
onalizmus történelmi genézisére irányul, de kifejtése 
túl sok időt igényelne. Szempontunkból viszont talán 
fontosabb – bár ezt inkább itt csak kijelenteném, és hely 
híján nem bizonyítanám –, hogy a népuralom, vagyis a 
demokrácia és a nacionalizmus között a népszuverenitás 
eszméje a történelmi kapocs, ami a nemzetinek a kérdését 
nem egyszerűen politikai, hanem egyenesen hatalmi kér-
déssé teszi. A nép uralma – és ez egy másik évszázados 
igazság –, még ha demokratikus uralom is, de uralom. 
A politika, még ha demokratikus is: uralom. Ha a nép a 
szuverenitás birtokosa, akkor a néphez tartozni egyszer-
smind azt is jelenti: áttételesen a hatalom birtokosának 
lenni. „A nacionalizmus történelmileg népi alapokon 
áll, s a népszuverenitás doktrínájával függ össze. Ez a 
francia forradalom történelmi örökségének része. […] 
Mert mihelyst a népet szuverénnek kiáltották ki, rögtön 
szükségessé vált annak meghatározása, hogy ki a nép, s 
a polgári közösséghez való tartozásnak milyen feltételei 

12  Lásd Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről, in: Váloga-
totttanulmányok, I. kötet, Magvető, Budapest, 1986.
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vannak.”13 A többnemzetiségű nemzetállamban ezért 
szükségképpen megindul a verseny a hatalom birtoklásá-
ért, mint ahogyan történelmileg meg is indult mindenütt 
a fokozatosan demokratizálódó európai államokban.

Mindezek a megfontolások együttesen arra a követ-
keztetésre vezetnek, hogy ha végig akarjuk gondolni a 
nemzetiségi kérdésből fakadó politikai implikációkat, 
akkor azt csupán a szabadság (köztársaság, képviseleti 
politika), a nyelv (politikai kommunikáció, központi köz-
igazgatás) és a hatalom (népi vagy nemzeti, nemzetállami 
szuverenitás) fogalmi összefüggéseiben tehetjük meg.

A minket leginkább érdeklő kérdés, hogy vajon a 
szabadság és a képviseleti politika intézményesítésének 
érdekében el kell-e fogadnunk szükségképpen a nemzeti 
asszimiláció logikáját. A politika „nacionalizálása” (értsd: 
képviseletivé tétele) megköveteli-e a nemzeti kisebbségek 
beolvasztását. Kymlicka szerint nem. A már idézett, 1995-
ös munkájában elismeri ugyan Mill tézisének érvényét, 
de azt állítja, hogy ebből nem szükségképpen következik 
a kisebbségek asszimilációjának követelménye. A gondo-
latmenetet megismétli a Kozmopolitanizmusról és nemzetál-
lamokról szóló, 1999-es tanulmányában is. Úgy tűnik, írja, 
hogy „a közös politikai tanácskozás akkor kivitelezhető, 
ha a résztvevők értenek egymás nyelvén, ez pedig aligha-
nem a közös nyelv szükségességét kívánja meg”.14 „Elvi-
leg elképzelhető széleskörű fordítási lehetőségek igénybe 
vétele, ezek azonban gyorsan korlátozottakká, drágává 

13  Michael Keating: Nations against the State, Palgrave, New York, 
2001, 29. o.

14  Will Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nem-
zetállamok, kisebbségi nacionalizmus, in: Kellék, Kolozsvár–Sze-
ged, 2001/17, 34. o.
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és kényelmetlenné válhatnak. A nemzetállamnak a közös 
nemzeti nyelvre vonatkozó igényét a robusztus méretű 
tanácskozó demokrácia [deliberative democracy] köve-
telményeként is értelmezhetjük. A liberális nacionalisták 
számára az egynyelvű nemzeti politikai fórumok képezik 
a modern világban a demokratikus részvétel elsődleges 
helyét, s ezek eredetibb módon képviseleti jellegűek, mint 
a nyelveket keresztül-kasul átszövő magasabb politikai 
fórumok. Mindez pedig azért van, mert a demokratikus 
politika népnyelvi politika. Az átlagpolgár számára úgy 
kényelmes, ha a politikai vitákban saját nyelvén törté-
nik a kérdésfelvetés. Általános szabályként elfogadható, 
hogy csupán az elitnek van lehetősége arra, hogy folyé-
konyan beszéljen több nyelvet, ugyancsak számára adott 
e nyelvi képességek megőrzésének és további fejlesztésé-
nek lehetősége, s csak ő alkalmas arra, hogy többnyelvű 
környezetben politikai kérdésekről vitákat folytasson. Mi 
több, a politikai kommunikáció rendelkezik egy hangsú-
lyosan ritualisztikus összetevővel is, s a kommunikáció 
e ritualisztikus formája tipikusan nyelvi jellegű. Az ide-
gen nyelv puszta technikai ismerete révén, anélkül, hogy 
e ritualisztikus elemeket is értenénk, nem érthető meg 
teljesen egy politikai vita. Emiatt és még más okokból is 
állítják a liberális nacionalisták – általános szabályként – 
azt, hogy minél inkább nemzeti nyelven zajlik egy vita, 
annál inkább bír képviseleti jelleggel.”15

Mindazonáltal, teszi hozzá rögtön, az olyan közös 
nemzeti identitás és nemzeti nevelési program szorgal-
mazása, amely rombolná a nemzeti kisebbségeit, „be-
képzeltnek” és legtöbbször „esélytelennek” tűnik. Az 
emberek valamilyen oknál fogva makacsul ragaszkodnak 

15  Uo.
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nemzeti identitásukhoz, ami azt jelenti, hogy az asszimi-
láció ritkán, de többnyire egyáltalán nem sikeres – vagy 
legalábbis maradéktalanul sohasem sikeres. Ennek ellené-
re mégsem remélhetjük, hogy minden nemzeti kisebbség 
számára önálló állam lenne biztosítható. Kymlicka azt 
állítja, hogy az „egy állam – egy nemzet” alaptézise nem 
követeli meg a nemzeti asszimilációt, s hogy tulajdonkép-
pen a nemzetiségi autonómia mellett legalább olyan jó érv 
lehet, mint ellene. „A nemzeti identitás az egyes nemzeti 
kisebbségek esetében fontos eszköze lehet annak, hogy 
önkormányzatot gyakorló politikai intézményrendszert 
hozzanak létre. Akárhogyan is, ezek a releváns »politi-
kai egységek« nem lehetnek államok. Egy kifejezést kell 
találnunk – amely más, mint a nemzetállam –, s ez nem 
más, mint a többnemzetiségű állam [multination state]. 
Hogy a liberális nacionalizmus a jelen világ életképes és 
igazolható megközelítése lehessen, ahhoz arra van szük-
ség, hogy lemondjunk a liberális nacionalizmus hagyo-
mányos – egy állam, egy nemzet – aspirációjáról, és az 
államot önrendelkező népek államszövetségeként fogjuk 
fel, melyben a belső határok úgy vannak megvonva, a ha-
talom pedig akképp van elosztva, hogy lehetőség nyíljék 
minden nemzetiség számára bizonyos fokú önrendelke-
zés gyakorlására.”16

Kymlicka érvelése két oknál fogva is figyelemre mél-
tó: egyrészt, s ez a harmadik évszázados igazság, a nem-
zetiségi kérdés rendezésére az államhatalom szerkezeti 
átalakítását javallja. Vagyis azt mondja: ez a kérdés akkor 
rendezhető megnyugtató módon, ha az állam lemond ar-
ról, hogy nemzetállam legyen. Miként báró Eötvös mon-
dotta egykoron: „csak az államhatalom korlátozása által 

16  Uo., 46. o.
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felelhetni meg azon követeléseknek, melyeket a nemze-
tiség elve nevében tesznek az állam irányában”.17 Vagyis 
csak akkor, ha az állam lemond az egységes törvény-
kezésről, nemzeti nyelvről, központi közigazgatásról, 
adókról, állami közoktatásról stb., s hatalmát a nemzeti-
ségek vagy a tartományok képviseletének osztja le. S bár 
kétségtelen, hogy találkozunk Európában a föderalizáció 
és a nemzeti autonómia különböző formáival, jelenlegi 
történelmi tapasztalataink mellett még válaszra vár a 
kérdés, hogy miként biztosíthatjuk ezek után az önálló-
sított nemzetiségek lojalitását a többnemzetiségű állam 
irányába. Kérdés tehát, hogy mennyi igazság van abban, 
amit Michael Mann mond, hogy ti. az etnopolitika nem 
jelent egyebet, mint „a nemzetállam feldarabolását to-
vábbi, autentikusabbnak gondolt nemzetállamokra”.18

A másik figyelemreméltó vonása Kymlicka érvelé-
sének, hogy az autonómia igényét a tanácskozó demok-
rácia szükségességével magyarázza. Vagyis azt mondja, 
hogy az autonómia követelése csak akkor legitim, ha az 
önkormányzatiság belső szerkezetét tekintve a tanács-
kozódemokráciát testesíti meg, azaz ellátja mindazokat a 
funkciókat, amelyeket a liberális nacionalisták számára 
hagyományosan a nemzetállam testesített meg: a kép-
viseleti elv érvényesítését és az egyéni autonómia intéz-
ményes fenntartását. Hasonló álláspontot fogalmaz meg 
David Miller is az állampolgárságról és nemzeti iden-
titásról szóló munkájában. „A nemzeti önrendelkezés 
primafacie akkor tűnik értékesnek, ha az önkormányzati 

17  Eötvös József: Uralkodó eszmék, II. kötet, Magyar Helikon, Buda-
pest, 1981, 551–552. o.

18  Michael Mann: Megállította-e a globalizáció a nemzetállam fel-
emelkedését? in: Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2002/2, 155. o.
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intézmények megtestesítik a tanácskozó demokráciát, 
védik a civil és politikai jogokat, s nem utolsó sorban az 
emigráció jogát”.19 

Természetesen a kisebbségi nemzeti identitás politi-
kai megerősítésének igényét nem szűkíthetjük jogszerű-
en az autonómiára, s annak is csupán egyetlen formájára, 
a politikai autonómiára. A hatalomba való betársulás, a 
részarányos képviselet, az etnikai alapú szabad pártala-
pítás legalább ennyire célravezető lehet. De fontos, hogy 
mindaz, amit Miller vagy Kymlicka az autonómiára érvé-
nyesként állítanak, igaznak kell lennie az etnikai képvise-
let esetében is. Az autonómia, vagyis a közjogi hatalom-
ból való részesedés az egyéni szabadság célját szolgálja, 
ami viszont jelen állapotaink között, úgy tűnik, csupán 
a nemzeti, képviseleti politikában való részesedés révén 
érhető el. Ez azt jelenti, hogy az autonómiának egyszer-
re kell képviseletinek (nemzetinek) lennie, de ugyanak-
kor hagynia kell az egyéni szabadságot is érvényesülni. 
A nemzeti identitás ugyan felülírja a többi partikuláris 
identitást, de nem helyettesíti. Egyszerűbben: lehet va-
laki jó magyar, és mégis feminista. Az olyan politikai 
képviselet (legyen az nemzetállam, területi autonómia, 
etnikai párt), amely nem enged teret a szemléleti különb-
ségeknek, a közös ügy örvén feláldozza a magánérdeket. 
Civilizált államok választási törvénye vagy alkotmánya 
ezért az etnikai képviseletet (is) ellátó pártok számára 
nem szab kötelező kvótát, vagy legalábbis kétféle mér-
cével mér a többségi és az etnikai pártok esetében, abból 
a felismerésből kiindulva, hogy a kisebbségiek számára 
szemléleti különbségeik megjelenítése az össznemzeti 

19  David Miller: Citizenship and National Identity, Polity, Blackwell, 
Oxford, 2002, 166. o.
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politikai térben, sajátos demográfiai helyzetükből faka-
dóan, nehézkes lehet.

Ilyen szempontból viszont nagyon is figyelemre 
méltó, hogy, ha jól emlékszem, a jelenlegi román parla-
menti pártok közül egyedül az RMDSZ képviselői nyi-
latkozták azt, hogy a hatályos román választási törvény, 
ahogy van, úgy tökéletes.

Korunk, 2006
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Az etnikai/nemzeti kisebbségek kérdése a kortárs angolszász 
politikai elméletben és a magyar liberális gondolati 

hagyományban

Jelen tanulmány fő célja, hogy vázlatosan áttekintse annak 
a vitának a főbb dokumentumait, érveit, amelyet mintegy 
harminc esztendeje folytatnak angolszász nyelvi környe-
zetben a nemzeti/etnikai kisebbségek problémájáról. Er-
délyben élő magyarokként, kisebbségiekként ugyanis ma 
bajosan tudnánk úgy számot vetni intellektuális értelem-
ben politikai helyzetünkkel, hogy eközben ne lennénk fo-
lyamatosan tekintettel az említett vita dokumentumaira, 
argumentumaira. Ezt az elvi álláspontot azonban, bár-
mennyire kézenfekvőnek tűnik is egyébként, bizonyítani 
kell, annál is inkább, mert sokak szerint viszont a nyugati 
(és ezen belül a nyugat-európai) közfelfogás mind a mai 
napig hajlamos a „nemzeti kisebbségek” vagy az „etniku-
mok” problémáját specifikus közép-kelet-európai problé-
maként kezelni.1

Azt persze el kell ismernünk, hogy történeti érte-
lemben a nemzeti vagy etnikai kisebbségek problémája 
Európában a XIX. század közepétől el egészen az első 

1  Lásd erről bővebben: Will Kymlicka: Nation-building and 
Minority Rights: Comparing West and East, JournalofEthnicand
Migration Studies, 2000/2, 183–212, 186. o.; Bruno de Witte: Az et-
nikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika 
a jog ellenében, in: Magyar Kisebbség, 2003/ 2–3, 241–267. o.
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világháború végéig valóban specifikus kelet-európai 
problémának számított. Ennek megfelelően a nemzeti-
ségi/kisebbségi probléma a magyar politikai közgondol-
kodásban és teóriában legalább 1848 óta – több-kevesebb 
folytonossággal – jelen van, továbbá az is tény, hogy en-
nek a gondolati hagyománynak van egy olyan – liberális 
– szegmense, amely nagymérvű rokonságot mutat a mai 
nyugati teoretikusok megközelítésmódjával.

Ha ennek a tradíciónak a kezdeteire gondolunk, 
nem hagyhatjuk említés nélkül báró Eötvös Józsefnek, a 
„nemzetiségi” kérdés XIX. századi szakértőjének a nevét, 
akinek döntő szerepe volt az 1868-as nemzetiségi törvény 
előkészítésében és elfogadtatásában.2 Mindazonáltal Eöt-
vös megközelítésmódját egy olyasfajta, sajátosan XIX. 
századi történelemfilozófiai optimizmus dominálta, amit 
ma már erős fenntartásokkal kezelünk. Ez a fajta törté-
nelemfilozófiai látószög, ami egyébiránt nagymértékben 
rokon volt más korabeli nemzeti liberális szerzők látás-
módjával, így például John Stuart Millnek a Képviseleti 
kormányzatban3 kifejtett nézeteivel, hajlamos volt a nem-

2  Eötvös legfontosabb vonatkozó munkái: Eötvös József: A XIX. 
századuralkodó eszméinek befolyása az államra I–II., Magyar Heli-
kon, Budapest, 1981; Eötvös József: A nemzetiségi kérdés, in: Re-
forméshazafiságIII., Magyar Helikon, Budapest, 1978, 339–465. o.; 
Eötvös József: A nemzetiségi törvényjavaslatról, in: Magyar libe-
ralizmus, Századvég, Budapest, 1993, 134–138. o. A ’68-as nemze-
tiségi törvény előzményeiről lásd: Katus László: Egy kisebbségi 
törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi törvény évfordu-
lójára, in: Regio, 1993/4, 99–128. o. Eötvös vonatkozó nézeteiről 
általában lásd: Galántai József: Nemzet és kisebbségEötvös József
életművében, Korona Kiadó, Budapest, é. n.

3  John Stuart Mill: Considerations on Representative Government, 
Bobbs-Merill, Indianapolis, 1958. Magyarul lásd: A képviseleti kor-
mány, Emrich Gusztáv, Pest, 1867.
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zetiségi kérdés jelentőségét alárendelni a civilizáció, a 
haladás és a szabadság egyetemes követelményeinek. 
Azt tanította, hogy a történelmi „haladás” megköveteli 
a „kevésbé civilizált” nemzetiségek (Mill esetében a skó-
tok, walesiek, írek, Eötvös esetében a románok, szerbek, 
szlovákok stb.) beolvadását a „történelmi” vagy „politi-
kai” nemzetekbe, mely alatt (az egyébként skót szárma-
zású) Mill a briteket (angolokat), Eötvös természetesen 
a magyarokat értette. A XIX. századi nemzeti liberaliz-
mus ezt még nem asszimilációként, hanem civilizációs 
feladatként, a szabadság állapotára való eljutás követel-
ményeként értékelte.4

Talán a történelmi haladás eszméjéből való kiábrán-
dulás is magyarázza, hogy a nemzetiségi kérdés (vagy 
a kisebbségi szerződések fogalomhasználata nyomán 
elterjedt új szóval: a „kisebbségi” kérdés)5 az első világ-
háborút követően új és megkülönböztetett jelentőséggel 
merült fel a közép-kelet-európai politikai gondolkodók 
számára. Isaiah Berlin, a nacionalizmus eszmetörténe-
tének avatott kutatója írta valamikor a múlt század kö-
zepén, hogy noha a XIX. század legjelentősebb teoreti-
kusai mindahányan tisztában voltak a nacionalizmus 
jelentőségével, de a század második felében, valójában 
egészen az első világháborúig azt gondolták, hogy el 

4  Eötvös nemzetiségi nézeteiről és a korabeli „internacionalista na-
cionalizmusról” lásd Tamás Gáspár Miklós tanulmányát: Eötvös 
a nyugat-keleti liberális, in: Uő: Törzsi fogalmakII., Atlantisz Ki-
adó, Budapest, 1999, 9–143. o.

5  A két kifejezés közti jelentésbeli eltérést az adja, hogy míg a nem-
zetiség megjelölés elvben a többségi nemzet tagjaira is használa-
tos volt, addig a kisebbség terminus egyértelműen a numerikus 
kisebbségre vonatkozik.
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fog enyészni.6 Az első világháború azzal, hogy a több-
nemzetiségű Habsburg, de bizonyos mértékig az orosz 
(szovjet) birodalmat is szétbomlasztotta, felhívta a fi-
gyelmet a térségben terjedő nyelvi nacionalizmus és a 
különálló nyelvi/kulturális identitásban gyökerező nép-
szuverenitás gondolatának megváltozott jelentőségére, 
amit egyébként már az oszmán birodalom valamivel 
korábbi fölbomlása is megelőlegezett. Másfelől viszont 
„a nagy háború”, mivel a többnemzetiségű birodalmak 
helyén nem hozott létre etnikailag homogén lakosságú 
államalakulatokat (bár a térségben élő nemzeti kisebb-
ségek vagy nemzetiségek számarányát jelentős mérték-
ben csökkentette), a XIX. századi nyelvi nacionalizmus 
amúgy is súlyos örökségét további kollektív félelmekkel 
és háborús sérelmekkel megtetézve hagyta az utódálla-
mokra.7 Mindez a nemzetiségi/kisebbségi kérdés jelentő-
ségét is új megvilágításba helyezte, s a magyar politikai 
gondolkodókat arra kényszerítette, hogy igen gyakran 
„kisebbségi”-ként, vagy legalábbis az „utódállamok”-ba 
szorult magyarok szemszögéből gondolják újra a kér-
dést. Időközben viszont kétségtelenül megváltoztak a 
probléma terminusai is, hiszen a kérdést immár nem a 
(többnemzetiségű) birodalmi keret és az erős monarchi-
kus kormányzat, hanem a nemzetállam és a fokozatosan 

6  Lásd Isaiah Berlin: A meghajlított vessző. A nacionalizmus ki-
alakulásáról, in: Uő: Az emberiség göcsörtös fája, Európa Kiadó, 
Budapest, 1996, 327–357, 334. o. Berlinnek a nacionalizmus kér-
désében elfoglalt álláspontjáról részletesebben lásd David Miller: 
Crooked Timber or Bent Twig? Isaiah Berlin’s Nationalism, in: 
PoliticalStudies, 2005, vol. 53, 100–123. o.

7  A XIX. és XX. századi nemzetiségi mozgalmak történetéhez lásd 
Romsics Ignác: Nemzet,nemzetiségésállamKelet-Közép-ésDélkelet-
Európában a 19. és 20. században, Napvilág Kiadó, Budapest, 1998.
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intézményesülő népuralom összefüggéseiben kellett vé-
giggondolni.

Ez a reflexiós folyamat, a nemzeti kisebbségek hely-
zetével való teoretikus számvetés magyar részről igen 
gyakran eredeti, termékeny és máig érvényes meglátáso-
kat eredményezett. Ide sorolható például Bibó Istvánnak 
az 1940-es évek elejéről származó, Az európai egyensúly-
rólésbékéről szóló tanulmányában megfogalmazott felis-
merése,8 miszerint a demokratizmus és a nacionalizmus 
párban járnak, s hogy a demokratizálódás logikája köte-
lességszerűen megköveteli a politika „nacionalizálását” 
– a népszuverenitás fokozatos intézményesítése pedig az 
államnak nemzetállammá, a nemzet államává való ala-
kítását.9 A gyanú, miszerint a népszuverenitás eszméjén 
nyugvó demokratikus politika intézményesítése meg-

8  Lásd Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről, in: Uő: 
Válogatotttanulmányok,I. kötet, Magvető Kiadó, Budapest, 1986, 
295–635, 310. o.; vagy szintén tőle: A kelet-európai kisállamok 
nyomorúsága, in: Uő: Válogatotttanulmányok,II. kötet, 185–266. o.

9  Alig valamivel később, a közép- és kelet-európai nemzeti moz-
galmak történetét tanulmányozva Hannah Arendt is ugyanerre 
a következtetésre jut. Véleménye szerint a Habsburg-monarchi-
ában és a cári Oroszországban tenyésző „törzsi nacionalizmus” 
legfélelmetesebb történelmi „fegyverténye” az volt, hogy az ál-
lamot teljes egészében a nemzet érdekeinek rendelte alá, aminek 
következtében az államiság „eszközszerűvé silányult”, a nemze-
ti ideológia szimpla eszközévé vált. Az állam és nemzet rejtett 
konfliktusa azonban már a modern nemzetállam születésekor 
megjelent, amikor a francia forradalom az Ember és Polgár Joga-
inak Nyilatkozatát a nemzeti szuverenitás igényével kombinálta. 
„A nacionalizmus lényegében az állam elfajulásának a kifejező-
dése, melynek során az a nemzet eszközévé silányul, miközben 
az állampolgári azonosulást felváltja a nemzeti közösséggel való 
identifikáció.” Hannah Arendt: A törzsi nacionalizmusról, in: Lé-
tünk, 1992/2–3., 116–130, 122–123. o.
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követeli majd a nemzetiségek asszimilálását, voltakép-
pen már Eötvösben felmerült, de mivel neki nem voltak 
vonatkozó történelmi tapasztalatai (leszámítva talán az 
1848-as szabadságharc részleges tapasztalatait, valamint 
a francia forradalomnak, s ezen belül a jakobinus köztár-
saságnak szentelt történelmi stúdiumait), a feltevésnek 
történelmi bizonyítékokkal alátámasztott formáját majd 
csak Bibónál találjuk meg. Mindez tulajdonképpen ma is 
azt mutatja, hogy önmagában a demokratikus államrend, 
a népszuverenitás intézményesítése még nem megoldás 
a kisebbségi problémára, épp ellenkezőleg – a probléma 
egy új, eladdig ismeretlen és félelmetes arcát mutatja meg.

A teoretikus megfontolások mellett szép számban 
születtek a kor politikusaiban, gondolkodó főiben – Er-
délyben is – olyan konkrét rendezési javaslatok, amelyek 
akár autonómia-modellek, akár föderatív államszerke-
zetre tett javaslatok formájában kívánták a kisebbségi 
kérdést rendezni – de amelyeknek a két világháború 
közötti időszakban értelemszerűen kevés esélyük volt 
a megvalósulásra.10 Teoretikus jelentőségüket tekintve 
túlmutatnak ezeken azok a korabeli jogi, jogelméleti el-
képzelések, amelyek elfogadták az államjogi status quo-t, 
s megmaradtak a kisebbségi szerződések szigorúan 
individualisztikus szemléleti keretei között, arra töreked-
ve, hogy a kisebbségvédelem feladatát összebékítsék az 
egyéni jogok nyelvével. Ezek az intellektuális törekvések, 
éppen említett individualizmusuk okán, igen gyakran 
nagymérvű rokonságot mutatnak a mai nyugati teoreti-

10  Ezeket részletesen összefoglalja Bárdi Nándor, lásd az ezzel kap-
csolatos tanulmányát: Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés ke-
zelésére (A magyar elképzelések), in: Magyar Kisebbség, 2004/1–2., 
329–376. o.
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kusok álláspontjával. Ha ezekre a korabeli törekvésekre 
gondolunk, megint csak nem hagyhatjuk említés nélkül 
Balogh Artúrnak, a korabeli erdélyi magyar jogi elméletal-
kotás kiválóságának a nevét.11 Eötvös „tanítványaként” ka-
rakteres liberális álláspontról érvel, abból a megfontolásból 
kiindulva, hogy a totalizáló demokrácia kisebbségekkel 
szemben ellenséges gyakorlatával szakítani csupán a de-
mokratikus nemzetállami intézményi rend és jogrend libe-
rális „föllazításával” lehet. Ezért rendszerint a jogállamisá-
got (értsd: a közhatalom bírói ellenőrzését a közigazgatási 
bíróság révén), az egyéni szabadság tiszteletben tartását 
s a kisebbségekhez tartozók nyelvi jogainak garantálását 
kéri számon a román jogalkotáson és politikai fórumokon. 
Másfelől viszont Erdélyben megtelepedett egyetemi pro-
fesszorként, „kisebbségiként” az erdélyi magyar nemzeti 
közösség önálló közjogi alanyiságának, a politikai autonó-
miának az elismerését és intézményesítését is sürgeti néha 
– olyan követelések ezek, amelyeket viszont maga Eötvös 
a birodalmi „történelmi jog” logikája alapján, valamint a 
helyi (tartományi, községi, municipális) önkormányzatiság 
általa pártolt eszméjére való tekintettel valószínűleg már 
nem fogadott volna el.

11  Balogh jelentősebb vonatkozó munkáiból 1997-ben jelent meg 
egy mértékadó válogatás a néhai Fábián Ernő szerkesztésében 
Jogállam és kisebbség címmel (Kriterion, Kolozsvár–Bukarest). 
A kötetben nem szereplő, mivel nem kimondottan kisebbségi 
tematikával foglalkozó írásai közül említést érdemelnek, különö-
sen, mert liberális meggyőződéseinek gyökereire derítenek fényt, 
az alábbi tanulmányok: Balogh Arthur: Szabadság és egyenlőség, 
in: Erdélyi Múzeum, 1914, XXXI. kötet, 92–107. o.; Balogh Arthur: 
ConstantBenjamin és az alkotmányos állam tana, MTA, Budapest, 
1915.
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Ha maga a kisebbségi probléma nem is szűnt meg lé-
tezni, ezek a teoretikus javaslatok – a köztudat szintjén leg-
alábbis – 1945 után feledésbe mentek, lévén a román kom-
munista rendszer a kisebbségekkel szemben többnyire 
vonalas és kérlelhetetlen nacionalista politikát követett. Ez 
különösen a kommunizmus utolsó évtizedeire igaz, hiszen 
tudjuk, hogy kezdetben még a Szovjetunióban is a lenini 
„nemzetiségi politika” volt érvényben, amelynek szelle-
mében etnikai alapú területi autonómiákra épülő szövet-
ségi rendszert hoztak létre az országban, „öntudatra” éb-
resztve eladdig nem létező nemzeteket is. Ezt a modellt 
vette át Sztálin szorgalmazására Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Romániában, s ennek eredménye volt a Magyar Autonóm 
Tartomány (1952). Ezt azonban 1960-ban átszervezték, ’68-
ban, a megyésítéssel párhuzamosan pedig eltörölték, s rö-
videsen a nem hivatalos román pártállami ideológia is a 
nacionalizmus lett a sztálinimus helyett.12 Az indoktrináció 
szerint Romániában románok, magyarok, szászok és egyéb 
nemzetiségek (értsd: a cigányok) békés egyetértésben éltek 
együtt.

Ami természetesen nem volt igaz, a probléma maradt, 
s a ’89-es fordulat után ugyanolyan, ha nem még nagyobb 
intenzitással jelentkezett. És nyilván jelentkeztek a politi-
kaelméleti és jogelméleti leképzésére irányuló próbálkozá-
sok és szándékok is.13 Egyvalami azonban a konjunktúrát 
illetően időközben mégiscsak megváltozott, s talán ez a 

12  A román kommunista rezsim ideológiai fordulatáról lásd részle-
tesebben Schöpflin György: Kommunizmus, posztkommunizmus 
és a nemzet, in: Világosság, 1996/2, 5–21. o.

13  Ezeknek egyik példaértékű dokumentuma Salat Levente könyve: 
Etnopolitikaakonfliktustólaméltányosságig, Mentor Kiadó, Marosvá-
sárhely, 2001.
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konjunkturális változás adhat leginkább magyarázatot 
arra, hogy a kisebbségi problémáinkkal való számvetés 
közben miért szükséges nyugati elméletírók munkáihoz 
fordulnunk. Úgy tűnik ugyanis, hogy 1989-ben mi való-
jában nem egy, hanem két problémát örököltünk. Részint 
megörököltük saját kisebbségi problémánkat, ahogyan 
azt eleink ismerték, részint viszont – a nyugati demok-
ratikus modell meghonosítására irányuló törekvéseink-
kel – megörököltük a liberális demokrácia teljes prob-
lémakatalógusát. Az igazi probléma azonban – miként 
azt az utóbbi harminc esztendő erre vonatkozó vitáinak 
tanulságai mutatják nyugaton – a kettő összekapcsolásá-
ból származik. Hogyan lehet csoportok (s ezen belül az 
etnikai csoportok, nemzeti kisebbségek) követeléseit jogi, 
politikai elismerésben részesíteni a liberális jogalkotás 
hagyományos egyénközpontúsága mellett? Ez lenne az a 
dilemma, ami mintegy harminc esztendeje foglalkoztatja 
a nyugati (és nem csak európai) tudományos közvéle-
ményt.

Az, hogy a mai nyugati teoretikusok figyelme a nem-
zeti, etnikai kisebbségek problémája fele fordult, általá-
ban nem a kelet-európai helyzettel való számvetés igé-
nyével magyarázható; egyszerre köszönhető a hetvenes 
évektől Európában (de egyebütt is, például Kanadában) 
tapasztalható „etnikai reneszánsz”-nak, a nyugati (s töb-
bek között a nyugat-európai) országokba való bevándor-
lási folyamatnak, valamint az észak-amerikai kisebbség-
védő mozgalmak (feketék, homoszexuálisok, feministák) 
által provokált „multikulturalizmus”-vitának.14 Ezen a 

14  Schöplin György szerint egyébként a Nyugat éppen azért nem 
értette meg a multietnicitás természetét, mert összekeverte a 
multikulturalizmus fogalmával. A megoldást abban látja, hogy 
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kérdéscsomagon belül a nemzeti/etnikai problémára való 
teoretikus reflexiót eredetileg minden bizonnyal Vernon 
van Dyke-nak, az Iowa-i Egyetem néhai professzorának 
tanulmányai ösztönözték, aki több cikket, valamint köny-
vet is írt a kérdésről.15 A vitához az idők folyamán olyan 
szerzők szóltak hozzá, mint Chandran Kukathas, Will 
Kymlicka, Michael Walzer, David Miller – a felsorolás ter-
mészetesen korántsem teljes.16

Közép- vagy Délkelet-Európának ki kell alakítania a saját moder-
nitását, azaz meg kell találnia az etnikai csoportok demokratikus 
struktúrákba való integrálásának módját. Lásd: Az új Európa 
narratívái. Beszélgetés Schöpflin György europarlamenti képvi-
selővel, in: Korunk, 2006/4. szám, 46–54, 53. o.

15  Van Dyke témához kapcsolódó tanulmányai, könyvei: The 
Individual, the State and Ethnic Communities in Political Theory, 
in: World Politics, 1977/3, 343–369. o. (Újranyomva in: Will 
Kymlicka [ed.]: TheRights ofMinorityCultures, Oxford Univer-
sity, Oxford, 1995, 31–56. o.); Collective Rights and Moral Right: 
Problems in Liberal-democratic Thought, in: Journal of Politics, 
1982, vol. 44, 21–40. o.; HumanRights,EthnicityandDiscrimination, 
Greenwood, Westport, 1985. 

16  Az említett szerzők fontosabb munkái: Chandran Kukathas 
– Philip Pettit: ATheoryof JusticeanditsCritics, Polity, Oxford–
Cambridge, 1990; Chandran Kukathas: Vannak-e kulturális 
jogaink? in: Eszmék a politikában. A nacionalizmus, Tanulmány 
Kiadó, Pécs, 1995, 68–107 (Chandran Kukathas: Are There Any 
Cultural Rights? in: PoliticalTheory, 1992, 20, 105–139. o.); Will 
Kymlicka: Liberalism, Community and Culture, Clarendon, Ox-
ford, 1989; Will Kymlicka: MulticulturalCitizenship, Clarendon, 
Oxford, 1995; Will Kymlicka: The Rights of Minority Cultures: 
Reply to Kukathas, in: PoliticalTheory, 1992, 20, 140–146. o.; Will 
Kymlicka – Wayne Norman: Return of the Citizen: A Survey of 
Recent Work on Citizenship Theory, in: Ethics, 1994, 104, 352–
381. o.; Will Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, 
nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus, in: Kellék, 2001, VII. 
évfolyam, 17. szám, 27–56. o. (Will Kymlicka – Christine Straehle: 
Cosmopolitanism, Nation-States and Minority Nationalism: 
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Bármekkora legyen is azonban az említett szerzők 
szemléletmódja közti különbség, közös bennük, hogy 
mindannyian egyfajta „liberális minimumot” képviselnek, 
amelyet mind „kifele”, mind pedig „befele” igyekeznek 
következetesen érvényesíteni. (Másfelől viszont az a tény, 
hogy a szándékaikban megmutatkozó konvergencia elle-
nére szemléleti különbségek léteznek közöttük, azt mutatja, 
hogy nehéz a hatékony kisebbségvédelem követelményét 
az egyéni szabadság és jogok nyelvezetével összebékíteni.)

„Befele” a liberális szempont érvényesítése megkövete-
li a nemzeti kisebbségek „liberalizálását”, vagyis annak az 
álláspontnak a felvállalását, miszerint egyetlen önrendelke-
zéssel bíró közösség sem nyerhet olyan kompetenciákat tag-
jai felett, amelyek egyéni jogokat sértenek. Ezt az álláspon-
tot jól tükrözi már van Dyke megfogalmazása, miszerint „a 
csoportjogok elvi elismerése, s ezen belül az önrendelkezés 
jogának elismerése semmi esetre sem jelenti az egyéni, em-
beri jogok felülírását”. Épp ellenkezőleg, mondja, az egyéni 
jogok nagyon is értékesek. „Védelmük megköveteli, hogy 
ott, ahol a csoport önálló státust és jogokat élvez, még in-
kább résen legyünk, hiszen a csoportok is, éppúgy, mint az 
állam, megsérthetik ezeket a jogokat.”17 Álláspontja szerint 

A Critical Review of Recent Literature, in: European Journal of
Philosophy, 1999, volume 7, no. 1, 65–88. o.); Michael Walzer: 
SpheresofJustice, Basic Books, New York, 1983; Michael Walzer: 
On Toleration, Yale University Press, New Haven, 1997; Micha-
el Walzer: Pluralism: A political perspective, in: Will Kymlicka 
(ed.): TheRightsofMinorityCultures, Oxford Univesity Press, Ox-
ford, 1995, 139–154 o.; David Miller: On Nationality, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1995; David Miller: Citizenship and National 
Identity, Polity, Blackwell, Oxford, 2002.

17  Vernon van Dyke: The Individual, the State and Ethnic 
Communities in Political Theory, in: The Rights of Minority
Cultures, 53. o.
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az egyénnek joga van részt venni a csoport döntéseiben, s 
joga van bármikor elhagyni a csoportot, de nincs joga ki-
vonni magát a csoport döntése alól, vagy elutasítani azt.

Ugyanezt hangsúlyozza Miller is, amikor azt mond-
ja, hogy „a nemzeti önrendelkezés primafacie akkor tűnik 
értékesnek, ha az önkormányzati intézmények megteste-
sítik a tanácskozó demokráciát, védik a civil és politikai 
jogokat, s nem utolsó sorban az emigráció jogát”.18 A prob-
léma magva tulajdonképpen az a kérdés, állítja Kymlicka, 
hogy a liberális nemzetállamnak toleránsnak kell-e len-
nie illiberális kisebbségeivel szemben, vagyis hogy az 
„egyéni autonómia” és a „tolerancia” liberális értékei közül 
melyiket részesítjük előnyben. Kymlicka álláspontja ebben 
a kérdésben, csakúgy mint a Milleré vagy a van Dyké, vilá-
gos és egyértelmű: „a tolerancia egyetlen, a liberálisok által 
elfogadható akcepciója az egyéni autonómia értékén alap-
szik”. „Például a vallási türelem liberális eszméje az egyéni 
választás szabadságának az elkötelezettje. A vallási türelem 
a liberálisok számára elsősorban nem azt jelenti, hogy min-
den vallási közösség elfogadja más vallások létezését, bele-
egyezve abba, hogy kölcsönösen tiszteletben tartják egymás 
vallási gyakorlatát. A vallási türelem inkább azt jelenti, hogy 
az egyének rendelkeznek a lelkiismeret szabadságával, egy 
olyan joggal, ami akár konfliktusba is kerülhet annak a kö-
zösségnek a kívánalmaival, amelyben felnőttek.”19

A „liberális minimum” kifele történő érvényesítése ha-
sonlóan bonyolult problémákat vet fel. Miként azt az emlí-
tett vita is mutatja, a fő nézeteltérés ma tulajdonképpen ama 

18  David Miller: National Self-Determination and Global Justice, in: 
Citizenship and National Identity, 166. o.

19  Will Kymlicka: Liberalism and Minority Rights. An Interview, in: 
Ratio Juris, 1999/2, 133–152, 150. o.
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kérdés körül van, hogy az egyéni jogok szavatolása önma-
gában képes-e megvédeni a közösségeket az asszimiláció-
tól és a (nem kívánt) fölbomlástól, vagy másmilyen típusú 
megoldásra, például kollektívjogokra van szükség. A kérdés 
tehát az, hogy képes-e az egyéni jogok nyelvét beszélő „li-
berális” demokrácia szembenézni a kisebbségek kulturális/
politikai prosperitásának megőrzéséből fakadó követelmé-
nyekkel. Míg ebben a kérdésben van Dyke vagy Kymlicka 
a kollektív jogok vagy csoportjogok eszméjét védik, addig 
Kukathas vagy a „nemzeti liberális” Yael Tamir20 beér-
nék az egyéni jogok garantálásával – mindkét fél azonban 
ugyanúgy az egyéni szabadság nevében követel több vagy 
kevesebb jogot. Természetesen az említett álláspontok ko-
rántsem merítik ki a vitában fennforgó nézetek, vélemények 
teljes skáláját, s ha csupán ezeket emeltem ki, az azért volt, 
mert igazodnak van Dyke tanulmányának eredeti szemlé-
leti kereteihez. Van Dyke ugyan tanulmányában korántsem 
tárgyalta az összes olyan kérdést, amit később a vitatkozó 
felek érintettek, de érvei jellegénél fogva mégis hosszú időre 
meghatározta a vita szemléleti irányát. Mivel érveit a liberális 
demokrácia kontextusában és a liberális jogalkotás radikális 
individualizmusával szemben fogalmazta meg, ezért ezek az 
érvek alapvetően a jogalkotás lehetőségeit firtatták, vagyis az 
ún. kollektív jogok vagy csoportjogok problémáját.

A kollektív jogok vagy csoportjogok szükségessége 
azonban hovatovább egyre inkább vitatottá válik a liberális 
oldalon, s fontos, hogy legalább hozzávetőlegesen felmérjük 
a kollektív jogok eszméjét érő bírálatok irányát, s ezek lehet-
séges teoretikus következményeit. Az is figyelemre méltó 
továbbá, hogy az angolszász eredetű kollektív jogi teóriák 

20  Lásd Yael Tamir: Liberal Nationalism, Princeton University Press, 
Princeton, 1993.
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liberális „átvétele” magyar nyelvterületen igen gyakran 
szinte ösztönszerűen kritikai formában történik, noha maga 
Kymlicka általában hangsúlyozni szokta elméletének libe-
rális jellegét. Így például Ludassy Mária a Kymlicka 1989-es 
könyvéről írott kritikai recenziójában arra hívja fel a figyel-
met, hogy „az egyén jogainak terminológiájából nem ve-
zethető le minden további nélkül egy kisebbségi közösség 
kultúrájának fennmaradását önértékként kezelő »kollektív« 
jog, sőt bizonyos esetekben a kettő szembe is kerülhet egy-
mással”.21 Ludassy bírálata azokat a törekvéseket célozza, 
amelyek a csoportjogokat az egyén jogaiból kívánják szár-
maztatni. Természetesen önmagában az egyéni jogok esz-
méje is mélyen problematikus, de mivel mára már elfogad-
tuk és megszoktuk létezésüket, ezért rendszerint a kollektív 
jogok kérdésével foglalkozó mai szerzők is azzal kísérletez-
nek, hogy valamilyen módon az egyéni jogokból vezessék 
le a kollektívát megillető jogosítványokat. Vonatkozó javas-
lataik változatosak és gyakran bonyolultak, hiszen – miként 
Egyed Péter írja egy, a témának szentelt tanulmányában – a 
probléma „nehezen megoldható, a sajátos visszavezetése 
az általánosra e filozófiai-jogi esetben különös megfontolá-
sokat igényel, amelyek alkalmasint igen körmönfontak és 
nehézkesek lehetnek”.22 Álláspontja szerint egyébként „a ki-
sebbségi-közösségi jogok hagyományos emberjogi alapok-
ból filozófiai-logikai világossággal nemvezethetőkle”.23

21  Ludassy Mária: Liberalizmus, közösség és kultúra, in: ÚjHolnap, 
1997/1, 11–19, 15. o.

22  Egyed Péter: Kisebbségi jogok mint emberi jogok, in: Korunk, 
2002/2, 48–58, 48–49. o.

23  Uo., 57. o. Némileg más álláspontot képvisel ebben a kérdés-
ben Öllös László, lásd az ezzel kapcsolatos kötetét: Emberijogok
– nemzeti jogok, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum 
Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2004. Véleménye szerint 
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Fontos megemlíteni viszont, hogy van Dyke maga 
nem is fogalmazott meg ilyen irányú javaslatot, s a kol-
lektív jogok instituálását célzó megfontolásai legfennebb 
analógiásan hozhatók összefüggésbe az egyéni jogok 
eszméjével, amennyiben mindenkor mereven ragasz-
kodott ahhoz az állásponthoz, hogy a csoportjogoknak 
(akárcsak az egyéni jogoknak) erkölcsi jogot kell kodifi-
kálniuk. Ugyanakkor az erkölcsi jog filozófiai/metafizikai 
megalapozása láthatólag nem érdekelte különösebben. 
Azt gondolta ugyanis, hogy a kérdésre több, egymással 
egyenértékű válasz is adható, az egyéni jogok filozófi-
ai megalapozásával való analógiában. „Azok, akik azt 
hiszik, hogy az egyéni jogok természetes vagy Istentől 
kapott jogok, kiterjeszthetik ezt a meggyőződésüket a 
csoportjogokra is; mondhatják azt, hogy a jogokat magá-
nak a közösségnek a megléte hívja életre. Azok, akik azt 
gondolják, hogy az egyének erkölcsi követelései szimp-
lán annak kritikai megítélésén alapszanak, aminek lennie 
kell, ugyanezt gondolhatják a csoportjogokról is. Mind-
két válasz összeegyeztethető egy harmadikkal, amelyre 
korábban már utaltam, vagyis azzal, hogy a szükségletek 

a nemzeti szabadság része az egyén szabadságának, s az egyéni 
és univerzális, individuális és nembeli között a nemzet a közvetí-
tő kapocs (értsd magyarokként, szlovákokként leszünk emberek-
ké), ezért a nemzeti jogok kontemplálhatók egyéni jogokként is, 
de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a nemzeti identitás 
bizonyos elemei összeférnek az egyéni jogokkal, vagyis univer-
zálisan választhatók. (Egy liberális szerkezetű kultúrának elvben 
bárki tagja lehet, hiszen ez nem kirekesztő.) Ha viszont a fenti 
érvelés logikáját megfordítjuk, akkor ahhoz a konklúzióhoz ju-
tunk, hogy bár „az identitás megválasztásához” való jog egyete-
mes emberi jog ugyan, de csakis a liberális szerkezetű kultúrák 
választhatók. 
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léte maga után vonja a jogot, hogy (bizonyos korlátokon 
belül) kielégítésük érdekében cselekedjünk.”24

A nemzeti/etnikai kisebbségek problémájának a jog-
alkotásra kihegyezett megközelítésmódja azonban nem 
csupán a megalapozás logikai/filozófiai problémáját veti 
fel, hanem egyszersmind a fölösleges jogszaporítás ve-
szélyeit is magában hordozza. A jogszaporításban rejlő 
devolúciós veszélyekre többek között megint csak Egyed 
Péter figyelmeztetett egy másik, 2005-ben megjelentetett 
tanulmányában.25 Az emberi jogok ilyetén, kisebbségi jo-
gok formájában történő extenziója, állította, parttalanná 
és irrelevánssá teszi az emberi jogokra való rekurzust, 
másfelől a folyamat iránya egyre inkább megköveteli 
az emberi jogokról folytatott filozófiai diskurzusban a 
hangsúlyok áthelyezését a nomos-ról a physis-re, vagyis 
az emberi jogokról az emberi természetre. Az emberi ter-
mészetről alkotott tanításukkal viszont az arisztotelészi 
vagy kanti filozófiák megfelelőbb módszertani alapokat 
kínálnak a közösségi probléma megközelítéséhez, mint a 
XX. század filozófiái, hiszen a klasszikusok az ember ter-

24  Van Dyke, i. m., 45. o. Ez az álláspont azonban megint csak bí-
rálható liberális oldalról, aminek bizonyítékát Mester Béla egyik, 
2005-ben megjelentetett tanulmánya adja. A szerző álláspontja 
szerint akárhogyan is forgatjuk a kollektív jogok kérdését, nem 
kerülhetjük meg az egyéni akaratnyilvánításra való utalást az 
elméletben, illetve az erre való felszólítást a gyakorlati politiká-
ban. Úgy tűnik tehát, hogy az egyéni akaratnyilvánításra és az 
egyéni jogokra vissza nem vezethető kollektív jogokról beszélni 
képtelenség. Lásd Mester Béla: A kontraktualizmus védelmében. 
A kollektív jogok visszavezethetősége az egyéni jogokra, in: Kel-
lék, 2005, 26. szám, 55–61. o.

25  Lásd Egyed Péter: A közösség kérdése a kommunitarista, vala-
mint a hagyományos (közösségi) diskurzusban, in: Kellék, 2005, 
26. szám, 41–53. o.
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mészetét eleve közösségiként gondolták el – számukra 
az egyén természete csupán derivátuma volt közösségi 
létmódjának. Azok a XX. századi közösségelvű gondol-
kodók, akik – mint például a skót filozófus, Alasdair 
MacIntyre – fölfedezték az arisztotelészi társadalomfilo-
zófiában rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, így jutottak el 
az emberi közösség mint politikai közösség (polisz) antik 
gondolatának rehabilitálásához. A polisz, a politikai kö-
zösség, bár a közös kultúra magas fokát kívánja meg a 
benne résztvevőktől, s ellehetetlenül, ha tagjai legalább 
egy nyelven nem értik meg egymást, mégsem merül ki 
magában a közös kultúrában, s legalább annyira külön-
bözik a Volk politikai társadalmától, mint amilyen távol 
áll mindkettő a liberális demokráciától.

Az emberi jogok szaporításában rejlő devolúciós 
veszély lehetősége azonban régi vita tárgya,26 amely el-
méleti értelemben akár egészen a szociális vagy morális 
jogok instituálására tett korai, XVIII. századi javaslatokig 
is visszavezethető. Hannah Arendt álláspontja szerint 
már a francia forradalmárok, azzal, hogy az ember jogait 
természetes jogokként kontemplálták, teret nyitottak az 
emberi jogok természetes igények nevében történő sza-
porításának, hiszen az olyan jogok, mint például a Robes-
pierre által következetesen szorgalmazott „megélhetés 
joga”, csak azért illetik meg az embert, „mert természeti 
lény, »az élelemhez, a ruházkodáshoz, a fajfenntartás-
hoz«, vagyis az életszükségletekhez való jogán”.27 Az 

26  A vita legújabb fejleményeihez adalékként lásd: Leszek 
Kołakowski: Emberi jogok? Mi végre? in: Kritika, Budapest, 
2004/2. 

27  Hannah Arendt: A forradalom, Európa Kiadó, Budapest, 1991, 
140. o.
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emberi jogok extenziója, a klasszikus, már Locke vagy az 
amerikai alkotmány által nevesített „negatív” jogoknak 
(az élet, szabadság, tulajdon jogának) „pozitív” jogok-
kal való megtoldása ilyenformán valóban „a természetre 
redukálja a politikát”, csakhogy itt az emberi természet 
alatt az ember fizikai valóságából következő igények ér-
tendők. Az is kétségtelen továbbá, hogy a XX. században, 
„az új társadalmi mozgalmak” és az „identitáspolitikák” 
térnyerésével, a jóléti államnak a magánszférába való 
behatolásával, a közélet és magánélet közti határ felszá-
molásával egyre inkább „az emberi természet” kérdései, 
azaz a szexuális preferenciák, a nemi, etnikai, faji identi-
tás, a szegénység váltak politikai problémákká. Ezzel az 
egyre határozottabban alakot öltő tendenciával szemben 
Arendt már a múlt század közepén a politika másfajta 
kontemplációját javasolta. Meggyőződéses republikánus 
gondolkodóként az volt a véleménye, hogy a politika a 
politikai szabadság, az egymással való beszélgetés sza-
badságának terepe, a természeti erők uralma és kénysze-
rítő ereje alól tehát fel kell szabadítani a szemléleti és vé-
leménykülönbségek megjelenésére. Elméleti értelemben 
azonban ezek a javaslatok már nála is Arisztotelész poli-
tikai nézeteire mentek vissza, aki az embert hol politikai, 
hol pedig beszélő lénynek nevezte, s akinek a – részint 
a metafizikájában, részint az athéni állam politikai gya-
korlatáról szerzett tapasztalataiban gyökerező – filozófi-
ai antropológiája valóban a politikai közösség ontológiai 
primátusát tanította az egyénnel szemben.28 „A polisz az, 

28  Arisztotelész politikai nézetei a legtöbb ókorkutató szerint az 
antik görögség egészének politikai tapasztalatait summázták, 
azaz korántsem csupán a gondolkodó egyén elszigetelt véle-
ményéről van szó. „Arisztotelész a Politikában az embert zoon 
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amely az embert mint emberi lényt szó szerint lehetővé 
teszi.”29

Mindazonáltal a „tiszta” vagy „klasszikus” re-
publikánus álláspont, amit Arendt, majd később egyes 
kommunitárius gondolkodók megpróbáltak rehabilitál-
ni, a képviseleti demokrácia összefüggésében nehezen 
tartható. A nemzeti liberalizmus százannyi éves tradíci-
ója újra meg újra figyelmeztet bennünket annak a törté-
nelmi tapasztalatnak a jelentőségére, hogy az újkori de-
mokratikus államok zömmel nemzetállamokként jöttek 
létre. A demokratizmus logikája, a népszuverenitás és a 
képviseleti elv intézményesítése óhatatlanul megköveteli 
a politika „nacionalizálását”, lévén a demokratikus po-
litika népnyelvi politika („democratic politics is politics 
in the vernacular”),30 ami a közösnyelv szükségességét kí-
vánja meg. 

Ez a történelmi logika azonban kifordítható. Ha az 
„egy állam – egy nemzet” harcos alaptézise jó érv volt 
még John Stuart Mill kezében, hogy a nemzeti kisebb-
ségek asszimilációját követelje, legalább olyan jó indok 
lehet a nemzeti/kisebbségi nyelvek politikai intézménye-
sítése mellett is. Van tehát egy olyan érv, ami kellőképpen 

politikonként határozta meg (1252b9–53a39), és ennek jelentése 
csak metafizikájának fényében érthető; ennélfogva a helyes for-
dítás nehézkes magyarázatot igényel – az ember olyan lény, aki-
nek legfőbb célja, akinek télosza (célja), hogy természeténél fogva 
poliszban éljen. Úgy vélem, ezzel a legtöbb görög egyetértett, ha 
hallott egyáltalán Arisztotelészről és felfogta, amit mondott, bár 
ezek kevesen voltak.” Moses I. Finley: Politika az ókorban, Európa 
Kiadó, Budapest, 1995, 58. o.

29  William M. Sullivan: ReconstructingPublicPhilosophy, University 
of California Press, Berkeley, 1982, 173. o.

30  Will Kymlicka: Liberalism and Minority Rights. An Interview, 144. o.
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indokolja a szexuális, nemi, felekezeti stb. identitás, 
valamint az etnikai/nyelvi identitás közti politikai kü-
lönbségtételt. Ez az érv, azzal, hogy a nyelv megkülön-
böztetett jelentőségére mutat rá a demokratikus politika 
összefüggésében, egyszersmind arra is figyelmeztet, 
hogy van olyan partikuláris identitás, ami nem utalható a 
magán- vagy társadalmi szférába. A nemzeti liberalizmus 
mai tanulsága, hogy leszámolt az állam semlegességének 
XIX. századi mítoszával, s megmutatta, hogy a politikai 
intézményeket nem lehet olyan mértékben leválaszta-
ni a kultúráról vagy nyelvről, mint ahogyan az a vallás 
és az állam esetében történt. A „posztnacionális” poli-
tikai filozófia (Habermas)31 és a „nemzeti liberalizmus” 
(Kymlicka) mai vitájában az utóbbi következetesen azt 
az álláspontot védi, mely szerint etnikai/nemzeti identi-
tásunknak vannak olyan elemei, amelyek nem „kommu-
nikációképesek” (jelesül a nyelvről, a nyelvi identitásról 
való kommunikáció, hiszen soha nem mindegy, hogy 
milyen nyelven beszélünk!), következésképpen ez az ál-
láspont kételyeket fogalmaz meg az azonosságigények 
demokratikus alkufolyamatokba való totális beemelhe-
tőségével szemben.32 A nemzeti liberalizmus a kulturális 
minták sokszínűségének, az etnokulturális pluralizmus-
nak a politikai intézményesítésére törekszik, és alapve-
tően szkeptikus annak tekintetében, hogy az etnikai fe-
szültségek feloldhatók lennének az „eszményi közösség” 

31  Lásd Jürgen Habermas: Citizenship and National Identity: Some 
Reflections on the Future of Europe, in: Praxis International, 1992, 
20, 1–19. o.

32  Lásd erről részletesebben Losoncz Alpár: Minoritási nemzetfor-
ma, in: Kellék, 2005, 26. szám, 63–69. o.
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(MacIntyre) vagy a „posztnacionális föderáció” (Habermas) 
posztulátumaival.

Mindez egyszersmind arra int, hogy a nemzetiségi/
kisebbségi kérdés orvoslása aligha gondolható el pusztán 
a jogvédelem terminusaiban, vagy legalábbis nehezen kép-
zelhető el a hatalom ezzel párhuzamos szerkezeti átalakítása 
nélkül. Az etnikai, nemzeti identitás, még ha kisebbségi is, 
természetszerűen politikai intézményesítésre, nyilvános-
ságra, elismerésre tart számot. 

Voltaképpen azonban ez a felismerés sem új, sőt bizo-
nyos értelemben akár évszázadosnak is nevezhető. Már Eöt-
vös számára világos volt ugyanis, hogy – úgymond – „csak 
az államhatalom korlátozása által felelhetni meg azon köve-
teléseknek, melyeket a nemzetiség elve nevében tesznek az 
állam irányában”. Vagyis csak akkor, ha az állam lemond az 
egységes törvénykezésről, nemzeti nyelvről, központi köz-
igazgatásról, adókról, állami közoktatásról stb., s hatalmát a 
nemzetiségek vagy a tartományok képviseletének osztja le.

Tulajdonképpen tehát Eötvöst méltatlanul tekintjük 
„centralistának”. Dilemmája nem az volt, hogy megenged-
hető-e az államhatalom bizonyos mértékű korlátozása,33 ha-
nem az, hogy az önkormányzati kompetenciákat a nemzeti-
ségek vagy a tartományok, esetleg a helyi önkormányzatok 
kezébe helyezzük-e. Államtudományi főművének második 
kötetében egyértelműen az utóbbi megoldás fele hajlott. És 

33  Eötvöst a köztudat valamilyen oknál fogva máig centralistának 
tekinti, valójában azonban az erős központi kormányzat eszméjét 
csak olyan feltételek mellett támogatta, ha ezzel párhuzamosan 
létrejön az országban az önkormányzatok egymásra épülő rend-
szere. Az önkormányzatiság szerepére és jelentőségére a közpon-
ti kormányzat ellenőrzésében Tocqueville figyelmeztette, akinek 
a könyveit Eötvös nagy előszeretettel népszerűsítette, s aki látha-
tólag komoly intellektuális hatást gyakorolt rá.
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nem csupán azért, mert a helyi önkormányzatot Tocqueville 
nyomán a közhatalom megfékezésére szolgáló alkalmas 
eszköznek tekintette, hanem azért is, mert a helyi önkor-
mányzatiság révén a nemzetiségi törekvésekben megmutat-
kozó néphatalmi igényt is leszerelhetőnek vélte. „Mindkét 
nemű igények [azaz mind a többnemzetiségű állam, mind a 
nemzetiségek igényei] kielégítése végett szükség – írta –, hogy 
az egyes tartományoknak adott föltételes önállósággal tért 
nyissunk azon igényeknek, melyek történeti jogon alapul-
nak, s a községek önállósága által bizonyos körön belül azon 
igényeknek engedjünk tért [arra], hogy maguknak érvényt 
szerezzenek, melyek a nyelvkülönbségből származnak. 
Amely mértékben követik az önkormányzás elvét, annál 
kevésbé kell veszélyesnek lennie az államra nézve a nem-
zetiség elvének; mivel azon ellentét, melyben a nemzetisé-
gi törekvések [többségiek és kisebbségiek] alapjukra nézve 
egymással állanak, azon veszélyeket, melyek az államot 
fenyegetik, ha kizárólag a történeti jogra van tekintettel, el-
változtatja az egyes községeknek adott azon jog által, hogy 
nyelvkülönbségüket fönntarthatják, s azon veszélyeket, me-
lyek abból származhatnának, ha csupán a nyelvkülönbséget 
tartjuk szem előtt, megelőzzük, ha a történeti jognak befo-
lyást szerzünk a tartományban. Miután az önkormányzás 
elve nem egyéb az egyéni szabadság elvének erkölcsi egyé-
niségekre alkalmazásánál: az egyes nemzetiségek igényei-
nek is csak ez elv alkalmazása által felelhetni meg, s a külön-
böző nemzetiségek létezése az államban mindig csak azon 
mértékben veszélyes az állam fennállására nézve, amennyi-
ben eltérnek ez elvtől.”34

34  Eötvös József: Csak az államhatalom korlátozása által felelhetni 
meg azon követeléseknek, melyeket a nemzetiség elve nevében 
tesznek az állam irányában, in: Uralkodó eszmék, II. kötet, 551–552. o.
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Báró Eötvös tehát nem tagadta a nyelvkülönbségek 
politikai jelentőségét, de azt tartotta, hogy a csupán a 
nyelvi szegregációra tekintettel lévő önkormányzatiság a 
monarchia fölbomlásához vezetne. Az állam integritását 
és a nyelvkülönbségek fönntartását tehát nem a nemzeti-
ségi autonómia, hanem a föltételes tartományi önállóság 
és a helyi (községi, municipális) önkormányzatiság révén 
szerette volna összebékíteni, egyszersmind visszaszorít-
va az állam közigazgatási hatalmát, amely, mint mondot-
ta, elveszi azt „a teret”, melyen azelőtt a nemzetiségek 
maguknak „elismerést” szerezhettek.

A dilemmánk voltaképpen százötven év után (az 
Uralkodó eszmék második kötete, melyből a fenti idézet 
származik, 1854-ben jelent meg), ebben az értelemben ma 
is változatlan: összebékíthető-e egymással a patriotizmus 
és a nacionalizmus, az államhoz és a nemzethez való ra-
gaszkodás, s ha igen, milyen intézményi/jogi formákban?

Regio, 2006
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Uralkodó eszmékbEn

Ha csupán felületesen olvassuk át, egyáltalán nem lesz 
majd nyilvánvaló, hogy Eötvös kétkötetes politikai fő-
művének, az Uralkodó eszméknek1 központi jelentőségű 
problémája lenne a nemzetiségi kérdés. Ez egyébként a 
kortársak számára sem lehetett nyilvánvaló, bizonyítéka 
ennek, hogy a második kötetben Eötvösnek emiatt külön 
mentegetőznie is kellett. Mint írja, bár az első kötet majd 
minden bírálója szemére vetette, „hogy a nemzetiség be-
folyását kevésre” becsüli munkájában, de – állítja – alig-
hanem „csalódtak e részben”.2

A következőkben arra teszek kísérletet, hogy az első 
és második kötetben kifejtett nemzetiségi nézeteit Eötvös-
nek vázlatosan ismertessem, s egyszersmind megpróbá-
lom azonosítani azokat a megfontolásokat, felismeréseket 
és szemléleti előfeltevéseket, amelyek ezeket a nézeteket 
meghatározzák.

Eötvöst láthatóan az a tény vezette a nemzetiségi kér-
dés behatóbb vizsgálatára, hogy a nemzetiségek szembe-
fordultak a magyar szabadságharc ügyével. Mely tényből 
azonban Eötvös messzemenő következtetéseket von le, 
melyek részint a korabeli nacionalizmus természetével és 

1  Eötvös József: AXIX.századuralkodóeszméinekbefolyásaazállamra
I–II., Magyar Helikon, Budapest, 1981. A továbbiakban Uralkodó 
eszmék. A kétkötetes munka első része eredetileg 1851-ben, a má-
sodik 1854-ben jelent meg, németül és magyarul.

2  Eötvös József: Uralkodó eszmék II, 545. o.
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jövőjével kapcsolatosak, részint viszont a szabadság esz-
méjének és a nemzetiségi eszmének a viszonyára vonat-
koznak. Álláspontom szerint ezeknek a felismeréseknek 
a jelentőségét vagy értékét csak akkor tudjuk pontosan 
megállapítani, ha összemérjük a modern nacionalizmus-
kutatás eredményeivel.

Szokás a modern nacionalizmus-kutatásban a naci-
onalizmus három nagy történelmi korszakáról beszél-
ni – nacionalizmus alatt értve, itt és most, részint mint a 
nemzeti önértelmezésnek, részint mint legitimációs dokt-
rínának a különféle történelmi formáit. A gondolat általá-
nosan elfogadott történészek, politológusok, filozófusok 
körében.3 

A nacionalizmus első korszakának kezdeteit, amit 
John Breuilly „reformnacionalizmusnak” nevez, általá-
ban a francia forradalom eseményeihez kapcsolják, ahhoz 
a folyamathoz, melynek során a nemzetté alakuló francia 
nép fokozatosan birtokába veszi a köztársasági gondolat 
jegyében az állami szuverenitást. Ez a folyamat tartósan 
megváltoztatta a politikai hatalom gyakorlását legitimáló 
elvet egész Európában, a monarchikus vagy dinasztikus 
legitimációs elv helyére a nemzeti típusú legitimációt 
ültetve. Fő ideológusainak Rousseau-t vagy Sieyès ab-
bét tekinthetjük. A nacionalizmus második, szintén csak 

3  Így megtaláljuk Bibónál (Bibó István: Az európai egyensúlyról 
és békéről, in: Uő: VálogatotttanulmányokI., Magvető Kiadó, Bu-
dapest, 1986, 295–635. o.), Michael Mann-nél (Michael Mann: 
A modern európai nacionalizmus kialakulása, in: Kántor Zoltán 
(szerk.): Nacionalizmuselméletek, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004, 
109–133. o.), John Breuilly-nál (John Breuilly: Állam és naciona-
lizmus, in: Kántor Zoltán (szerk.): i. m., 134–149. o.) vagy Joseph 
Markonál (Joseph Marko: Egyenlőség és különbözőség, in: Ma-
gyar Kisebbség, 2004/3, 161–185. o.).
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Breuilly által „egyesítő nacionalizmusnak” nevezett for-
mája Közép-Európa népeire jellemző, és a német vagy 
olasz nemzetegyesítést hivatott igazolni. Ha eme törek-
vések eszmei megalapozását keressük, ennek egyik korai 
formáját Johann Gottlieb Fichtének a német nemzethez 
intézett beszédeiben találjuk meg. Végül, a nacionaliz-
mus harmadik történelmi korszaka, az ún. „szeparatista 
nacionalizmus” akkor jelenik meg, amikor a többnemze-
tiségű kelet-európai birodalmak (Oszmán, Orosz, Habs-
burg birodalmak) keretein belül élő népek, az 1840-es 
évek tájékán előbb politikai autonómiára, majd később az 
önálló nemzetállamiságra kezdenek törekedni. Eltérően 
az olasz vagy német nemzetegyesítéstől, itt az elsődleges 
politikai cél már nem az egyesülés, hanem az elszakadás 
és a különválás.

Szintén a nacionalizmussal kapcsolatos modern ku-
tatásokból, részint viszont a nacionalizmus eszmetörté-
netével foglalkozó munkákból ismerős gondolat az, hogy 
bármekkorák is voltak a szerkezeti vagy tartalmi különb-
ségek reformnacionalizmus és egyesítő nacionalizmus 
között, közös bennük az, hogy a nemzeti létet nemöncé-
lúnak, hanem értékhordozó állapotnak tekintik. Az Emberi 
éspolgárijogoknyilatkozata az egész emberiség egyetemes 
felszabadításának ígéretét hordozta, még akkor is, ha en-
nek eszközévé később az erőszakos franciásítás válik, az 
a folyamat – jegyzi meg ironikusan Eötvös is –, melynek 
során „minden népnek sietnie kellett franciákká lenni”.4 
Ugyanígy, ha Fichtének a német nemzethez intézett be-
szédeit olvassuk, azt látjuk, hogy számára németnek len-
ni nem feltétlenül jelent kulturális vagy nyelvi hovatarto-
zást: német az, mondja, aki „sejti a szabadságot, és nem 

4  Eötvös József: Uralkodó eszmék I., 125. o.
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gyűlöli vagy rémül meg tőle, hanem szereti”.5 Azaz a 
nemzeti lét értékhordozó állapot, a haladás, a civilizáció, 
s legfőképpen a szabadság értékének a hordozója. Ezért 
nevezik még a nacionalizmusnak ezeket a formáit „inter-
nacionalista nacionalizmusoknak”, mert egy egyeteme-
sen kívánatos eszményt vagy értéket hordoznak.

Ha elfogadjuk a modern nacionalizmus-kutatás fen-
tebb jellemzett álláspontját, elmondhatjuk, hogy Eötvös 
korszakfordulón él, amikor a nemzeti önértelmezésnek új 
formája jelenik meg Kelet-Európában. Az Uralkodó eszmék 
tanúsága szerint ennek Eötvös tudatában is van, és le is 
vonja a megfelelő következtetéseket.

Viszont Eötvös álláspontja a nacionalizmus, ponto-
sabban a nemzetiségi eszme kérdésében a fentieknél jóval 
bonyolultabb. Először is az jellemző erre az álláspontra, 
hogy a nemzetiség eszméjét, csakúgy mint a szabadság 
és egyenlőség eszméit, pontosabban ezeknek „divatos ér-
telmét” a francia forradalom eszmeiségének, s a francia 
forradalom nyomán kibontakozó eseményeknek az ösz-
szefüggésében érti meg. Eötvöstől ugyan nem idegen a 
nemzeti létnek értékhordozó állapotként való felfogása, 
hiszen a nemzeti önértelmezésnek a nemzetiségek köré-
ben „divatozó” formáját éppen azért bírálja, mert eszerint 
a nemzet egyazon nyelvet beszélő emberek közössége 
csupán. Szerinte viszont a „szabadság” „fogalma” és a 
nemzetiség elve, legalábbis abban a formában, ahogyan 
azokat a francia forradalom idején, majd a forradalom 
után máshol Európában is értelmezték, eleve ellentétben 

5  Johann Gottlieb Fichte: Beszédek a német nemzethez. Hetedik be-
széd. Valamely nép eredendőségének és németségének még mé-
lyebb megragadása, in: Kellék, Kolozsvár, 2001/17, 7–19, 18. o.
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állnak egymással – mind az elméletben, mind pedig a 
gyakorlatban.

A szabadság eszméje tehát vagy csak „a külön nem-
zeti jogosultság” rovására valósítható meg (azaz a népek-
nek „sietniük kell franciákká lenni”), vagy pedig a nem-
zetiségi elvnek a polgári szabadság esik áldozatául – más 
alternatíva ezen eszmék divatos értelmét alapul véve 
nincsen. Ennek értelmében tehát a szabadságot és a nem-
zetiségi elvet, legalábbis a forradalom nyomán elterjedt 
értelmükben együtt intézményesíteni nem lehet, s ezért 
minden ilyen próbálkozásnak vagy a politikai szabadság, 
vagy pedig a nemzetiségi elv „esik áldozatul”. Magyarán: 
Eötvös azt állítja, szemben a nacionalizmus eszmetörté-
netének modern kutatóival, hogy a nacionalizmusnak, a 
nemzeti önértelmezésnek a szabadság értékét hordozó 
formája a gyakorlatban nem létezik.

Ez lenne tehát Eötvösnek a nacionalizmussal, ponto-
sabban a nemzetiségi eszmével kapcsolatos legfontosabb 
felismerése, ami alapvetően meghatározza a nemzetiségi 
kérdés tárgyalását az Uralkodó eszmékben. Eötvös látja azt, 
hogy a nemzetiségek körében kialakult a nemzeti önér-
telmezésnek sajátos formája, miszerint a nemzet egyazon 
nyelvet beszélő emberek közössége csupán (később ezt 
Bibó, visszautalva a kelet-európai kisállamok keletkezé-
sére, úgy is nevezi meg, hogy „nyelvi nacionalizmus”).6 
Látja azt is, hogy ez magában hordozza a különválás 
igényét, s hogy ellenséges a magyar szabadság ügyével 
szemben. De eleve arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a szabadság és a nemzetiség eszméinek egyidejű intéz-

6  Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, in: Uő: 
VálogatotttanulmányokII., Magvető Kiadó, Budapest, 1986, 185–
266. o.
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ményesítése nem lehetséges, legalábbis ha ezeknek diva-
tos értelmét vesszük alapul.

Amiben Eötvös láthatóan valamivel bizonytalanabb, 
az az, hogy milyen jövőt jósolhatunk a nyelvi nacionaliz-
musnak, vagy általában a nacionalizmusnak, bár az Ural-
kodó eszmék első kötetének szemléletmódját ebben a kér-
désben eléggé meghatározza a történelmi optimizmus. 
A nemzetiség eszméje, állítja, nem gyökerezik mélyen 
a népben, és soha „nem bírt gyengébb alappal a népek 
viszonyaiban, mint jelenleg”. Főként azért gondolja ezt 
így, mert szerinte a nemzetiségi különválás igénye ellen-
tétben áll a „történeti joggal”, s az évszázados együttélés 
történelmi tényével, hagyományaival. „Minthogy pedig 
új fogalmak, melyek a múlt s jelen viszonyaival ellentét-
ben állnak, egy hamarjában a nép közbirtokává s egy új 
organismus alapjává nem válhatnak, szükségképpen azt 
tapasztaljuk, hogy bármennyire is erőlködjenek a nemzeti 
mozgalmak vezérei, bármi hangosan kürtöljék igényeiket 
a nép nevében, az eszme eddiglen még nem kapta meg a 
népet, mely e zászló alatt is küzdelemre vezettethetik, de 
a nélkül, hogy az eszmét, melyért küzd, tisztán felfogná, 
vagy vezéreinek vágyát egészen csak megérteni is tudná. 
[…] Mondjatok bármit, a nép azokban, kikkel századok 
óta együtt él, pusztán nyelvbeli különbség miatt éppen 
úgy nem akar idegeneket látni, valamint azokat, kik vele 
azonegy nyelven szólanak, s kikkel századok óta ellen-
séges lábon állott, nem fogja rögtön testvéreinek ismer-
ni. Ennélfogva a nemzetiség eszméje divatos értelmében 
mindenesetre csak igen nehezen s igen huzamos erőlkö-
dések után valósíttathatik.”7 A nemzetiség eszméjét tehát 
önjelölt népvezérek hangoztatják csupán, s az eszme nem 

7  Eötvös József: Uralkodó eszmék I., 152–153. o.
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„kapta meg” úgymond eleddig a népet. Az viszont vilá-
gos Eötvös számára, hogy „ha ez valaha megtörténnék”, 
azaz ha „a népet” sikerülne megnyerni a nemzeti önér-
telmezés új formájának, akkor „azon államintézmények, 
melyek tekintet nélkül ezen eszmére alakultak s gyak-
ran vele ellentétben állanak”,8 azonmód felbomlanának. 
Vagyis Eötvös nagyon is tudatában van annak, hogy a 
nemzeti önértelmezés új formája, s ezzel együtt a nemzeti 
legitimációs elv elfogadása létében veszélyezteti a Habs-
burg-monarchiát.

Joggal kérdezhetjük ezek után azt – bár persze rend-
kívül történelmietlen kérdés ez –, hogy minek a számlájá-
ra írható ez a nacionalizmussal, annak jövőjével kapcso-
latos történelmi rövidlátás. Hadd tegyem hozzá azonban, 
hogy egyes eszmetörténészek szerint ez a fajta történel-
mi rövidlátás a korszak majd' minden nagyobb politi-
kai gondolkodóját jellemezte, azaz Eötvös nem képez 
kivételt ilyen tekintetben. Isaiah Berlin, a nacionalizmus 
eszmetörténetének jeles brit kutatója írta, hogy „a tizen-
kilencedik században nem volt egyetlen olyan valami-
revaló társadalomtudós vagy politikai gondolkodó sem, 
aki ne tudta volna, hogy korának uralkodó mozgalma a 
nacionalizmus”; „de a század második felében, valójában 
egészen az első világháborúig azt gondolták, hogy el fog 
enyészni”.9

Magyarázható persze ez a történelmi rövidlátás a kel-
lő történelmi perspektíva hiányával is, de talán közelebb 
járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy – legalábbis 

8  Uo.
9  Isaiah Berlin: A meghajlított vessző. A nacionalizmus kialakulá-

sáról. In: Uő: Azemberiséggöcsörtösfája, Európa Kiadó, Budapest, 
1997, 327–357, 334. o.
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Eötvös esetében – ennek egyik oka sajátos történelemfi-
lozófiai előfeltevéseiben rejlik, továbbá az egész század 
haladáshitében, melyben Eötvös maga is osztozott. A hala-
dáshit tételesen is kifejtésre kerül az Uralkodó eszmék első 
kötetének legvégén, ahol Eötvös meggyőződéssel írja: 
„A kor, amelyben élünk, a haladás korszaka mindenben; 
csak azon szenvedélyességből, mellyel a körülöttünk tör-
ténő dolgok megítéltetni szoktak, vagy a tudatlanságból 
lehet megmagyarázni, ha egyesek megtagadják száza-
dunktól azon felsőséget, mely azt az anyagi, szellemi, sőt 
erkölcsi kifejlés terén kétségkívül megilleti.”10

Igaz ugyanakkor, hogy a nemzetiségi eszmének vagy 
a nacionalizmusnak a jövőjével való számvetésben, az 
Uralkodó eszmék lapjain legalábbis, Eötvös ezt a meggyő-
ződését nem említi meg. Megjelenik ugyanakkor ez a ha-
ladáshit, mégpedig nagyon hangsúlyosan, a nemzetiségi 
törvény általános országgyűlési vitájakor tartott felszóla-
lásában, amiből egyébként az is kitűnik, hogy a nemzeti 
létet Eötvös valóban értékhordozó állapotnak tekintette. 
„A civilizáció kifejlődésével fokról fokra fogy a nemzeti-
ségek száma. (Úgy van.) Előbb, a civilizálás első kezdeté-
ben, néhány család képezett nemzetiséget. Ezek egyesülve 
és egymásba olvadva nagyobb és nagyobb nemzetiséget 
képeznek. És így a civilizáció haladása kétségkívül fenye-
gető a nemzetiségekre nézve. E veszélynek ki vagyunk 
téve mi magyarok, ki vannak téve horvát testvéreink, ki 
vannak téve a hazában lakó más nemzetiségek, szóval ki 
van téve minden kisebb nemzetiség. De mi által oltalmaz-
hatjuk magunkat e veszély ellen? Azáltal-e, hogy az egyes 
nemzetiségeket, mint múmiákat, törvényekbe begöngyöl-
getve (Élénk helyeslés), a törvényhatóságok sírkamrájában 

10  Eötvös József: Uralkodó eszmék I., 453. o.
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rakjuk le? (Kitörőzajoshelyeslés.) Századunkban ami nem 
él, annak nincs jövője. (Hosszantartózajoshelyesléséstaps.) 
Ha a civilizáció emelkedő árjai ellen biztosítani akarjuk 
magunkat, állítsuk magunkat magasra! (Tetszés.) A da-
gály mérföldnyi lapályt elborít; de az egyes szikla, mely 
magasabban áll, kiemelkedik, és ki fog emelkedni mind-
örökké. (Zajos tetszésnyilvánítások.)”11 Eötvös tehát 1868-
ban azt mondja, hogy a kisebb nemzetiségek számára a 
nagyobbakba beolvadni végső soron civilizációs feladat, 
s hogy fölösleges a kisebb nemzetiségeket „törvényekbe 
göngyölgetve” mintegy mumifikálni, mert ezzel csupán 
saját civilizálatlanságuknak szolgáltatnánk ki őket. Kísér-
tetiesen hasonlít ez arra, amit John Stuart Mill mondott 
pár évvel korábban (egészen pontosan 1861-ben), A kép-
viseleti kormányzatról szóló munkájában a „szikláik közt 
félvad állapotban duzzogó skótokról” (nota bene: ő maga 
is skót volt), akik jobban tennék, ha angolokká válnának, 
s ha nem maradnának meg „korlátolt szellemi látókö-
rükben”.12 Ismétlem azonban, az Uralkodó eszmék lapjain 
a nemzeti eszme jövőjének tárgyalásában ez a haladáshit 
explicit formában nem jelenik meg, s Eötvös a nemzetisé-
gi követelésekkel szemben rendszerint a „történeti jogot” 
hozza fel.

Ha ezekkel a követelésekkel szemben elfoglalt állás-
pontját meg akarjuk érteni, vissza kell térnünk ahhoz a 
gondolathoz, miszerint a nemzetiségi követeléseket Eöt-
vös valamiképpen a francia forradalom eszmeiségének, 

11  Schlett István (szerk.): Anemzetiségi törvényjavaslatországgyűlési
vitája, TTFK–Kortárs Kiadó, Budapest, 2002, 60–61. o.

12  John Stuart Mill: Considerations on Representative Government, 
in: H. Acton (ed.): Utilitarianism, Liberty, Representative Government, 
J. M. Dent, London, 1972, 363–364. o.
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valamint a francia forradalom nyomán kibontakozó 
politikai eseményeknek az összefüggésében érti meg. 
Azaz azt állítja, hogy a kor uralkodó eszméi, vagy azok 
elterjedt értelmezése, így tehát a nemzetiségi eszmének 
a nemzetiségek körében elterjedt értelmezése is vissza-
vezethető a francia forradalom eszmeiségére, s emiatt a 
nemzetiségi eszme nevében az egyes nemzetiségek tu-
lajdonképpen mindig néphatalmi igényeket fogalmaznak 
meg. Azt állítja tehát, egyszerűsítve a dolgot, hogy a nem-
zetiségi törekvések, legyen szó a többségi vagy kisebbségi 
nemzetiségekről, mindig hatalmi törekvések. „Mindazon 
törekvések – írja könyve első kötetének befejezésében –, 
melyek a szabadság és egyenlőség valósítását tűzik ki 
czéljokul, tettleg csak oda irányozvák, hogy a népfelség 
eszméje az államban minél tökéletesebben létesíttessék, 
míg azon törekvések, melyek a nemzetiség elvének nevé-
ben indíttatnak meg, tulajdonképpen csak arra czéloznak, 
hogy a korlátlan felségi hatalom az államban egy bizo-
nyos nemzetiségnek szereztessék meg.”13 Azaz a nem-
zetiségi törekvések, de általában a nemzetiségi eszme 
nevében megfogalmazott követelések, legyenek ezek a 
nemzetiségek többségiek vagy kisebbségiek, mindig nép-
hatalmi követelések, melyekkel szemben kötelességünk a 
történeti jogot védeni.

Ezért van az, hogy Eötvös többek között szembefor-
dul a nemzetiségi követelésekkel is, mert forrásukat a 
nemzeti eszmének a francia forradalom nyomán elterje-
dő értelmezésében, azaz a nacionalizmusban látja. Úgy 
véli, ha teret adunk ezeknek a követeléseknek, akkor ez 
minden olyan „államintézmény felbomlását” fogja ered-
ményezni, amely nem nemzeti elven legitimálja önmagát, 

13  Eötvös József: Uralkodó eszmék I., 454. o.
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azaz a nemzetiségi követelések a monarchia integritását 
veszélyeztetik. Részint azért, mert a nemzetiségi hova-
tartozást a nyelvi nacionalizmus értelmében nyelvi ho-
vatartozásként határozzák meg, s magukban hordozzák 
a különválás szándékát, részint azért, mert – mint min-
den hasonló törekvésnek – ezeknek is kizárólagos célja 
az „uralkodás”. „A nemzetiségi elv nevében – írja – nem 
a történeti jognak és azon egyéni szabadságnak elismeré-
se értetik, mely az egyesnek azon tulajdonok kifejtésére 
szükséges, melyek az egyes nemzetnek sajátjai; hanem, 
hogy a nemzetiségi törekvések éppen a történeti jog és 
minden egyéni szabadság lerontására vannak irányoz-
va.”14 Vagyis a nemzetiségi törekvések hatalmi törekvé-
sek, a szuverenitásra irányuló törekvések, ezért a törté-
neti jog befolyását veszélyeztetik, de ami nem kevésbé 
fontos: egyszersmind szükségképpen az egyéni szabad-
ság lerombolására irányulnak a nemzeti szuverenitás ne-
vében. Valamiképpen arra kell tehát törekedjünk, vonja 
le a konklúziót Eötvös, hogy kikapcsoljuk a nemzetiségi 
elv nevében megfogalmazott követelésekben az uralomra 
vagy hatalomra való törekvés bennük működő logikáját. 

Ezért van az, hogy – mint mondtam – Eötvös eluta-
sító a nemzetiségek követeléseivel szemben, de ezért van 
az is, hogy amikor a nemzetiségi problémára egyfajta 
megoldást javasol, akkor egyszersmind egy jóval távo-
labbi cél is lebeg a szeme előtt. Nem egyszerűen modellt 
kínál a nemzetiségi kérdés rendezésére, elfogadva a nyel-
vi nacionalizmus létezésének tényét, hanem az uralkodó 
eszméknek, vagy pontosabban ezen eszmék uralkodó ér-
telmezésének újraértelmezését javasolja. Így tehát többek 
között a nemzetiségi eszmének az újraértelmezését is, egy 

14  Uo., 454–455. o.
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olyan értelmezését, amelyben a nemzetiség ügye és a sza-
badság ügye összekapcsolódhatnak egymással. „Miután 
a bajok forrása nem egyes viszonyokban, hanem inkább 
azon alapelvekben található, miken a jelenkor államai 
nyugosznak: mindaddig nem is lehet segíteni azokon, míg ez 
elvekhez ragaszkodunk.”15 Föl kell tehát adnunk, állítja Eöt-
vös, a szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméinek 
forradalmi vétetésű, rousseau-iánus értelmezését.

A modell, amit a második kötetben a nemzetiségi 
kérdés rendezésére felkínál, afféle köztes megoldás, ami 
lehetővé teszi mind a történeti jog érvényesítését, mind 
pedig a „nyelvkülönbségből” származó igények részle-
ges kielégítését. Utóbbiakkal kapcsolatosan Eötvös ál-
láspontja az, hogy a nyelvi „különállásból” fakadó igé-
nyeket valamilyen mértékben ki kell elégíteni ugyan, de 
ennek csak egyetlen formája lehet, mégpedig a községi
önkormányzat. Vagyis az Uralkodó eszmék második köte-
tében, 1854-ben Eötvös községi önkormányzatot kínál a 
nemzetiségeknek.

A modell, amit javasol, egyértelműen Tocqueville 
korai, az amerikai demokráciáról szóló főművéből szár-
mazik.16 Tocqueville ebben a könyvben, mint ismeretes, 
különbséget tesz a centralizáció kormányzati (politikai) és 
adminisztratív formái között, s kimutatja, hogy az Egye-
sült Államokban csupán az első formája létezik a centra-
lizációnak, azaz a politikai centralizáció, egyebekben a 
községek önállósággal, önkormányzattal bírnak. Eötvös 
(és a centralisták) számára azért fontos Tocqueville, mert 
a községek önállóságában az erős központi kormány-

15  Uo., 456. o.
16  Alexis de Tocqueville: AdemokráciaAmerikában, Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1983. 
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zati hatalom korlátozásának hatékony eszközeit látják. 
Eötvös tehát láthatóan nem fogadja el Montesquieu-nek 
a hatalom megosztására vonatkozó javaslatát, mert azt 
megoldhatatlannak véli, s ebbéli álláspontját az Uralkodó 
eszmékben részletesen is indokolja.17 Nem a megosztása 
által kell a hatalmat korlátozni, mondja, hiszen az „ter-
mészete szerint megoszthatatlan”, s ha kell, Franciaor-
szág XIX. századi története, de akár a francia forradalom 
története is beszédes példákat kínál ilyen értelemben, ha-
nem e helyett „arról kell gondoskodni”, hogy „az egyén 
ne elszigetelten álljon az államhatalom ellenében”. Azaz 
az államban „a községnek, tartománynak s általában az 
államban levő szervezeteknek”, melyek „az egyént az 
állammal egybefűzik”, „bizonyos kört” kell adjanak ön-
álló tevékenységre, s ezáltal az államhatalomnak gya-
korlatilag „szilárd határokat kell vessenek”. „Amint csak 
egy eszköz van, mely a nagyobb államok fönnállását le-
hetségessé teszi, s egyszersmind az államhatalomnak is 

17  Hadd tegyem hozzá lábjegyzetben, hogy Eötvösnek mind 
Montesquieu-höz, mind Tocqueville-hez való viszonya eléggé 
ambivalens. Az Uralkodó eszmékben például azt mondja, hogy 
Montesquieu művében minden igazabb, mint az elvek, amelyek-
ből kiindul, ennek ellenére Montesquieu egyik legfontosabb ja-
vaslatát – vagy legalábbis az amerikai alkotmányozók számára 
fontosnak bizonyuló javaslatát – a hatalom megosztására még-
sem fogadja el. Ugyanígy, Tocqueville erős szellemi hatása ér-
ződik az Uralkodó eszméken, s később is fontos marad számára 
Tocqueville, akinek időskori főművét a régi rendről és a forra-
dalomról 1857-ben terjedelmes recenzióban ismerteti a Budapesti 
szemlében, mégis azt írja 1852-ben barátjához, Szalay Lászlóhoz 
intézett levelében, hogy „Tocqueville egészen francia a szó leg-
szorosabb értelmében, s ezért mindenekelőtt hangzatos fráziso-
kat keres, melyek között egyes igazságokat talál, de igen sokszor 
mást is”. (Eötvös József: Levelek, Magyar Helikon, Budapest, 
1976, 233. o.)
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megadja az erő szükséges mértékét: a központosítás: úgy 
csak egy óvszert ismerek, amely a nagyobb államokat 
minden kényuralomtól és forradalomtól megóvja, ti. az 
önkormányzáselvénekalkalmazását. Azon kérdés eldöntése, 
mennyiben valósíthatni gyakorlatilag az egyes államok-
ban oly szervezetet, mely a célnak teljesen megfeleljen, 
mindig attól függ: vajon lehet-e abban, ami az államot 
mint egészt közvetlenül érdekli, a központosítás elvét, és 
minden egyébben az önkormányzás elvét következetesen 
alkalmaznunk?”18

De Eötvös nem csak átveszi a Tocqueville által leírt 
modellt, hanem egyszersmind termékenyen tovább is 
gondolja azt, hiszen számára a községi önkormányzat 
már nem csupán a központi hatalom korlátozásának esz-
köze, melynek segítségével az államhatalommal szembe-
ni ellenállás „törvényes korlátok között” tartható, hanem 
a nemzetiségi problémára is megoldás. A modell, véli 
Eötvös, azért alkalmazható a nemzetiségi kérdés rende-
zésére is, mert szerinte a nemzetiségek felől érkező veszé-
lyek is (különösen a forradalmi szervezkedés veszélye) 
valamiképpen az állam túlzott hatalmának, pontosabban 
az egyes államokban érvényesülő korlátlan néphatalom-
nak az egyenes következményei. „Minél több befolyással 
bír a többség az államhatalom eljárására: annál kímélet-
lenebbül sértik minden nemzetiség igényét, azéin kívül, 
mely mint többség az államon uralkodik, s annál veszé-
lyesebbnek kell lenni az államra nézve a nemzetiség el-
vének; mert a dolog természete hozza magával, hogy ez 
esetben mindazon nemzetiségek, melyek e népiség kor-
látlan uralma által sértve érzik magukat, szövetkeznek 

18  Eötvös József: Uralkodó eszmék II., 577. o.
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az állam ellen.”19 Vagyis, mint korábban hangsúlyoztam: 
Eötvös szerint a nemzetiség elvének nevében megfogal-
mazott minden törekvés tulajdonképpen hatalmi törek-
vés, korlátlan népuralomra való törekvés, lett légyen szó 
többségi vagy kisebbségi nemzetről, nemzetiségről. A ki-
sebbségnek a többség általi elnyomását ezért csak úgy 
tudjuk megszüntetni, ha az állam hatalmát hatékonyan 
korlátozzuk, s magának az államnak a néphatalmi jellegét 
megszüntetjük – lévén az állam a hatalom intézményes 
letéteményese. Ha tehát a nacionalizmusban működő 
hatami vagy „uralmi” logikát kiiktatni nem lehet, akkor 
az államot kell, formája szerint olyanná alakítani, hogy 
a hatalmi visszaéléseket többé ne tegye lehetővé. Ennek 
pedig egyetlen lehetséges formája, állítja Eötvös, ha „a 
községek önállósága” révén, legalábbis „bizonyos körön 
belül”, „teret engedünk” mindazon igényeknek, amelyek 
úgymond a „nyelvkülönbségekből” származnak. Ezáltal 
részint felszámoljuk azokat a veszélyeket, amelyet a nem-
zetiségek „szervezkedése” jelent az állam egységére néz-
vést, azaz a forradalom veszélyét, részint viszont a „törté-
neti jog” befolyását is megőrizzük az államban.

Ez utóbbit, azaz a történeti jog befolyását azonban 
csak úgy tudjuk biztosítani, ha a „nyelvkülönbségből” 
származó igényeknek csak „bizonyos körön belül” enge-
dünk teret, azaz csak olyan mértékben, amilyen mérték-
ben ezek nem veszélyeztetik az állam integritását, vagyis 
a politikaicentralizációt. „Ha föladatának meg akar felelni, 
minden államnak a legnagyobb egységre van szüksége. 
Ameddig az állam hatóságának a köz érdekében ki kell 
terjednie, amint megmutattam, a legnagyobb központo-
sításra van szükség; innen következik, hogy ameddig az 

19  Uo., 549. o.
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államhatalmaterjed, nem lehet szó az egyes nemzetiségek 
külön jogosultságáról; hogy tehát, ha ki kell elégíteni a 
nemzeti öntudatot, mely korunkban oly hatalmasan föl-
ébredt, szükség korlátoznunk az államhatalom jelen ha-
táskörét, s tért kell adnunk az egyes nemzetiségeknek, 
melyen igényeiket az államra nézve minden veszély 
nélkül kielégíthessék. Erre nézve pedig csak az önkor-
mányzás elve alkalmazásaiban találjuk föl az eszközt.”20 
Önkormányzás elve alatt itt természetesen „a községek 
önállósága” értendő.

A fenti megfontolások magyarázzák s egyszersmind 
alapozzák meg elvi értelemben is azt a modellt, amit Eöt-
vös a nemzetiségi kérdés megoldására felkínál, s amit 
talán legtömörebben a második kötet 551. oldalán fejt 
ki. „Mindkét nemű igények [azaz mind a többnemzeti-
ségű állam, mind a nemzetiségek igényei] kielégítése végett 
szükség – írja –, hogy az egyes tartományoknak adott föl-
tételes önállósággal tért nyissunk azon igényeknek, me-
lyek történeti jogon alapulnak, s a községek önállósága 
által bizonyos körön belül azon igényeknek engedjünk 
tért [arra], hogy maguknak érvényt szerezzenek, melyek 
a nyelvkülönbségből származnak. Amely mértékben kö-
vetik az önkormányzás elvét, annál kevésbé kell veszé-
lyesnek lennie az államra nézve a nemzetiség elvének.”21 
Eötvös álláspontja tehát az, hogy a nemzetiség eszmé-
jének nevében megfogalmazott követeléseket elfogad-
ni annyit tesz, mint elfogadni a nacionalizmus tényét, a 
nemzetiségi törekvésekben munkáló „uralmi” vagy ha-
talmi logikát, s vállalni egyszersmind a szeparatizmus 
veszélyeit. Ezzel szemben inkább annak lehetőségét kell 

20  Uo., 551. o.
21  Uo., 551–552. o.
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megszüntetni, hogy a többségi nemzet az állam korlátlan 
hatalmát igénybe véve elnyomja a kisebb nemzetiségeket, 
azaz a hatalom korlátozására kell megfelelő eszközöket 
találni, s ha erre az egyetlen eszköz a községi önkormány-
zat, akkor ennek lehetőségét a nemzetiségek számára is 
fel kell kínálni. „Miután az önkormányzás elve nem 
egyéb az egyéni szabadság elvének erkölcsi egyéniségek-
re alkalmazásánál: az egyes nemzetiségek igényeinek is 
csak ez elv alkalmazása által felelhetni meg, s a különbö-
ző nemzetiségek létezése az államban mindig csak azon 
mértékben veszélyes az állam fennállására nézve, ameny-
nyiben eltérnek ez elvtől.”22

A kérdés az, hogy a nemzetiségek számára felkínált 
községi önkormányzat elvezet-e, s ha igen, milyen érte-
lemben a nemzetiség eszméjének újraértelmezéséhez? 
Ne feledjük el, hogy Eötvös távlati célja kora uralkodó 
eszméinek átértelmezése volt. A válaszért megint csak 
Tocqueville-nak az amerikai demokráciáról adott profe-
tikus elemzéséhez kell fordulnunk. Azamerikaidemokrácia 
első kötetében, ott, ahol a közigazgatási decentralizáció-
ról beszél, Tocqueville azt is hozzáteszi, hogy ennek fő-
ként „politikai következményeit” csodálja leginkább. Két 
ilyen következményt is említ.

Az egyik, hogy a közigazgatási decentralizáció fel-
kínálja a polgárok számára a politikai szabadság valós 
tapasztalatát. Ezzel szemben viszont a közigazgatási 
centralizáció magában hordozza a zsarnokság lehetősé-
gét, ráadásul ez a „szelíd” zsarnokságnak olyan formája 
lesz, ami demokratikus korokban is kialakulhat. Az ál-
lam, mondja Tocqueville, a centralizáció következtében 
kiveszi a polgárok kezéből a döntés lehetőségét életük 

22  Uo.
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legapróbb kérdéseiben is, „gondoskodik biztonságukról, 
előre látja és kielégíti szükségleteiket, megkönnyíti örö-
meik megszerzését, elintézi főbb ügyeiket, irányítja ipa-
rukat, szabályozza örökösödésüket, elosztja örökségü-
ket”.23 Márpedig, állítja Tocqueville, „a szabadság kevésbé 
fontos a nagy dolgokban, mint a kisebbekben”, s ezért 
a közigazgatási centralizáció kiszolgáltatja az „egyéni 
szabadságot” „a nemzeti hatalomnak”. A közigazgatási 
decentralizáció egyenes következménye tehát az, hogy 
a polgárok a szabadság valóságosabb élményével vagy 
formájával rendelkeznek.

A decentralizáció másik politikai következménye a 
patriotizmus feléledése lehet a polgárok körében, s ami-
kor erről beszél, Tocqueville maga is hangsúlyozza, hogy 
ezzel tulajdonképpen „receptet” kíván adni francia hon-
fitársainak. A közigazgatási centralizáció, állítja, „meg-
fosztja erejétől azt a népet, amely azt elfogadja”, mert 
gyengíti benne „a közösségi szellemet”.24 Amiatt, hogy 
életük legapróbb kérdéseiben is kiveszi a polgárok kezé-
ből a döntés lehetőségét, magatehetetlenné s magányo-
sakká teszi őket. A hatalomnak kiszolgáltatott emberek, 
írja, „mindnyájan magányosak, a többiek sorsához szinte 
semmi közük: számukra az egész emberiséget gyermeke-
ik és közeli barátaik jelentik; ami pedig a honfitársaikat 
illeti, mellettük élnek, de nem látják őket; megérintik, 
de egyáltalán nem érzékelik őket; csak önmagukban és 
önmagukért léteznek, s ha a család még meg is maradt 
számukra, hazájuk már nincs többé.”25 Az Egyesült Ál-
lamokban viszont, ahol nincs közigazgatási centralizá-

23  Alexis de Tocqueville: AdemokráciaAmerikában, 520. o.
24  Uo., 87. o.
25  Uo., 519–520. o.



152 153

EötvösJózsefnemzetiséginézeteiazUralkodó eszmékben 

ció, a polgárokat a szilárd közösségi szellem jellemzi, „a 
haza érdekeit mindenütt szem előtt tartják”, „a polgárok 
gondoskodásának tárgya a községektől kezdve az Unió 
egészéig”. Ott a lakosok, állítja Tocqueville, „a családsze-
retethez hasonló érzelemmel viseltetnek hazájuk iránt”.26 
Vagyis Tocqueville szerint az amerikaiakat sajátos poli-
tikai lojalitás, a patriotizmusnak vagy a hazaszeretetnek 
sajátos, reflektált formája jellemzi, ami nem annyira a szív 
érzelme, mint inkább annak a tudatos felismerésnek a kö-
vetkezménye, hogy az egyéni érdek összefonódik a haza 
érdekével.

Eötvös ebben a kérdésben is hűen követi 
Tocqueville-t, olyannyira, hogy még a patriotizmus, 
azaz – ahogy ő nevezi – a „közszellem” két különböző 
formája közötti distinkciót is átveszi tőle. A jelenkor ál-
lamai, mondja, egyszerűen túl nagyok ahhoz, semhogy 
az irántuk való ragaszkodás csupán az érzésből fakadjon: 
„sokkal nagyobb a haza, hogysem mint egészet minden-
ki szerethesse”, s ezért „az iránta való ragaszkodás sem 
csupán érzésből foly, hanem nagyobb részint meggyő-
ződéseink eredménye”.27 Ha viszont hatékonyan korlá-
tozzuk az állam hatalmát, mindinkább „növekszik azon 
körök száma, melyekben az egyén szabadon mozoghat”, 
s amelyekhez tehát érzelmileg is kötődhet. A hazaszeretet 
„mértéke” „mindig azonos érzelmek és érdekek számától 
és fontosságától függ”, melyeknek kielégítését „a haza 
fenntartása föltételezi”. Az állam hatalmának korlátozása 
tehát elvben elvezethet a hazaszeretet, a reflektált, de a 
szívekben is gyökerező „közszellem” feléledéséhez.

26  Uo., 97. o.
27  Eötvös József: Uralkodó eszmék II., 526–527. o.
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Igaz ugyan, hogy ezt a gondolatot Eötvös nem hozza 
közvetlen összefüggésbe a nemzetiségek számára bizto-
sítandó községi önállóság gondolatával, viszont össze-
függésbe hozza általában a községi önkormányzatiság 
gondolatával. Emiatt nem is bizonyítható egyértelműen, 
hogy Eötvös a hazaszeretet feléledését remélte volna a 
nemzetiségek körében. Ami viszont bizonyítható, hogy 
Eötvös – ilyen vagy olyan eszközökkel, de – a nemzeti 
öntudat megsemmisítését tekintette a nemzetiségi prob-
léma egyetlen lehetséges megoldásának. Ahelyett, gon-
dolta, hogy elfogadnánk a nacionalizmus következményeit, 
a fennálló államjogi viszonyok védelmének érdekében 
szembe kell fordulnunk az okaival, a nemzeti önértelme-
zés sajátos, újkori, európai formájával. „Önként követke-
zik – írta –, hogy mindenkinek, aki azon nézetből indul 
ki, miként a nagy államok fönnállása csak oly formában 
lehetséges, amint most van az állam rendezve, szükség-
képpen minden nemzeti öntudat megsemmisítésére kell 
törekednie minden erejével.”28 Ezen belül természetesen 
a magyar – nyelvi, nem pedig történeti! – nemzeti öntu-
dat megsemmisítésére is.

Magyar Kisebbség, 2009

28  Uo., 550. o.
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Bibó István emlékére

Nem is tudom már, Bibó melyik művében olvastam, 
hogy a nacionalizmus kérdésében azért olyan sok ma 
is a félreértés és a konfúzió, mert vizsgálatában soha 
nem járunk el analitikusan: azaz folyton összekeverjük a 
nacionalizmust a kollektív, politikai lojalitás egyéb for-
máival; olyan kollektív érzelmekkel, amelyekkel ugyan 
együtt járhat, de amelyekkel alapvetően nem azonos. 
Így például a xenofóbiával vagy a sovinizmussal.

Azt gondolom, hogy ha ez egy módszertani tanács, 
akkor alapvetően helyes. Másfelől a magam részéről to-
vább is vinném egy lépéssel: szerintem nem csupán a 
nacionalizmus és a kollektív politikai érzületek egyéb 
formái között kell a nagyon is szükséges különbségeket 
megtenni, hanem magán a nacionalizmusnak nevezett, 
önmagában véve igencsak komplex és összetett jelen-
ség-együttesen belül is szükséges megvonni bizonyos 
különbségeket. Viszont arról is meg vagyok ugyanígy 
győződve, hogy mindez csak addig üdvös és termé-
keny eljárás, amíg nem tévesztjük szem elől az ún. „big 
picture”-t, a nagy és összetett képet, azaz nem feledke-
zünk meg arról a tényről, hogy a nacionalizmus a maga 
komplexitásában létezik és hat, s hogy igen gyakran 
összefonódik a kollektív politikai érzületek és lojalitá-
sok egyéb formáival. (Miként Kipling mondta volt: az 
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ormányából és a farkából képesek kell legyünk összerak-
ni az elefántot.)

***

S miután ezeket így elmondtam, rá is térnék a tulajdon-
képpeni kérdésre: micsoda is a nacionalizmus? Azt gon-
dolom – részint Anthony Smith nyomán, részint tőle füg-
getlenül –, hogy erre a kérdésre legalább háromféle válasz 
adható.

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb válasz erre az, 
hogy a nacionalizmus egy érzés. Azt hiszem, mindannyi-
unk számára ebben a formájában a leginkább ismerős: 
ebben a hiposztázisában találkozunk vele nap mint nap 
az utcán, a médiában, írott és elektronikus sajtóban stb. 
(S csak halkan teszem hozzá, hogy sajnos mi, Európa 
eme keleti szegletének reményvesztett lakói alighanem 
mindannyian többet tudunk a nacionalizmusról, mint 
amennyit szeretnénk tudni.) De lett légyen bármennyire 
is ismerős és megszokott mindannyiunk számára a nacio-
nalista indulat (a miénk és az övék egyaránt), természetét 
vagy mibenlétét nem könnyű meghatározni, mint aho-
gyan általában az érzések és indulatok természetét nem 
könnyű meghatározni. Itt tehát csupán egy pár irányadó 
megjegyzésre szorítkoznék vele kapcsolatban, olyanokra, 
amelyek a későbbiek tekintetében fontosaknak bizonyul-
hatnak.

Talán a leglényegesebb ezek közül az, hogy ennek 
az érzületnek nem csupán „negatív” tartalma van. Ami-
kor azt mondom, hogy a nacionalizmushoz nem csu-
pán negatív, hanem „pozitív” tartalmat is tudunk társí-
tani, akkor nem arra gondolok, hogy létezik jó és rossz 
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nacionalizmus. Ezt két okból sem tehetem: egyrészt, mert 
a tudományos vizsgálódás nem értékel, legfennebb leír, 
itt tehát maximum egy érzés vagy érzület fenomenológiáját 
adhatom. Másrészt, ha már értékelni kell, akkor nekem 
erős meggyőződésem, hogy a nacionalizmus minden, 
negatív vagy pozitív formája rendkívül ártalmas, vagy 
legalábbis annak bizonyult Európa legújabb kori törté-
nelmének folyamán. Ezt azonban itt csak kijelenteném, és 
nem bizonyítanám.

Amikor tehát a nacionalizmus negatív tartalmairól 
beszélek, akkor arra gondolok, hogy rendszerint együtt 
jelentkezik a mások kirekesztésére vagy gyűlöletére irá-
nyuló olyan érzésekkel, mint pl. a xenofóbia, sovinizmus 
stb. Valóban szükséges tehát, hogy a nacionalizmus és a 
mások kirekesztésére irányuló egyéb érzületek között kü-
lönbséget tegyünk: az utóbbiak kísérőjelenségei lehetnek 
az előbbinek, de alapvetően nem azonosak vele. A naci-
onalizmus nem, vagy elsősorban nem a másokra, mások 
kirekesztésére irányuló negatív érzés, hanem a saját nem-
zetünkkel való pozitív identifikáció érzése, a büszkeség 
érzése, annak a nyugodt tudata pl. – bibóiasan fogalmaz-
va –, hogy magyar vagyok.

Úgyszintén meg kell különböztetnünk a naciona-
lizmust a kollektív politikai lojalitás olyan, régtől fogva 
ismert formáitól, mint pl. a patriotizmus. A különbség itt 
a tárgyban rejlik. A patriotizmus, amit legalább a görög 
antikvitás óta ismerünk, politikai érzület, az államhoz, 
annak törvényeihez és szimbólumaihoz való ragaszko-
dás, függetlenül attól, hogy ezek milyen nemzeti lénye-
get nyilvánítanak meg – vagy egyáltalán megnyilváníta-
nak-e valamilyen nemzeti lényeget. A patriotizmusnak 
mint kollektív politikai lojalitásnak a tárgya ugyanis 
nem a nemzet, hanem a haza (a pátria), mégpedig kettős 
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értelemben: egyrészt földrajzi, másrészt pedig politikai 
értelemben.

Földrajzi értelemben itt mindig egy jól körülírható 
lokációra, adott helyre, helységre kell gondolni: városra, 
szülőföldre, szűkebb pátriára; s csak másodsorban egy 
országra, vagy valamilyen nagyobb geopolitikai enti-
tásra. Mert mondhatom ugyan, hogy szeretem a hazá-
mat, csakhogy mit jelent ez? Hogyan lehet pl. szeretni 
egy akkora országot, mint Németország vagy Kanada? 
Vélhetőleg sehogyan. Eötvös József írta, még az 1850-es 
években, Tocqueville-t magyarázva, hogy sajnos ma már 
mindenütt nagyobb a haza, „semhogy az egészet mint 
olyat az ember szeretni tudja”, s ezért a hazaszeretet ér-
zését is csak a szűkebb pátriánk iránt érzett vonzalom 
táplálhatja. Gyerekkorom utcái, házunk „büszke orma”, 
az utcán szembejövő emberek ismerős arca – megannyi 
apróság, ami a haza iránti vonzalmat táplálhatja. Innen 
nézve a lokálpatriotizmus szóösszetétel fölösleges tauto-
lógia, mert minden patriotizmus lokális.

Politikai értelemben a haza mindig egy intézmény-
rendszert jelent: az alkotmányt, a törvények összességét, 
politikai intézményeket és jogszokásokat, polgári habi-
tust, amelyek együtt egy életstílust, közös (vagyis poli-
tikai) életformát adnak ki, valami olyasmit, amire aztán 
büszkén mondhatjuk, mint a britek, hogy „our way of 
life”.

Ezzel szemben a nacionalizmus mint érzület elsősor-
ban a nemzet iránti lojalitás, azaz egy prepolitikai ténye-
zőhöz való ragaszkodás. A nemzeti érzület is irányulhat 
persze az államra, az államiságra, annak szimbóluma-
ira, de csak áttételesen, csak annyiban, amennyiben az 
adott állam a nemzet állama, valamely nemzet állama, 
nemzetállam: Románia, Magyarország, Németország, 
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Franciaország stb. Ezek már a nevükben is hordozzák a 
nemzetre való utalást, ami nem is csoda, hiszen Európa 
majd' minden mai állama nemzetállam (legfontosabb ki-
vételek persze Svájc és Nagy-Britannia – bár Skócia vár-
ható közeli függetlenedésével utóbbi is várhatóan nem-
zetállammá „fejlődik” majd).

És legvégül különbséget kell tennünk a nacionaliz-
mus és a törzsiérzés között. A különbség – itt is, mint az 
előbbiekben – a tárgyban rejlik. Törzsi érzés azóta léte-
zik, amióta csak az ember családban, törzsben, hordá-
ban, klánban él – vagyis amióta csak ember az ember. Ez 
az érzés mindig egy konkrét közösséghez fűzi az embert: 
egy olyan közösséghez, amelyhez családi, vérségi köte-
lékek révén, esetleg a közös etnikai leszármazás okán 
tartozik.

Ezzel szemben a nemzet – Benedict Anderson el-
híresült szintagmájával éve – „elképzelt közösség”. 
Vagy, miként Benjamin Constant mondta egykoron: egy 
absztraktum. Vagyis nem reális, a szónak abban az értel-
mében, hogy tagjai rendszerint nem ismerik egymást (ez 
már a számosság okán sem lehetséges), nem állnak egy-
mással közvetlen rokoni vagy vérségi kapcsolatban, sőt 
rendszerint nem tartoznak még csak egyazon etnikum-
hoz sem (gondoljunk csak arra, hányféle etnikum keve-
redéséből született a mai magyar nemzet). És mindennek 
ellenére mégis szolidárisak egymással, képesek egymás-
sal érzelmileg azonosulni, sorsközösséget vállalni stb. 
Mondhatjuk erre persze, hogy hát természetes, hiszen 
összeköti őket a közös történelem, nyelv és kultúra, de 
én azt hiszem, közelebb járunk az igazsághoz, ha azt 
mondjuk, hogy ami végső soron összeköti őket, az maga 
az összetartozásnak a tudata. Éppen ezért, szemben az 
emberi közösségek egyéb, történelemből ismert, konkrét 
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formáival, a nemzetről azt szoktuk gondolni, hogy az dön-
tően és alapvetően mindig egy tudati közösség.

Valahányszor a nemzeti identitás meghatározó ismér-
veit keressük (akár a tudományos vizsgálódás szándéká-
val, akár pedig azért, mert a jogalkotás és a kodifikáció fo-
lyamata éppen így kéri, mint pl. a státustörvény esetében), 
mindig szinte óhatatlanul jutunk el oda, hogy a nemzeti 
identitás „objektív” és „szubjektív” elemeiről beszéljünk. 
Előbbiek közé tartozna a közös nyelv és kultúra, utóbbiak 
közé pedig a nemzethez való tartozás „érzése”. De ha így 
fogjuk fel a problémát, alighanem félreértjük a lényeget: 
azt, hogy a nemzet döntően tudati közösség. Ami bennün-
ket – minden objektív természetű ismérven túl – egyesít, 
az az, hogy egyazon nemzet tagjainak tudjuk magunkat. 
És ez egyáltalán nem „szubjektív”, hiszen (ha van értelme 
egyáltalán ezt mondani) itt mindig a tudatnak valamilyen 
kollektív formájáról van szó: olyan tudatállapotról, amely-
ben mindannyian egyaránt osztozunk.

Amikor azt mondom, hogy a nemzet tudati közös-
ség, akkor ezzel azt is mondom, hogy a nemzethez való 
tartozás tudata és a nemzet léte közötti viszony egy deter-
minisztikus viszony. Vagyis nem úgy áll a helyzet, hogy 
létezik a nemzet mint objektív tény, valamiféle faktum, 
majd ehhez pótlólagosan járulna az illető nemzethez való 
tartozásnak a tudata. Itt sokkal inkább arról a helyzetről 
van szó, amikor a tudat határozza meg a létet (hogy a jó 
öreg marxista fogalomhasználattal éljek): egy nemzet ad-
dig létezik, amíg az adott nemzet tagjai egyazon nemzet 
tagjainak tudják magukat. Ha az adott közösség tagjai nem 
tudják magukat egy nemzetnek, akkor az illető nemzet 
nem létezik – és ezen a helyzeten az olyan objektív ismér-
vek fennállása, mint pl. a közös nyelv és kultúra nem sokat 
fognak segíteni.
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S ha igaz az, hogy itt a nemzeti tudat vagy öntudat az, 
ami meghatározó a nemzet létezésére nézvést, akkor leg-
alább ennyire igaz az is, hogy ennek a tudatnak a tartalma, 
a nemzeti önértelmezés adott modalitása meghatározó a 
nemzeti létezés tartalmára, a nemzeti identitásra vagy ka-
rakterre nézvést. Más szavakkal: egy nemzet, karakterét te-
kintve olyan, amilyenként látja, érti és értelmezi önmagát: 
a nemzeti identitás ténye objektíven nem áll fenn a nemze-
ti önértelmezés adott modalitásától függetlenül, vagyis a 
nemzeti identitás ténye nem választható el a nemzeti öntu-
dat tartalmától. Ha pl. egy nemzet kultúrnemzetként érti 
meg magát, akkor az illető nemzet kultúrnemzet, s ezzel a 
ténnyel hiábavaló dolog vitatkozni.

Mindezzel még véletlenül sem állítom azt, hogy az 
egyes nemzetek ne lennének valóságosak, s hogy maga 
a nemzetek léte ne lenne – valamilyen értelemben – reá-
lis. Nem a nemzetek létét vitatom, hanem létezésükmódját 
kívánom – a lehetőségekhez mérten – precízen körülírni. 
Ugyanígy, lehet, hogy a nemzet maga egy absztraktum, 
de a rá sugárzó érzelmek ettől még nagyon is valóságosak 
lehetnek: odáig menően, hogy a nemzet iránti túlfűtött ér-
zelmi lojalitásom akár még önfeláldozásra is késztethet – 
bár az elmúlt kétszáz év során az európaiakat gyakrabban 
késztette mások leöldösésére.

***

A szónak egy második jelentésében a nacionalizmus egy 
eszmerendszer, a nemzeti önértés és önértelmezés adott 
módja vagy alakzata. A politikai elméletíró vagy politi-
kai eszmetörténész számára (aminek, némi szerénytelen-
séggel, van szerencsém magamat tekinteni) elsősorban 
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ebben a formájában megragadható és kutatható. S mivel 
jelen fejtegetés tárgyát is döntően ez képezi, itt rögtön 
abba is hagynám a tárgyalását – de csak azért, hogy a 
kifejtés későbbi pontján, egy sokkal terjedelmesebb gon-
dolatmenet keretében visszatérjek rá. Addig is azonban 
röviden áttekinteném a szónak egy lehetséges harmadik 
jelentését.

Ha ugyanis a nacionalizmuskutatásnak nevezett 
kvázi-diszciplína mai eredményeit tekintjük, rögtön fel-
tűnik, hogy az ide sorolható elméletek számára a naciona-
lizmus többnyire se nem érzület, se nem eszmerendszer, 
hanem inkább a nemzetépítésnek – régiesebb és találóbb 
nevén: a nemzeti nevelésnek – a folyamata. Ebben az ér-
telemben tehát a nacionalizmus egy folyamat: az a folya-
mat, amelynek során a nemzet valamilyen érvényes de-
finíciója vagy öndefiníciója mentén, többnyire hathatós 
állami segédlettel bekövetkezik a nemzet eszméjének a 
politikai intézményesítése. (Az persze teljesen természetes 
dolog, hogy az intézményesülés eme folyamatára köz-
vetlenül hatással van a nemzeti önértelmezésnek az adott 
modalitása. Ha pl. azt nézzük, hogy a magyar állam mi-
lyen nemzetpolitikai intézkedéseket foganatosított a ha-
táron túli magyar közösségek vonatkozásában az elmúlt 
évtizedben – státustörvény, könnyített honosítási eljárás 
stb. – , akkor különösebb nehézségek nélkül jutunk el a 
következtetésre, miszerint itt a magyar állam alapvetően 
a kultúrnemzet [a magyar mint kultúrnemzet] eszméjét 
érvényesítette a határon túli közösségekhez való viszo-
nyában. Vagyis viszonylag egyszerűen vissza tudunk 
következtetni az állam által foganatosított nemzetpoliti-
kai intézkedésekből a mögöttes nemzeteszme tartalmára, 
amennyiben éppen ez a nemzeteszme az, ami az említett 
nemzetpolitikai intézkedéseket döntően meghatározza.)
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Mint már említettem, a mai nacionalizmuskutatás 
számára, ami tehát afféle kvázi-diszciplína, köztes tudo-
mány valahol a történetírás és a politikatudomány között, 
a nacionalizmus döntően ezt, vagyis a nemzet intézmé-
nyesülésének/intézményesítésének folyamatát jelenti. 
Mint minden leíró társadalomtudományi diszciplína, a 
nacionalizmuskutatás is az objektív, intézményi valósá-
got kedveli, mert módszertanával, instrumentáriumával 
ezt találja a leginkább megragadhatónak és kutathatónak.

Ma már ennek a diszciplínának több könyvtárra 
menő szakirodalma van, se szeri, se száma az ún. naciona-
lizmus-elméleteknek, ehelyütt áttekinteni őket lehetetlen-
ség, de szó nélkül sem lehet hagyni őket. Itt tehát csupán 
utalnék a legfontosabb irányzatokra: ezek a moderniz-
mus, perennializmus, primordializmus, etno-szimbolizmus 
stb. Jó összefoglalását adja ezeknek Anthony D. Smith 
a Nationalism című könyvében.1 Ha tárgy szerint is ren-
dezni akarjuk őket, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek az 
elméletek döntően két tárgykör köré csoportosíthatók: ré-
szint a nemzet fogalmával s a különféle nemzetfogalmakat 
leíró tipológiákkal foglalkoznak, részint a nacionalizmusra 
mint a nemzet keletkezésének folyamatára adnak valami-
féle történelmi/szociológiai magyarázatot. 

Ami a nemzettipológiákat illeti, a legismertebb ezek 
közül talán a kultúrnemzetnek és az államnemzetnek 
(polgári nemzetnek) a szokásos megkülönböztetése, ami 
eredetileg Friedrich Meinecke német történésztől szár-
mazik. Eszerint a nemzetnek két különböző fogalma lé-
tezik, az egyik a Rajnától nyugatra, a másik a Rajnától 
keletre lenne jellemző. Az államnemzet fogalma szerint 

1  Anthony D. Smith: Nationalism. Theory, Ideology, History, Polity 
Press, Cambridge, 2001.
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egy nemzethez való tartozás kritériuma az állampolgár-
ság, míg a kultúrnemzeti definíció szerint egy nemzethez 
tartozni annyi, mint egy kulturális közösséghez tartozni. 
Az elsőre jellemző példaként a francia nemzeteszményt, 
az utóbbira a németek nemzeti önképét szokták felhozni. 
Ez a distinkció aztán változatos formában köszön visz-
sza, pl. mint az etnikai vagy polgári nacionalizmus, az 
esszencializmus és az instrumentalizmus közötti megkü-
lönböztetés.

Ezeknek a tipológiáknak az érvényét ma már egyre 
többen vitatják, a legjellemzőbb talán ilyen tekintetben 
Alain Dieckhoff egyik rövid írása,2 aki franciaként meg-
próbálta bebizonyítani, hogy az államnemzet mintájának 
tekintett francia nemzetet a történelem során erőszakos 
nyelvi homogenizáció útján teremtették meg, s hogy a 
francia nemzethez való tartozásnak ma sem elégséges fel-
tétele az, ha valaki csupán a francia állam polgára. Francia 
az, aki a francia állam polgára, lehetőleg fehér, katolikus 
és jól beszéli a francia nyelvet.

A magam részéről ezt a tipológiát már csak azért 
sem tartom különösebben érvényesnek, mert meggyő-
ződésem szerint a létező nemzeti önértelmezési gya-
korlatok olyannyira változatosak, hogy nehéz azokat 
egy ilyen egyszerű tipológia segítségével leírni. Hová 
tesszük pl. a magyar nemzeti önértelmezést, amelyik 
mindmáig ragaszkodik valamilyen értelemben ahhoz a 
19. századi, Deák-féle elképzeléshez, miszerint a magyar 
„politikai” nemzet (amelybe Deák szerint románok, szlo-
vákok ugyanúgy beletartoztak), ugyanakkor az említett 

2  Alain Dieckhoff: Egy megrögzöttség túlhaladása: a kulturális és 
politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése, in: Regio, 
2002/4, 7–22.
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nemzetpolitikai intézkedéseiben határozottan úgy nyil-
vánul meg, mint kulturális nemzet. A régi alkotmány szö-
vege határozottan kétértelmű volt ilyen tekintetben, hol 
politikai, hol pedig kulturális nemzetként kezelve a ma-
gyar nemzetet, s nem lett ilyen tekintetben egyértelműbb 
az új alaptörvény szövege sem.

Ami a nacionalizmuskutatás másik irányát, a nemzet 
genezisét illető történelmi magyarázatokat illeti, ebben 
a vázlatos áttekintésben csupán a modernista elméletek-
re fogok szorítkozni. Részint a terjedelem korlátos volta 
miatt, részint viszont amiatt, mert – később kifejtésre ke-
rülő okok miatt – magam is azon az állásponton vagyok, 
hogy a nemzet, mint a politikai közösség jellemző euró-
pai formája, specifikusan modern jelenség. Előzményét a 
modernitást megelőzően sehol az európai történelemben 
nem találjuk. (A natio szó középkori vagy kora újkori 
használata ne tévesszen meg minket: ezalatt mindenütt 
Európában rendi nemzetet vagy tartományi nemzetet ér-
tettek. Így pl. Erdélyben is három nemzetet ismertek: a 
magyart, a székelyt és a szászt.)

Ha áttekintjük ezeket a modernista elméleteket, ak-
kor azt fogjuk látni, hogy (kevés, már-már elenyésző ki-
vételtől eltekintve) a nemzet keletkezésének folyamatát 
személytelen történelmi hatásmechanizmusokban magyaráz-
zák, ami persze az ilyen, szociológiai típusú elméleteknek 
szinte természetes látószöge. (Az egyetlen lényeges kivé-
telt talán Elie Kedourie elmélete képezi,3 amelyre – éppen 
emiatt – később még visszatérek.) A lényeges különbség 
tehát inkább abban rejlik, hogy milyen típusú hatásme-
chanizmusokban gondolkodnak az egyes magyarázatok, 

3  Lásd Elie Kedourie: Nationalism, Blackwell, Oxford, 1993.
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s ennek függvényében beszélünk szociokulturális, gazda-
sági és politikai elméletekről.

Az elsőre, vagyis a szociokulturális magyarázatra 
legjobb példa Ernest Gellner4 közismert elmélete: esze-
rint a nemzet keletkezésére az agrártársadalomról az ipa-
ri rendre való átmenet adja meg a magyarázatot, illetve 
az a tény, hogy az ipari rend és az ipari rendre jellem-
ző munkaerőpiaci kereslet megkövetelte a standardizált 
„magas kultúra” kialakítását. Ennek a kultúrának az 
életre hívásával, a közoktatás révén való erőszakos ter-
jesztésével születik meg a nemzet. A gazdasági elméle-
tek rendszerint marxista vagy posztmarxista elméletek. 
Kiindulópontjuk, hogy a nemzeti tudat a „hamis tudat” 
egyik formája (a nemzeti tudat nem „autentikus”, hanem 
csak felszíni tükröződése mélyebben rejlő gazdasági vi-
szonyoknak), kialakulása a „gazdasági periferizáció”, 
„egyenlőtlen fejlődés”, „belső kolonializáció” stb. szám-
lájára írható. Jellemző példája ennek Michael Hechter 
elmélete, amit először az Internal Colonialism című mun-
kájában fejtett ki.5 Legvégül a politikai elméletek, mint 
Michael Mann6 vagy John Breuilly elmélete,7 a nacio-
nalizmus kialakulásában az állam szerepét vizsgálják, 
illetve történelmi kapcsolatot keresnek a nacionalizmus 

4  Ernest Gellner: A nemzetek és a nacionalizmus, Napvilág Kiadó,  
Budapest, 2009.

5  Michael Hechter: Internal Colonialism, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1975.

6  Lásd: Michael Mann: The Emergence of Modern Europe-
an Nationalism, in: J. Hall and I. C. Jarvie (eds.): Transition to 
Modernity, Cambridge University Press, 1992, 137–165.

7  John Breuilly: Nationalism and the State, Manchester University 
Press, 1982.
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kialakulása s egy adott kormányzati forma, a demokrácia 
vagy köztársaság bevezetése között.

A „mainstream” elméleteken kívül helyezkedik el, 
de szintén a nacionalizmust mint a nemzet kialakulásá-
nak folyamatát magyarázza Charles Taylor8 vagy Isaiah 
Berlin9 elmélete. Utóbbit úgy is ismerik, mint „a meghaj-
lított vessző” elméletét. Mindkettejük álláspontja szerint 
a nemzeti magaskultúrát az értelmiségi elit „alkotja meg” 
és terjeszti el, s a nemzeti ébredés közvetlen oka rendsze-
rint a politikai és kulturális elnyomás. A nemzet kiala-
kulása tehát válaszreakció: a vesszőt meghajlítjuk, és ha 
elengedjük, visszacsap.

Most pedig visszatérnék a másik, korábban már jel-
zett különbséghez. Mint említettem, egészen elenyésző 
azoknak az elméleteknek a száma, amelyek elzárkóznak 
a magyarázat ilyen szokványos, szociológiai sémáitól. 
Ezek egyike, s talán legfontosabbika azonban Kedourie 
elmélete, akivel Gellner – kimondva vagy kimondatla-
nul – egy életen át húzódó, elkeseredett vitát folytatott 
(amúgy jól ismerték egymást, hiszen egyetemi kollégák 
voltak). Sőt, egyenesen azt mondanám, hogy Gellner el-
mélete igazából csak ebből a vitából érthető meg.

Egyébiránt mindketten „modernisták” voltak, azaz 
a nemzetet modern jelenségnek tartották – de ezzel az-
tán vége is van az álláspontjaik közötti hasonlóságnak. 

8  Charles Taylor: Nacionalizmus és modernitás, in: Magyar Kisebb-
ség, 2002/3, 174–202.

9  Isaiah Berlin : A meghajlított vessző. A nacionalizmus kialaku-
lásáról, in: Uő: Az emberiség göcsörtös fája, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1996, 327–357; Isaiah Berlin: A nacionalizmus. Valaha 
elhanyagolták, ma hatalmas úr, in: Ludassy Mária (szerk.): Az 
angolszász liberalizmus klasszikusai II., Atlantisz Kiadó, Budapest, 
1992, 213–244.
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Gellner, különösen élete utolsó éveiben írt munkáiban,10 
egyre hangsúlyosabban képviselte azt az álláspontot, 
hogy a nemzet szükségszerű velejárója a modernitás-
nak: a modernitásban zajló folyamatok (pl. az iparoso-
dás) szükségszerűen hívták életre a nemzetet, éppen 
ezért a modernitás a nemzet nélkül nem is képzelhető 
el. Kedourie viszont ezzel szemben azzal érvelt, hogy 
a nemzet ugyan specifikusan modern jelenség, de nem 
egyéb, mint egy történelmi akcidencia. Nem egyéb, lé-
nyegét tekintve, mint egy „ideológiai” konstrukció, s a 
nemzet, pontosabban a nemzeti szuverenitás eszméjének 
kialakításáért és népszerűsítéséért elsősorban az olyan fi-
lozófusok tehetők felelőssé, mint Kant, de főként Fichte. 
Lényegi különbség van tehát aközött, hogy a nemzetet 
sorsszerűnek, történelmi vagy esetleg „szociológiai szük-
ségszerűségnek” tekintjük-e, vagy egyszerűen történelmi 
akcidenciaként kezeljük.

A magam álláspontja (anélkül, hogy ezt itt különö-
sebben hosszan magyarázni akarnám), hogy a nemzet 
valóban modern képződmény: a modernitást megelőző-
en, egészen pontosan a francia forradalmat megelőző-
en nemzetről a mai értelemben nem beszélhetünk. Azt 
gondolom továbbá, Kedourie-vel egyetemben, hogy a 
nemzet eszméje egy ideológiai konstrukció, s térnyeré-
se nem történelmi vagy „szociológiai” szükségszerűség, 
hanem csupán egy történelmi akcidencia. Ugyanakkor 
viszont azt is elfogadom, hogy voltak és vannak olyan – 
elsősorban politikai természetű – hatásmechanizmusok, 
amelyek ösztönözték, de egyszersmind létükben felté-
telezték is a nemzet kialakulását és meglétét. Ilyennek 

10  Lásd pl. Ernest Gellner: Nationalism, New York University Press, 
New York, 1997.
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tekinthetjük a köztársasági kormányzatot. Magyarán, 
azt mondom, amit Bibó István maga is mindig mondott, 
hogy a „demokratizmus és nacionalizmus édestestvé-
rek”. A köztársasági kormányzati forma bevezetése ösz-
tönözte a nemzetnek mint politikai közösségnek a létre-
jöttét, s a nacionalizmus szoros eszmei kapcsolatban áll 
a népszuverenitás rousseau-i igényével.

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy köztár-
sasági kormányzat nemzeti közösség nélkül elképzel-
hetetlen, inkább csak azt mutatja, hogy Európában a 
demokratikus rendszereknek olyan formáját vezettük 
be a francia forradalommal, amely egyszerre feltételezi 
és reprodukálja a nemzeti típusú politikai közösséget. 
Azért feltételezi, mert a rousseau-i logikának megfelelő-
en szokásosan „a nemzeti szuverenitás” elvén, nemzetál-
lamként legitimálja magát, és azért kénytelen állandóan 
reprodukálni, mert erősen központosított és bürokrati-
zált államszerkezetként csak addig működőképes, amíg 
polgárai egyként beszélik azt a hivatalos nyelvet, ami a 
közigazgatás, jogszolgáltatás és közoktatás egységes és 
zavartalan működését biztosítja.

***

És akkor visszatérve a voltaképpeni témához, a naciona-
lizmus mint eszmerendszer problémájához. Hadd kezdjem 
azzal a – korántsem meghökkentő – tézissel a kifejtését, 
hogy a nacionalizmus, mint annyi minden más, lényegét 
tekintve történeti jelenség. Ez alatt nem csak azt értem, 
hogy a történelem adott pontján született meg – bár ez 
is kétségkívül igaz; hanem azt is, hogy időben változó: 
vagyis hogy szerkezetében és tartalmában az időben je-
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lentős módosulásokat szenvedett. Annak, amit ma nem-
zeti öntudatnak nevezünk, vajmi kevés köze van ahhoz, 
amit mondjuk a 19. század elején neveztek ugyanígy. Ép-
pen ezért ma már a modern nacionalizmuskutatásban is a 
nacionalizmus különböző történelmi korszakairól szokás 
beszélni, ezek között is megkülönböztetve legalább hár-
mat (nacionalizmus alatt értve természetesen a nemzeti 
önértelmezésnek a különféle történelmi formáit). A gon-
dolat általánosan elfogadott történészek, politológusok, 
filozófusok körében, így megtalálhatjuk pl. Bibónál is.

A nacionalizmus első korszakának kezdeteit, amit 
John Breuilly „reformnacionalizmusnak” nevez, általá-
ban a francia forradalom eseményeihez kapcsolják: ahhoz 
a folyamathoz, melynek során a nemzetté alakuló francia 
nép fokozatosan birtokába veszi a köztársasági gondolat 
jegyében az állami szuverenitást. Ez a folyamat tartósan 
megváltoztatta a politikai hatalom gyakorlását legitimáló 
elvet egész Európában, a monarchikus vagy dinasztikus 
legitimációs elv helyére a nemzeti típusú legitimációt ül-
tetve. Fő ideológusainak Rousseau-t vagy Sieyès abbét 
tekinthetjük.

Nem mellékes azonban, s ezt mindjárt itt közbeve-
tőleg meg is jegyezném, hogy van ennek a nacionaliz-
musnak, a nemzeti önértelmezés sajátosan forradalmi 
módozatának egy erőteljesen szabadságkövető dimenziója 
is, hiszen a köztársasági rendszer végső célja (s egyszer-
smind a forradalom végső célja is), hogy szabadságot biz-
tosítson minden francia, de végső soron – lévén a szabad-
ság egy egyetemesen kívánatos eszmény – minden nép 
számára. Ez az a korszak, amellyel kapcsolatosan Eötvös 
József ironikusan jegyzi meg, hogy „minden népnek siet-
nie kellett franciákká lenni”, feltéve persze, hogy szabad-
dá akart válni, aminek eldöntésére amúgy a forradalmi 
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hadsereg nemigen hagyott neki időt. Bármilyen paradox 
is tehát, ez ún. „internacionalista nacionalizmus”, hiszen 
a forradalmi hadsereg expanzionista hódító politikáját 
(Belgiumban, Hollandiában), de ugyanakkor Franciaor-
szág nyelvi kisebbségeinek asszimilációját is egy egyete-
mesen kívánatos eszmény, a szabadság, a „szabadságra 
kényszerítés” rousseau-i logikája, valamint ennek eszkö-
ze, a köztársaság bevezetése indokolta.

A nacionalizmus második, szintén csak Breuilly által 
„egyesítő nacionalizmusnak” nevezett formája Közép-
Európa népeire jellemző (Közép-Európa alatt értve itt, 
amint az normális is, Európa közepét), és a német vagy 
olasz nemzetegyesítést hivatott igazolni. Ha eme törek-
vések eszmei megalapozását keressük, ennek egyik korai 
formáját Johann Gottlieb Fichtének a német nemzethez 
intézett beszédeiben találjuk meg. (Ezek tulajdonképpen 
a Berlini Akadémián 1807-ben elhangzott, nagyhatású 
előadások.)

Fichte beszédeinek már a címe is meggondolkodta-
tó, hiszen a beszédek címzettje, a német nemzet abban a 
korban még nem létezett: ezért mondhatja Fichte, hogy 
a német nemzet tulajdonképpen egy megteremtésre váró 
feladat. Egyébiránt a német egységesítő törekvésekről, 
s ezek valószínűsíthető eredetéről, a bécsi kongresszus 
idején, 1814-ben, Talleyrand, Franciaország akkori kül-
ügyminisztere a következőképpen tájékoztatta királyát, 
XVIII. Lajost: „»A forradalom eszméi egész Németor-
szágot erjedésbe hozták; csakhogy a jakobinizmus nem 
az alsó és középső néposztályokat hódítja meg, mint hu-
szonöt évvel ezelőtt Franciaországban, hanem a legelő-
kelőbb és leggazdagabb nemességet – s ez a különbség 
arra mindenképp elegendő, hogy azt a forradalmat, mely 
majd itt fog kitörni, ne lehessen a miénk lefolyásának 
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alapján előre kiszámítani. Azok, akiket a Német-Római 
Császárság felszámolása és a Rajnai Szövetség törvé-
nyes uralkodókból alattvalókká tett, nehezen tűrik, hogy 
azok legyenek gazdáik, akik egyenlők voltak velük, vagy 
annak tekintették őket, s most meg akarják dönteni azt 
a rendet, amely felháborítja büszkeségüket, s az ország 
valamennyi kormányzatát egyetlen kormánnyal akarják 
felváltani. Velük egy követ fújnak az egyetemi emberek, 
s az ő eszméikkel átitatott ifjúság, s mindazok, akik Né-
metország kis államokra való szétdaraboltságának tulaj-
donítják mindazt a csapást, mely a fölöttük szakadatlanul 
zajló háborúk révén rájuk zúdult; az egységes haza a jel-
szavuk, dogmájuk, sőt vallásuk egészen a fanatizmusig 
menően; s ez a fanatizmus úrrá lett a jelenleg uralkodó 
fejedelmeken is.«”11

Talleyrand gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint 
a nemzeti eszme kialakulásának későbbi kutatói, John 
Plamenatz vagy Isaiah Berlin: az európai nacionalizmus a 
napóleoni háborúk, s a hegemóniára törekvő francia kül-
politika miatt elszenvedett német történelmi sérelmekből 
született meg, a német nép és kultúra megszűnése miatt 
érzett aggodalom valós egzisztenciális tapasztalatából. 
Innen tekintve igazat kell adnunk tehát a néhai Szűcs Je-
nőnek, aki szerint a modern nacionalizmus kettős érte-
lemben született a francia forradalomból: koncepciója és 
a rá adott reakciók révén.

Ha a franciáktól elszenvedett vereségek annak tud-
hatók be, hogy nem létezik egységes, nagy és erős né-
met birodalom, akkor – konkludál Fichte – ezt meg kell 
teremteni. Ehhez viszont előbb életre kell hívni a német 

11  Idézi Guglielmo Ferrero, in: Újjáépítés;TalleyrandBécsben, Osiris, 
Budapest, 2002, 174. o.
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nemzetet. Látható, hogy Fichte elméletben már elfogadja 
a nemzeti legitimációs elvet: az egységes német biroda-
lom akkor elfogadható eszme, ha már létezik németség. 
S bár Rousseau sokban hatott Fichtére, két ponton Fichte 
gondolatai mégis külön utakon járnak, részint, mert a 
helyzet, részint mert a meggyőződései így diktálják.

Először is a német nemzeti összetartozás leírásában 
nem hivatkozik (és nem is hivatkozhat), ellentétben a 
franciákkal, a szilárd, ezeréves államiság határaira, hiszen 
éppen az egységes német birodalom, az önálló, egységes 
államiság megteremtése a cél. Itt jelenik meg tehát először 
a történelemben a nacionalizmus, a nemzeti önértelme-
zés olyan formája, amelyik a nemzeti kohézió érdekében 
immár nem hivatkozhat politikai tényezőkre, hanem eh-
hez valamilyen prepolitikai alapot kell keresnie. Ezért a 
legfontosabb megkülönböztető jellemvonása a nemzeti 
eszmény fichtei leképzésének a rousseau-i demokratiz-
mussal szemben, ami pedig az előbbinek mintáját ké-
pezte, az organicitás, az élet – végső soron transzcendens 
eredetű – eszméje: a nemzet Fichte számára organikus és 
transzcendenseredetű adottság. Innen örököltük mindmá-
ig a vitalitással, élettel kapcsolatos egész metaforakészle-
tünket, amit a nemzeti léttel kapcsolatosan olyan szívesen 
és olyan gyakran használunk.

A másik dolog, amiben Fichte nem követi Rousseau-t, 
az a köztársasági rendszer megítélése. Fichte ugyanis azt 
gondolja, hogy a köztársasági rendszer felelevenítésével 
a franciák egy halott kormányzati rendszert próbáltak fel-
támasztani, egy olyan rendszert, ami az antik Rómában 
végérvényesen és visszavonhatatlanul elbukott. Márpe-
dig ami halott, az végérvényesen halott, s a feltámasztási 
kísérlete is csak a dolgoknak egy megmerevedett állapotát 
eredményezheti. S mivel Fichte elutasító a köztársasági 
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rendszer egészével szemben, elutasító a szabadság ama 
politikai formájával szemben is, amit a köztársasági rend-
szer felkínál. Fichte számára a szabadság, ami továbbra is 
a nemzeti hovatartozás lényege (ebben és ennyiben az ő 
nacionalizmusa is internacionalista) immár nem politikai, 
hanem valamilyen értelemben „spirituális” szabadság.

Azt ő maga is elismeri, hogy az államszervezés te-
rén Franciaország – az ő szóhasználatában: „a külföld” 
(a cenzúra miatt nem szidhatja nyíltan a franciákat) – a 
német államtudomány mintájául szolgált: „Hogy az ál-
lamok alapítása és kormányzása olyan szabad művé-
szetnek számítson, amelynek megvannak a maga szilárd 
szabályai, abban a külföld, maga is az ókor mintája sze-
rint, kétségkívül elődünkül szolgált.”12 A francia „állam-
művészet” azonban, mivel egy halott társadalmi rend (a 
köztársaság) eszményítéséből és rehabilitációjából indult 
ki, maga is a dolgoknak egy halott rendjét eredményez-
te: „Másképpen áll a helyzet – mondja – a valódi német 
államművészettel.” Ez a filozófia a jelenségen túli „Egy, 
tiszta, isteni életből indul ki – egyszerűen mint életből, 
ami az az örökkévalóságban, és amiben mindig Egy ma-
rad”, s ezt a „lényeget” változtatja „jelenséggé”, azaz 
állammá, mégpedig közvetlenül egy „akarati” döntés 
révén, amelynek révén azonban láthatóvá válik maga 
a lényeg is, azaz valami „többlet”. „Ahol mármost ez a 
többlet valóban mint ilyen látható többlet lép fel – de ez 
csak valamely akarásban lehetséges –, ott lép be a jelen-
ségbe a lényeg maga, mely egyedül van és mely egyedül 
képes lenni, és amely önmaga által és önmagától fogva 

12  Johann Gottlieb Fichte: Beszédek a német nemzethez. Hetedik 
beszéd. Valamely nép eredendőségének és németségének még 
mélyebb megragadása, in: Kellék, Kolozsvár, 2001/17, 10. o.
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van jelen – az isteni lényeg –, és teszi magát közvetlenül 
láthatóvá; és éppen azért van itt igazi eredendőség és sza-
badság, és ilyenként is hisznek majd benne.”13

Fichte tehát azt mondja (már amennyire ezt a ho-
mályos okfejtésből egyáltalán ki lehet deríteni), hogy a 
németségnek belső, isteni eredetű éltető nemzeti princí-
piumát – Hegel majd úgy nevezi: népszellem – kell álla-
misággá transzformálnia egy akarati, prepolitikai döntés 
révén. Ilyen értelemben ez valóban „az organicizmus, a 
lojalitás”, „a nemzeti akarat ideológiája”, amint azt Isaiah 
Berlin állította, s első szószólója valóban Fichte volt, „aki 
dicshimnuszokat zengett a fertőzetlen német nyelvről, a 
németek egyedülállóan felszabadító küldetésének hordo-
zójáról”, majd őt követte Hegel, aki „kiemelte a mindig 
előrehaladó kozmikus Geist hordozóiként a »történelmi« 
nemzeteket”.14 (Aki netán olvasta Martin Heideggernek, 
a 20. század egyik legjelentősebb gondolkodójának hír-
hedt Rektori beszédét, ami egyszersmind a fent említett 
gondolkodó mély, őszinte és átéléses nácizmusának is 
szép foglalata, az tudja, hogy ugyanez a metaforakészlet 
mennyire erőteljesen jelen volt a nemzetiszocializmus 
eszmevilágában.)

Ugyanakkor Fichte nacionalizmusa mégiscsak jel-
lemzően a francia nemzeteszmény örököse, amennyiben 
a szabadságra orientált nacionalizmus. A nemzeti prog-
ram, noha legitimációja prepolitikai (spirituális), politikai 
célkitűzést hordoz, s ezért megőrzi a szabadságra kény-
szerítés expanzív, birodalmi logikáját. Sajátságos törté-
nelemfilozófiájából fakadóan ugyanis Fichte meg volt 

13  Uo., 16. o.
14  Isaiah Berlin: Ameghajlítottvessző.Anacionalizmuskialakulásáról, 

339. o.
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győződve arról, hogy a németségnek küldetése van a vi-
lágban: civilizálnia kell Európa nemzeteit, végső soron a 
szabadságot kell elhoznia számukra. Ha a történelem ész-
szerű, gondolta ő, akkor ésszerű kell legyen a végkifejlete 
is, azaz a történelem menetének értelmes célja kell legyen. 
Ellentétben azzal, amit a „külföld” tanít, a köztársasági 
kormányzati forma felélesztésével a történelem folyama-
ta nem zárult le. „Aki egy szilárd, állhatatos és halott lét-
ben hisz, az csupán azért hisz benne, mert ő önmagában 
halott” – hangzik az eléggé riasztó szentencia.

Ha történelmi nézőpontból egyáltalán szükség van a 
német nemzet és egység megteremtésére, akkor az azért 
van, mert a németségnek történelmi küldetést kell teljesí-
tenie, s ez a küldetés, akárcsak a történelem, ésszerű, ami 
egyszersmind annyit tesz, hogy egyetemesen kívánatos 
minden más nemzet számára, hiszen ki szegülhetne ellen 
értelmesen a civilizációnak: „Így mutatkozik meg végre 
teljes világosságában az, amit eddigi leírásunkban néme-
tek alatt értettünk. A megkülönböztetés tulajdonképpeni 
alapja abban áll, hogy valamely, az emberben meglévő 
abszolút elsődlegesben és eredendőben, a szabadságban, 
a végtelen tökéletesíthetőségben, nemünk örök haladásá-
ban hiszünk-e, vagy pedig mindezt nem hisszük, hanem 
határozottan belátni és felfogni véljük, hogy mindezek-
nek az ellenkezője igaz. Mindazok, akik vagy maguk is 
alkotó és újat létrehozó módon élnek, vagy akik, ameny-
nyiben ez nem juthatott osztályrészükül, legalább hatá-
rozottan megtagadják a semmist, és várakozva készen 
állnak, hátha valahol megragadja őket az eredendő élet 
folyama, vagy akik, amennyiben még idáig sem jutottak 
volna el, legalább sejtik a szabadságot, és nem gyűlölik 
vagy rémülnek meg tőle, hanem szeretik: ezek mindany-
nyian eredendő emberek, amennyiben pedig egyetlen 
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népként szemléljük őket, ősnép, egyszerűen a nép, néme-
tek.”15

Németnek lenni tehát nem annyi, mint németül be-
szélni: németnek lenni annyi, mint szabadnak lenni, vagy 
legalábbis áhítani a szabadságot, készen állni arra, hogy 
elragadjon az „eredendő élet folyama”. Kétségkívül tehát 
sem a Rousseau, sem a Fichte nacionalizmusa nem szűk-
keblű „nyelvi” nacionalizmus (Bibó), még ha a szabad-
ságnak más és más eszményeit is követik. Abban azonban 
hasonlítanak egymásra, hogy a nemzeti létet nem öncélú 
állapotnak, nem egyszerűen azonos nyelvet beszélő em-
berek közösségének, hanem értékhordozó állapotnak te-
kintik, mely érték jellemzően a szabadság, haladás, civili-
záció vagy valami efféle.

A nyelvi nacionalizmus kialakulását, amit – bár a 
Bibó megnevezése találóbb rá – rendszerint „szeparatis-
ta nacionalizmusnak” nevezünk, valójában a 19. század 
közepére tehetjük, s jellemzően ilyen a kelet-európai 
kis népek nacionalizmusa. Akkor jelenik meg, amikor 
a többnemzetiségű kelet-európai birodalmak (Oszmán, 
Orosz, Habsburg birodalmak) keretein belül élő népek, 
az 1840-es évek tájékán előbb politikai autonómiára, majd 
később az önálló nemzetállamiságra kezdenek töreked-
ni. Eltérően az olasz vagy német nemzetegyesítéstől, itt 
az elsődleges politikai cél már nem az egyesülés, hanem 
az autonómia, esetleg az önálló államiság. Valamennyi 
kelet-európai állam, azaz Szerbia, Montenegró, Görögor-
szág, Bulgária, Románia, Csehszlovákia és a balti államok 
elszakadás révén, az említett birodalmak összeomlása so-
rán jöttek létre.

15  Fichte, i. m., 17–18. o.
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Ez a nacionalizmus már kettős értelemben is minta-
követő. Először is azért, mert – a történelmi helyzet okán, 
akárcsak a Fichte-féle nacionalizmus – mellőzni kényte-
len a politikai hivatkozást: nincs szilárd állami keret, csak 
az elaggott monarchia, melynek helyére kíván autentikus 
nemzetállamokat állítani.

Bibó szerint egyébként ez automatikusan elvezetett 
a prepolitikai tényezők (a népiség, a népi hagyományok, 
a nyelvi és kulturális kötelékek) politikai felértékelő-
déséhez. Ezzel párhuzamosan természetesen megnőtt 
azoknak a foglalkozásoknak a presztízse is (jellemzően 
az értelmiségi foglalkozások voltak ezek), amelyek arra 
hivatottak, hogy ezt a különálló népi kultúrát feltárják és 
ápolják. Papok, tanítók, nyelvészek, etnográfusok váltak 
a nemzeti ébredés kulcsfiguráivá. Bár a „nemzeti intel-
ligenciának” Közép- és Kelet-Európában sokkal kisebb 
volt a társadalmi presztízse, és sokkal kevesebb volt a 
múltja, hagyománya és politikai kultúrája, mint a nyu-
gat-európai értelmiségnek, ugyanakkor azonban sokkal 
nagyobb volt a politikai jelentősége, fontossága és fele-
lőssége a nemzeti lét szempontjából. „Különösen megnö-
vekedett a jelentősége azoknak az értelmiségi foglalko-
zásoknak, melyek a nemzeti közösség megkülönböztető 
sajátosságaival foglalkoztak, s azokat ápolták: íróknak, 
nyelvészeknek, történészeknek, papoknak, tanítóknak, 
etnográfusoknak. Ezért lett a »kultúra« ezekben az or-
szágokban olyan óriási politikai jelentőségű momentum, 
ami azonban nem annyira a kultúra virágzását jelentette, 
mint inkább elpolitizálódását. Minthogy ugyanis ezek az 
országok nem »léteztek« a megszakítatlan történeti foly-
tonosság nyugat-európai értelmében, a nemzeti intelli-
genciára hárult az a feladat, hogy feltárják és ápolják az 
új vagy újjászülető nemzet megkülönböztető és különálló 
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nyelvi, népi individualitását, és igazolják – ami valóban 
igaz is volt –, hogy ezek az új népi keretek a maguk nemzeti 
életének minden hiányossága ellenére is gyökeresebbek és 
elevenebbek, mint az itt meglévő dinasztikus állami kere-
tek. Ezen az úton született meg, mint azt már mondottuk, 
a nyelvi nacionalizmus ideológiája.”16

Másfelől viszont ez a nacionalizmus a francia nemzet-
eszményből is megörököl egyet és mást, első helyen pl. a 
tiszta és romlatlan nép mítoszát. (Aki olvasott valaha Pető-
fi-verset, az nyilván ezt tudja.) Csakhogy Kelet-Európában 
a nép már nem egyszerűen csak a társadalmi felemelkedés 
motorja, a „harmadik rend”, amely reformokat követel és 
bebocsáttatást a politikai hatalomba, mint 1789-ben Fran-
ciaországban, hanem egyszersmind a megkülönböztető 
nemzeti sajátosságok legtisztább hordozója is: a tiszta és 
romlatlan nép, akiben még autentikusan testesülnek meg 
a legjobb nemzeti hagyományok. „Így lett a nép, amely 
Nyugat-Európában egyszerűen a társadalmi felemelkedés 
dinamikáját képviselte (peuple), Közép- és Kelet-Euró-
pában egyúttal a megkülönböztető nemzeti sajátosságok 
döntő hordozója (Volk), mely az összekeveredett vezető 
rétegeknél tisztábban őrzi a nemzethez való tartozás »iga-
zi« kritériumait: a nyelvet, a népszokásokat stb. (Itt a gyö-
kere annak a lefordíthatatlan ellentétnek, amely az azonos 
logikai értelmű »populaire« és »völkisch« szavak hangu-
lati értelme között van.) Így alakult ki az a tényező, mely 
Európa e részének amúgy is mozgásba jött területi státusát 
végleg folyékonnyá tette: a nyelvi nacionalizmus.”17

16  Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről, in: Uő: Válogatott
tanulmányok, I. kötet, Magvető Kiadó, Budapest, 1986, 295–635, 
337–338. o.

17  Uo., 323–324. o.
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De van egy fontosabb dolog, amit ezek a kelet-eu-
rópai nemzetiségi mozgalmak szintén a francia forrada-
lomból örökölnek: jelesül a nemzeti szuverenitás erős 
akarása – csakhogy annak szabadságkövető elkötelezett-
sége nélkül. A nemzeti szuverenitás követelése itt már 
egyértelműen uralja az egyéni szabadság gondolatát – 
olyan mozzanat ez, amire Bibó ismét csak felfigyel: „…a 
modern nemzeti érzés, írja, születésekor […] a forradalmi 
demokratizmussal tökéletesen azonos gyökerű jelenség 
volt […], (s) csak később, a forradalmi és napóleoni há-
borúk nyomán lépett fel a nemzeti tudatnak az a zártabb, 
öncélúbb formája, melyben a nemzet ügye már nem volt 
szükségképpen összekapcsolva a szabadság egyetemes 
ügyével”.18 Vagyis hogy a nemzet ügye és a szabadság 
ügye, ami a francia forradalomban még szorosan összefo-
nódott egymással, itt már elválnak egymástól.

Eötvös persze ironikus, amikor azt mondja, hogy az 
egyes népeknek sietniük kellett franciává lenni, ha sza-
badságot akartak maguknak, de ő maga döbben meg a 
legjobban, amikor a ’48-as szabadságharc idején a Ma-
gyarországgal egyesült Erdély nemzetiségei nem haj-
landók ezt az áldozatot meghozni (vagyis nem kérnek 
a szabadságból, ha az magyar). Ahogy akkoriban Simion 
Bărnuţiu fogalmazott: „Ne üljünk a magyar szabadság 
asztalához, mert annak összes ételei meg vannak mérgez-
ve!”

De ugyancsak Eötvös volt az (s talán egyedüliként 
az egész korabeli magyar politikai establishmentből), aki 
a szabadságharc tapasztalatai nyomán nem egyszerűen 

18  Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak 
orvosságai, in: Uő: Válogatotttanulmányok,IV. kötet, Magvető Ki-
adó, Budapest, 1990, 317. o.
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csak keserűen leszámolt szabadság és nemzetiség össze-
békíthetőségének illúziójával (ezt Kossuth és mások is 
igen hamar megtették), hanem egyszersmind azt a helyes 
konklúziót is levonta, hogy a nemzetiségek körében alig-
hanem a nemzeti önértelmezésnek új formája született 
meg. Hitetlenkedve ugyan, de elfogadta, hogy a nemze-
tiségek (ide értve a magyart is) számára a nemzet immár 
nem értékhordozó állapot, hanem az, ami: a velünk azo-
nos nyelvet beszélő emberek közössége.

Székelyföld, 2012



182

az igazság  
a poliTikában…

Tudatában vagyok annak, hogy e rövid esszé címe a köz-
elmúlt magyarországi eseményei miatt olyasféle várako-
zásokat ébreszt majd az olvasóban, amelyeket nem tud (és 
tulajdonképpen nem is akar) kielégíteni. Számomra soha 
nem volt kétséges például, hogy a demokratikus politikával 
együtt jár valamelyes képmutatás és hazugság, s csak cso-
dálni tudom (igaz, hitetlenkedve) azok jóhiszeműségét, akik 
ezt eddig netán másképp gondolták. Mi több, a történészek 
szerint az újkori demokratikus államrend ilyen szempont-
ból mindig is demokratikus deficitben, valamelyes legiti-
mitási válságban szenvedett, hiszen éppen azok nem hittek 
benne soha, akiket az állítólagos demokratikus hatalomnak 
képviselnie kellett volna. Vagyis maga a nép. Egyidős a de-
mokráciával az a népi-demokratikus gyanú, mondják, hogy 
a demokratikus politika tulajdonképpen nem egyéb, mint 
„csalásból és hazugságból, hitvány érdekekből és még hit-
ványabb ideológiákból szőtt szövet”. Vagyis függetlenülattól, 
hogy a politikus hazudik-e vagy sem, maga a rendszer ter-
mészete olyan, hogy alkalmas gyanakvást kelteni.

Engem ezért sokkal inkább az foglalkoztat, hogy mi-
lyen következtetéseket tudunk, s egyáltalán milyen kö-
vetkeztetéseket szabad levonnunk abból a tényből, hogy a 
demokratikus politika igen gyakran álságos és őszintétlen. 
Elképzelhető-e a demokratikus politikának olyan formája, 
melyet kizárólag az igazság ural? S ha igen, akkor mi ennek 
az ára?

Nagyon egyszerű volna a politikából kilúgozni a ha-
zugságot, ha a politika egész terrénuma valamiféle objektív, 
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természeti valóság volna (hasonló ahhoz, mint amit a 
természettudományok kutatnak), amely tényítéletek-
ben, deskriptív kijelentésekben lenne megragadható. 
Csakhogy a politika állításai ritkán deskriptívek, vagy 
ha azok, akkor sem természettudományos „tényekre” 
vonatkoznak. Azon, hogy „a víz nulla fokon megfagy”, 
lényegében nincs mit vitatkozni. Azon viszont, hogy „az 
országban növekszik a szegénység”, nagyon is van. Az 
ilyen típusú „tények” ugyanis ki vannak szolgáltatva az 
értelmezésnek, a róluk való beszédnek. És ez igaz nem 
csupán a napi politikai valóságra vonatkozó ítéleteink 
esetében, hanem az ún. „történelmi tények” esetében is, 
miként azt fájdalmas módon volt alkalmunk megtapasz-
talni.

Mindez nem jelenti azt, hogy a politikában ne lenné-
nek tények, s hogy ne tudnánk számot adni magunknak 
arról, ha valaki a tényeket illetően gátlástalanul hazudik. 
Ugyanis a tények értelmezhetőségének is van egy éssze-
rű határa. Elismerhetjük ugyan a népek vagy nemzetek, 
akár a nemzedékek jogát is, hogy megírják vagy újraírják 
a történelmüket, hogy saját nézőpontjuk szerint rendez-
zék el a tényeket, azt a jogukat azonban nem ismerhetjük 
el, hogy magukat a tényszerű dolgokat meghamisítsák. 
Hannah Arendt az Igazság és politika című tanulmányá-
ban egy fölöttébb tanulságos példát hoz erre. „Clemen-
ceau, röviddel halála előtt, állítólag baráti beszélgetésbe 
elegyedett a Weimari Köztársaság egy képviselőjével ar-
ról a kérdésről, hogy kit terhel a felelősség az első világ-
háború kitöréséért. »Az ön véleménye szerint – hangzott 
a kérdés Clemenceau-hoz – mit fognak a jövő történészei 
gondolni erről az elszomorító és ellentmondásos problé-
máról?« »Azt nem tudom – hangzott a válasz. – Abban 
azonban bizonyos vagyok, hogy nem mondják majd, 
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hogy Belgium tört rá Németországra.«”1 Vannak tehát ele-
mi, drasztikus tények, amelyeket a historizmus legvadabb 
hívei sem mernek tagadni. Csakhogy a történelmi állítása-
ink java része nem ilyen. Mint ahogyan nem ilyen politikai 
állításaink java része sem. A politikában a tények csupán jól 
elkülöníthető és mondhatni jelentéktelen szegmensét képe-
zik a politikai beszéd széles és változatos referenciamező-
jének.

A politikai beszéd ugyanis egyszerre leíró és előíró. 
A politika egyszerre szól a napi politikai valóságról (s 
esetleg a felhalmozott történelmi ismeretállományról), 
ugyanakkor pedig a holnapról és a holnapi teendőkről. 
Márpedig arról, amit tenni kell, aligha tudunk másként, 
mint az értékek, választott vagy követett értékeink, célja-
ink függvényében beszélni. Bármennyire is szeretnénk a 
politikát egyszerű technikai feladvánnyá alakítani, bár-
mennyire szeretnénk, ha elegendő lenne hozzá a csupasz 
tudományos szakértelem, a politika s a politikai teendők 
világa, vagy legalábbis annak egy jelentékeny része – a 
„szakértők” nagy bánatára – még jelen órában is fájdal-
masan ki van szolgáltatva az értékítéleteknek, amelyek, 
mint tudjuk, se nem igazak, se nem hamisak.

Persze régi kérdés, hogy racionalizálható-e és bürok-
ratizálható-e a politikai cselekvés teljes területe. A tenden-
cia kétségkívül létezik korunkban, és létezett a megelő-
ző korokban is. Karl Mannheim ezt egy igen tanulságos 
példán szemléltette: „Képzeljünk el egy százötven évvel 
ezelőtti utazást, amelynek során ezer és ezer véletlen ér-
hette az embert. Napjainkra mindent menetrendszerű-
en szabályoztak, a viteldíj pontosan ki van számítva, a 

1  Hannah Arendt: Igazság és politika, in: Uő: Múltésjövőközött, Osi-
ris Kiadó–Readers International, Budapest, 1995, 233–271, 245. o.
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közigazgatási intézkedések hosszú sora racionális irányí-
tás alá vonta a közlekedés ügyét.”2 Ő maga mégsem hitte, 
hogy a politika teljes mértékben közigazgatássá lenne ala-
kítható, s fenntartotta, hogy mindig lesznek olyan terüle-
tek, ahol irracionális hatalmi harcokban születnek meg a 
politikai döntések. Az ideologikus elem elhalásában pedig 
azért nem hitt, mert meggyőződése volt, hogy a politikai 
megismerés társadalmilag és politikailag kondicionált, 
vagyis mindazt, amit a politikáról gondolunk, nagymér-
tékben meghatározza saját társadalmi helyzetünk. Ez a 
legnagyobb akadálya annak, állította, hogy a politika a 
szokványos értelemben vett tudomány legyen, hiszen ez 
csak akkor volna lehetséges, ha a politikai megismerés 
vagy gondolkodás legalább alapstruktúráiban függet-
len lenne a politikai erők küzdelmeitől. Ezzel szemben 
viszont azt látjuk, hogy a politikai gondolatnak még a 
kategoriális struktúráit is áthatják azok az emocionális 
tartalmak, amelyek politikai lény mivoltunknak velejárói, 
s hogy a politikai gondolkodás lényegileg az irracionális 
közegében működik. Emiatt aztán nem hitt a „parlamen-
tarizmusban” sem, vagyis annak lehetőségében, hogy az 
egyedül helyes célt racionális vita révén el lehetne érni. 
A politikai közegben képződő viták, mondotta, valóságos 
viták, melyekben a racionális érvek mellett érdekek, ér-
zelmek és világnézetek csapnak össze, így kevés az esély 
az egyetértésre. A politika terén a gondolkodási stílusok 
olyan sokféleségével találkozunk, mely még a logika te-
rén is különbségeket eredményez.

Mannheim, mint látjuk, tudásszociológiai, vagy-
is a politikai tudásformák szociológiai megfigyelésére 

2  Karl Mannheim: Ideológia és utópia, Atlantisz Kiadó, Budapest, 
1996, 134–135. o.
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alapozott érveket sorakoztatott fel a politikai pluralizmus 
védelmében, s egyszersmind a politika mint tudomány 
eszméje ellen. (Ezzel természetesen egyáltalán nem vitatta 
a politikatudomány, azaz a politológia lehetőséget, mert 
számára is világos volt, hogy vannak a politikának olyan 
területei, amelyek a többi társadalomtudományok min-
tájára empirikusan kutathatók.) A tudományos politika 
lehetőségét azonban a normatív politikai filozófia felől 
is meg lehet közelíteni, a következő kérdés formájában: 
megengedhető-e egyáltalán, hogy a politika tudomány 
legyen (függetlenül attól, hogy ez lehetséges-e vagy sem)?

A válasz erre a kérdésre kizárólag attól függ, hogy 
mit veszünk politikának.

Bármennyire is helyénvalónak tűnik ugyanis az ana-
lógia történelem és politika között, van egy szembeötlő 
különbség közöttük. A történetírás mégiscsak „szigorú 
tudomány”, amit rögzített metodológiai elvek irányíta-
nak. Ha van a történelemnek, az események egymásra 
következésének azonosítható – társadalmi, gazdasági, 
egyszóval: történelmi – logikája (s tulajdonképpen ez volt 
a XVIII–XIX. századi történelemfilozófusok, Condorcet, 
Fichte és Hegel döntő feltételezése), akkor a jó történet-
író munkájában ugyanennek a logikának kell visszakö-
szönnie. Vagy ha a történelem csupán egyéni (és rend-
szerint széttartó) emberi erőfeszítések közös eredője, 
akkor viszont a jó történetírónak az eltérő egyéni szán-
dékokból kialakuló közös (és feltehetőleg többségük 
részéről szándékolatlan) cselekvés és következmények 
előállásának meghökkentő tényére kell fényt derítenie. 
Végezetül pedig, ha igaza volt Carlyle-nak, s a történe-
lem nem egyéb, mint „mendemondák destilatioja”, ak-
kor viszont a történetírónak egyszerűen pletykára éhes, 
de részletekben pontos embernek kell lennie. (Carlyle 
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kaján megjegyzésének bizonyára volt egy ironikus vagy 
önironikus éle, de tény, hogy ő írta meg a francia forrada-
lomnak máig legtanulságosabb történetét.)

Nyilván nem akarom, s ha akarnám, se tudnám a tör-
ténetírás metodológiai dilemmáit egy pár oldalban dű-
lőre vinni. Csupán annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
a történelemmel szemben a politika, s különösen annak 
demokratikus formája, a szabadság terepe.3 Ha a politiká-
ról való tudásunk maga is a mindenkori politikai valóság 
része, akkor ez egyszersmind azt is jelenti, hogy maguk 
a politikai ismereteink is a szabadság logikájának rende-
lődnek alá. Ebben az értelemben a politika nem egyéb, 
mint folytonos vita, szabad véleménycsere, éspedig nem 
annyira a tényekről, mint inkább a teendőkről. Maga a 
szabadság logikája azt diktálja tehát, hogy a politikai 
dolgokhoz gyakorlatban bárki hozzászólhasson, vele 
kapcsolatosan véleményt nyilvánítson. Azok a politikai 
elméletek, amelyek az igazság kizárólagos birtokosainak 
(s emiatt vitán felül állónak) tekintették magukat (s több-

3  Megjegyzésem különösen a történelem régebbi, történelemfi-
lozófiai felfogásával szemben érvényes, mely hajlamos volt a 
történelmi folyamatokban személytelen erők hatását, valamifé-
le történelmi szükségszerűség érvényesülését látni. Nyilván a 
történelemfilozófusok ama elvi (a történetíróknak pedig konk-
rét metodológiai) dilemmája, hogy mennyiben alakítja a törté-
nelmi folyamatokat az emberi szabadság, s hogy milyen szere-
pet kell tulajdonítani ezekben a folyamatokban a személytelen 
(gazdasági, társadalmi stb.) hatásmechanizmusoknak, egyidős 
a történelem modern fogalmával s a modern történetírással. De 
történetírást és politikai ismeretformát szembeállítva egyszerűen 
azt is mondhattam volna, hogy míg a történetírás mindig egy be-
fejezett valóságra vonatkozik (még akkor is, ha ez mindig értel-
mezhető), addig a politikai cselekvésnek és ismeretnek a jövővel, 
vagyis az ismeretlennel van dolga.
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nyire ilyen volt minden politikai utópia, ideértve a Pla-
tónét is), a történelem egyhangú tanúsága szerint több-
nyire csak erőszakot és igazságtalanságot szültek. Ilyen 
értelemben a szabadság és az igazság egymást kölcsönösen 
kizáró eszmények, ezért mondhatja aztán Richard Rorty 
azt, hogy a demokráciának mindig elsőbbséget kell élvez-
nie a filozófiával, vagyis az igazság követelésével szem-
ben.4

Amivel azonban Rorty vélhetőleg nem számol, vagy 
nem számol kellőképpen, hogy a demokrácia maga is 
időnként védelemre szorul.5 Ha a politikai rendszerek a 
természeti valóság módján léteznének, adottságokként, 
akkor erre nem lenne szükség. Csakhogy, miként egy 
másik, ez esetben francia szociológus, Raymond Aron 
rámutatott, minden megélt politikai rendszer egyben tu-
dati valóság is. Akárcsak a történelem, a politika is rész-
ben tudati konstrukció, vagyis az adott politikai rendszer 
léte nem független attól, hogy mit gondolnak róla azok, 

4  Richard Rorty: The Priority of Democracy to Philosophy, in: 
Prospects for a Common Morality, Princeton University Press, 
Princeton, 1993, 254–278.

5  Rorty Rawls nyomán arra az álláspontra helyezkedik, hogy a de-
mokratikus államrend legitimitása nem elvont eszméken, hanem 
egy meghatározott politikai tradíción alapszik. Azon a politikai 
tradíción, amely a reformációval és a vallásháborúval vette kez-
detét, s a türelem eszméjén keresztül az alkotmányos kormányzat 
kialakulásához, illetőleg a szabadpiaci kapitalizmushoz vezetett. 
A demokratikus államrend legitimitását tehát nem valamiféle el-
vont filozófia igazolja, hanem az igazságos társadalom nyilvános 
értelmezésének hagyományai, illetőleg azok az intuitív eszmék, 
amelyeket a létező demokratikus intézmények testesítenek meg. 
De talán nem tévedünk túl nagyot, ha azt állítjuk, hogy ezek a de-
mokratikus intuíciók a kelet-európai társadalmakból nagyrészt 
hiányoznak, vagy legalábbis egészen a közelmúltig hiányoztak.
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akik benne élnek. A szó szigorú értelmében csak akkor 
van történelem, ha az emberek tudatában vannak a múlt-
juknak, ha képesek különféle történelmi időket megkü-
lönböztetni. Hasonlóképpen van a politika esetében is. 
Egy adott politikai közösséghez tartozó, adott politikai 
rendszerben élő egyéneknek megközelítőleg tudniuk 
kell, hogy kik azok az emberek, akik parancsolnak, hogy 
ezek milyen procedúra során jutnak hatalomra, s hogy 
milyen a hatalom gyakorlásának módja. Minden politikai 
rendszer feltételezi, hogy azok az egyedek, akiket egye-
sít, valamennyire értik, hogy milyen rendszerben élnek, 
és el is fogadják azt. Így például, mondja ő, Franciaor-
szágban nem létezhetne demokrácia, ha az állampolgá-
roknak nem volna minimális elképzelésük azokról a sza-
bályokról, amelyek szerint ez a rendszer működik. Ám 
éppen azért, mert politikai rendszereink részben tudati 
valóságok is, óhatatlanul felvetik a más rendszerekkel 
való összehasonlítás lehetőségét, egyben tehát az adott 
rendszer elutasításának a lehetőségét is. Ez történik akkor, 
amikor diktatúrát demokráciára cserélünk, vagy fordítva: 
a demokráciát, annak álságos volta miatt, parancsuralmi 
rendszerekre váltjuk.6

A demokrácia melletti védőbeszédre alkalmanként 
tehát azért van szükség, mert az a tény, hogy politikai 
rendszereink tudati valóságok (is), óhatatlanul felveti a 
különféle rendszerek összehasonlításának lehetőségét; 
ennek megfelelően a demokráciáról sem kizárólag tény-
ítéletekben, hanem mindig értékítéletekben is gondolko-
dunk. Így aztán az is előfordulhat, hogy a demokráciába 
vetett hit meginog, mint ahogyan a történelem folyamán 

6  Raymond Aron: Demokráciaéstotalitarizmus, L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2005, 18–19. o.



190

Ethnosz és démosz

meg is ingott néhányszor. Ilyenkor a demokratikus rend-
szereket önmagában a fennálló demokratikus intézményi 
rend nem képes megmenteni.

Ismétlem viszont: a demokráciának a parancsuralmi 
rendszerekkel folytatott vitájában csakis a politika (vagyis 
a szabadság) értékére lehet hiteles érvelést építeni. Nehéz 
persze azt bizonyítani, hogy a szabadság abszolút érték. 
Voltak korok és kultúrák, amikor nem értékelték külö-
nösebben. Vélhetőleg polgártársaink jelentős része is 
gondolkodás nélkül elcserélné nehezen megszerzett, de 
értéktelennek tetsző szabadságát szociális biztonságra. Itt 
tehát ki is fogytunk az érvekből, hiszen senkit sem lehet 
belátása ellenére szabadságra kényszeríteni. Viszont még-
is elgondolkodtató az a történelmi tény, hogy a politikai 
gondolkodás sokféleségét a közelmúlt parancsuralmi 
rendszerei, a kommunista diktatúrák és cenzori hivata-
laik sem voltak képesek betiltani. A másként gondolko-
dók megszólaltak, ha nem a politikában, akkor a művé-
szetekben vagy egyebütt. Ez viszont azt mutatja, hogy a 
kelet-európai embereket nem lehetett huzamosabb ideig 
szolgaságra kényszeríteni sem. Az ilyen és hasonló törté-
nelmi tapasztalatok fényében nyeri el Hannah Arendt 
banálisnak tetsző kijelentése, mellyel a politikáról szóló, 
töredékes formában fennmaradt munkáját indítja, valódi 
értelmét: „a politika az emberek sokféleségének tényén 
nyugszik”.7

Nyilván soha nem fogjuk tudni azt bizonyítani, hogy 
az emberi sokféleség történelmi vagy szociológiai szük-
ségszerűség. Vagyis soha nem leszünk képesek jó filo-
zófiai érvet hozni a szabadság rendszere mellett. (Igaza 

7  Hannah Arendt: Mi a politika? In: Uő: A sivatag és oázisok, Gond–
Palatinus Kiadó, Budapest, 2002, 21–222, 21. o.
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van tehát Rortynak: ha nincs filozófiai érv a demokrácia 
ellen, akkor természetesen nincs mellette szóló filozófiai 
érv sem.) Azt viszont jogszerűen állíthatjuk, hogy mind-
addig, amíg ez a sokféleség tényszerűen létezik, addig a 
politika egyetlen neki megfelelő formája az, amely a sok-
féleséget sokféleségként hagyja lenni.

Székelyföld, 2006
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Erre a kérdésre a válasz nem lehet egyszerű. (De az egyszerű 
válaszom, ha lenne, az lenne, hogy nem.)

Bizonyos, antropológiai értelemben talán igen. Rálátha-
tunk a hétköznapok kultúrájára, az emberi kapcsolatrend-
szerekre s azok fokozatos deformálódására, a közösségi 
mentalitásra, a represszív, elnyomó hatalom működésének 
mechanizmusára, vagy legalábbis annak bizonyos aspektu-
saira stb.

Másfelől viszont önmagában az ügynökkérdés, vagy 
akár a titkosszolgálatok működésének vizsgálata sem fogja 
nekünk feltárni a rendszer teljes szerkezetét és működési el-
veit. Sem a román kommunista diktatúráét, sem pedig álta-
lában a totalitárius rezsimekét.

Állambiztonsági szervek a fejlett demokráciákban is 
vannak. Nem a titkosszolgálatok megléte a vízválasztó de-
mokrácia és diktatúra között, hanem ezek szerepe a dikta-
tórikus rendszerekben, a túlhatalmuk s a fölöttük gyakorolt 
kontroll minősége. Pártállamban a titkosszolgálat a párt és a 
hatalom érdekeit szolgálja, a párt gyakorol fölötte kontrollt, 
funkciója az, hogy az esetleges heterodoxiát, rendszerellenes 
tevékenységet leleplezze, s ennek érdekében nem válogat az 
eszközökben. Nem az a lényeges tehát, hogy léteznek állam-
biztonsági szervek, hanem az, hogy a rendszer s az őt kiszol-
gáló szervek az elemi emberi jogokat is semmibe veszik.

Ez azonban minden totalitárius rendszerre egyfor-
mán igaz.
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Ha a román kommunista diktatúrát a maga specifi-
kumában akarjuk megérteni, abban a minőségében, ami 
egyedivé teszi az egyéb, kelet-európai totalitárius rezsi-
mek sorában, akkor két dologra érdemes odafigyelnünk. 
Egyfelől arra, hogy a román kommunista rezsim viszony-
lag korán letért az ortodox leninizmus/sztálinizmus út-
járól, és fasizálódott: a nacionalizmust tette meg nem hi-
vatalos ideológiának. Tulajdonképpen ebben állt a román 
nemzeti kommunizmus ideológiailag különutas jellege.

Mindezt egyébként, hadd tegyem hozzá, kiválóan 
elemzi Schöpflin György a kommunizmusról és a nem-
zetről szóló tanulmányában,1 vagy időben és térben köze-
lebb hozzánk Bányai Péter. Bányai könyve2 azért is figye-
lemreméltó, mert kiviláglik belőle a meghökkentő tény, 
miszerint a román állambiztonsági szervek az ideológiá-
ért is felelősek voltak. Romániábannemapárt,hanemaSecu-
ritategyártottaazideológiát, és ez a tény is mutatja a román 
állambiztonsági szervek egyedülálló helyzetét a kelet-eu-
rópai diktatúrák hasonló szervei között. „A securitatésok 
nyelve, bevett szófordulataik, ideológiájuk erősen külön-
bözött a pártdoktrínák stílusától és szellemétől. Rend-
szerint jóval homályosabb, zagyvább volt. Egészen ritka 
műfajt, posztvasgárdista miszticizmust műveltek, olyan 
szövegvilágot, amelyből kiirtották Istent. És Istent senki 
sem helyettesítette, még Ceauşescu sem, talán csak Ro-
mánia mint olyan, vagy a román nép kivételes egyedisé-
ge, az ország rendkívüli fontossága – legfeljebb az ezek-
re vonatkozó eszmék bírhattak hasonló nagyságrendű 

1  Lásd Schöpflin György: Kommunizmus, posztkommunizmus és 
a nemzet, in: Világosság, Budapest, 1996/2, 5–21. o.

2  Bányai Péter: Azeredetidemokráciátólamaffia-államfelé?Koinónia, 
Kolozsvár, 2005.
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fontossággal. Az efféle szekus beszédmodor – és minden-
ben ez az időszerű – nem volt olyan jellegű, hogy merő 
opportunizmusból, meggyőződés nélkül szajkózni lehe-
tett volna. A pártzsargon is rendkívül zavarosnak hatott, 
de miszticizmus nem volt benne; egyszerűen gügye szö-
vegvilág volt, amelynek kliséit még egy papagáj is köny-
nyen elsajátíthatta volna. A Securitate-szövegben muszáj 
volt hinni, vagy zseniális színésznek kellett lenni a hit mí-
meléséhez. Ez is alátámasztja, hogy a szekusok őszinte, 
meggyőződéses hívei voltak az ideológiának, ellentétben 
a pártaktivisták kényelmes, buta hűségével. […] A titkos-
szolgálat feladata volt, már a 70-es évek elején, bizonyos 
luxuscikkekkel ellátni a Ceauşescu-családot. De ami a 
hit jellegű ideológiájukat illeti, Románia, a román nép esz-
méje a földi helytartó, a gyarló Ceauşescu felett állt. Ezt 
az eszmerendszert, nemzeti misztikumot lehet a román 
nemzeti kommunizmus egyik ideológiai tartópillérének 
tekinteni.”3

A román kommunizmus másik sajátos vonása a bel-
ső ellenzékiség s az ellenzéki mozgalmak teljes hiánya 
volt. A rendszer nem tűrte a bírálatot, teljesen betiltotta a 
kritikai nyilvánosságot, így a romániai értelmiség – a het-
venes évek elejének rövid, nyugatos ideológiai nyitását 
leszámítva – nem élhette meg a viszonylagos intellektu-
ális szabadságnak azt az állapotát, ami például a magyar 
vagy a cseh értelmiség számára, ha részleges, csökevé-
nyes formában is, de adva volt.

Ennyit a román kommunizmusról – egyfelől.
Ha viszont magukat a totalitárius rezsimeket akar-

juk strukturális szempontból megérteni, akkor azt 
kell keresnünk, ami minden totalitárius rendszerben 

3  Uo., 27–28. o.
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– jobboldaliban és baloldaliban – közös. Vagy megtehet-
jük azt, hogy a totalitárius rezsimeket a demokratikusak-
kal hasonlítjuk össze.4 Az elsőre Hannah Arendt sokat 
vitatott könyve, A totalitarizmus gyökerei5 lehet a példa, 
az utóbbira a kiváló francia szociológus, Raymond Aron 
munkája.6 

Arendt következetesen felvállalt álláspontja az volt – 
s ez talán közelebb visz a titkosszolgálatok funkciójának a 
megértéséhez is –, hogy a totális hatalom megszervezése 
és fenntartása egy atomizált és individualizált tömeget fel-
tételez, amelyben az egyéneket az elszigeteltség és a nor-
mális kapcsolatok hiánya jellemzi. Éppen ezért, mondja, 
minden diktatúra izolál, megpróbálja a hagyományos 
társas együttélési formákat és kapcsolatrendszereket, a 
társadalom szervezett alcsoportjait szétzilálni.

A bolsevik rendszer a társadalmi és családi kötelé-
kek megsemmisítése céljából egy egyszerű és leleményes 

4  Itt jegyezném meg, hogy a kelet-európai politikai közbeszéd fo-
galomhasználata meglehetősen félrevezető, amennyiben a dikta-
túrát a demokráciával állítja ellentétbe. Valójában, miként azt a 
XX. század legnagyobb liberális gondolkodói, Friedrich August 
von Hayek vagy Isaiah Berlin mind szükségesnek tartották hangsú-
lyozni, de amit, fordított előjellel, a nemzetiszocializmus legjobb 
teoretikusa, Carl Schmitt is elismert, a diktatúrának nem a de-
mokrácia az ellentéte, hanem a liberalizmus. Hiszen gondoljunk 
bele: az összes kelet-európai totalitárius rezsim demokratikus 
volt: mindenikben a nép nevében gyakorolták a hatalmat. Benja-
min Constant régebbi felismerése tehát, miszerint önmagában a 
nép hatalma még nem jelenti az egyén szabadságát, a XX. század 
totalitárius rendszereiben, ha kellett, újra csak keserű megerősí-
tést nyert.

5  Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa Kiadó, Buda-
pest, 1992.

6  Lásd Raymond Aron: Demokrácia és totalitarizmus, L’Harmattan 
Kiadó, Budapest, 2005.
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elvet alkalmazott, miszerint a bűnössel kapcsolatban lenni 
maga is bűn. Közös sorssal fenyegették meg a vádlottat és 
rokonait, ismerőseit, elmenően a hétköznapi kapcsolataiig. 
Ebből az egyszerű, de leleményes módszerből következett, 
hogy ha egyszer valakit gyanúba fogtak,7 a legközeleb-
bi ismerőseiből hirtelen a legelszántabb ellenségei lettek. 
Ekként született meg a szélsőségesen individualizált és 
atomizált társadalom, amelynek tagjai között a közösségi 
szolidaritás elemi formái sem léteztek.

A társadalmi szolidaritás megszokott formái helyett a 
totalitárius uralom egy másfajta identifikációs mechaniz-
must kínált fel az egyén számára, a rendszer iránti feltét-
len lojalitás formájában. Kizárta a közösségi szolidaritás 
lehetőségét, ugyanakkor viszont polgáraitól feltétlen loja-
litást követelt meg. Az ilyesfajta lojalitás azonban csak tö-
kéletesen elszigetelt embertől várható el, aki semmi más 
társadalmi kapcsolattal nem rendelkezik, akit nem fűznek 
szálak rokonokhoz, barátokhoz, sőt ismerősökhöz sem, és 
aki ennélfogva úgy érzi, hogy a világban elfoglalt helye 
egy mozgalomhoz való tartozásból vagy a párttagságából 
adódik.

Hadd jegyezzem itt meg, hogy Románia lakosságának 
túlhajtott etatizmusa ma is a kommunista rendszer eme 
kettős örökségéből, egyfelől az egyéni kiszolgáltatottság 
tudatából, másfelől a román néplélekkel való misztikus 
azonosulásból érthető meg. Ne feledjük: Romániában a 
polgári hűség elsődleges tárgya ma sem az állam, hanem 
a nemzet. Az állam csupán áttételesen az, amennyiben a 
nemzeti létezés és szuverenitás intézményes kerete. Az 

7  Egyébként mindegy, miért: a fordított logika szerint az volt a bű-
nös, akit a rendszer gyanúba fogott, és éppen azért volt bűnös, 
mert a rendszer gyanúba fogta.
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államiság szimbólumai pedig csak annyiban azok, ameny-
nyiben egyszersmind nemzeti szimbólumok is. Ezért van 
többek között az, hogy kizárólag csak az államiság szer-
kezetéhez tartozó politikai intézmények, mint amilyen a 
kormány és a parlament, vagy akár maguk a törvények 
is, oly csekély tiszteletnek örvendenek ma Romániában. 
Kelet-Európa népei nem patrióták, hanem nacionalisták, 
hűségük nem az államra, hanem a nemzetre irányul. (Eh-
hez persze az is hozzájárult, hogy bár a szovjet hegemónia 
formailag nem szüntette meg a csatlósállamok szuvereni-
tását, ugyanakkor a pártállam mégiscsak az elnyomás és 
a szovjet uralom eszköze volt a lakosság szemében, ami 
a nemzetállamba vetett bizalom megrendülését eredmé-
nyezte. Kelet-Európa népei ezért az elnyomó állami appa-
rátus elől a nemzeti misztikumba, az etnikai szubsztrátum-
ba menekültek „vissza”.)

A tökéletes lojalitásnak azonban csupán egyik, de nem 
kizárólagos feltétele a társadalom atomizációja. Tökéletes 
lojalitás ugyanis csak akkor lehetséges, ha a hűséget meg-
fosztjuk minden konkrét tartalomtól, azoktól a tartalmak-
tól, amelyekhez így vagy úgy viszonyulni lehet: amelyek-
ben lehet hinni, vagy amelyektől el lehet pártolni. Vagyis 
tökéletes lojalitás csak ott lehetséges, ahol a heterodoxia le-
hetőségét radikálisan felszámoljuk. Ehhez két dologra van 
szükség. Először is magának a demokratikus vitának, párt-
programok, ideológiák, álláspontok demokratikus megvi-
tatásának értelmetlenségét kell bebizonyítanunk. Másfelől 
a pártról vagy a mozgalomról le kell fosztani a konkrét, 
ideológiai üzenetet.

Jellemző volt a náci mozgalom keletkezésére Német-
országban, és a kommunista mozgalmakéra Európában 
1930 után, mondja Arendt, hogy tagjaikat olyan, látszólag 
politikailag közömbös emberek tömegéből toborozták, 
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akikről a többi párt lemondott, mivel túlságosan fásultnak 
vagy ostobának látszottak ahhoz, hogy felhívják magukra 
a figyelmet. Az eredmény az lett, hogy e mozgalmak tag-
sága többségében olyan emberekből állt össze, akik azelőtt 
sohasem jelentek meg a politikai színtéren. Ez pedig lehe-
tővé tette, hogy egészen új módszereket vezessenek be a 
politikai propagandába, továbbá azt is, hogy a politikai el-
lenfelek érvei süket fülekre találjanak. Ezek a mozgalmak 
nem csupán kívül helyezték magukat a pártok rendszeré-
nek egészén, sőt szembehelyezték magukat e rendszerrel, 
hanem olyan tagságra leltek, amelyet korábban a pártrend-
szer nem tudott elérni. Vagyis nem volt szükségük arra, hogy 
megcáfolják az ellenfelek érveit. Következetesen előnyben 
részesítették a halállal végződő módszereket a meggyő-
zés módszereivel, a rettegést a meggyőződéssel szemben. 
A véleménykülönbségeket úgy állították be, hogy azok 
mindig valamiféle mélységes – az egyén által nem kontrol-
lálható – természeti, társadalmi vagy lelki forrásból ered-
nek, ennélfogva kívül esnek a ráció határán. Ez a felfogás 
a mozgalmak számára csak akkor lett volna hátrányos, ha 
őszintén versenyre keltek volna más pártokkal, de távolról 
sem volt az, hiszen bizonyosak lehettek benne, hogy olyan 
emberekkel van dolguk, akik okkal ellenségesek minden 
párttal szemben egyformán.

Van Carl Schmittnek, a nemzetiszocializmus „sö-
tét géniuszának” egy 1926-ból származó tanulmánya, 
amelynek címe: A parlamentarizmus és a tömegdemokrácia
ellentéte.8 Ebben amellett érvel, hogy az emberek a modern 

8  Carl Schmitt: A parlamentarizmus és a tömegdemokrácia ellen-
téte, in: Uő: Apolitikaifogalma.Válogatottpolitika-ésállamelméleti
tanulmányok, Osiris Kiadó–Pallas Stúdió–Attraktor, Budapest, 
2002, 191–203. o.
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tömegdemokráciákban elveszítették a parlamentarizmus-
ba vetett hitüket. A parlamentarizmus liberális eszme, 
mely szerint „a parlament az a hely, ahol az igazságot és a 
helyességet a legbiztosabban a nyilvános vitában, érvek és 
ellenérvek közvetítésével találják meg”. Ha ez a hit elenyé-
szik, mondja Schmitt, ha a nyilvános vita semmitmondó 
formalitássá változik, ha a döntés minden lényeges kérdés-
ben szűk bizottságok titkos üléseire korlátozódik, akkor a 
parlamentarizmus szellemi, erkölcsi alapjai is elenyésznek. 
A parlamentarizmus helyzete ma, írja Schmitt 1926-ban a 
Weimari Köztársaság idején, kritikussá vált, mert a modern 
tömegdemokrácia üres formalitássá tette az érvelő nyilvá-
nos vitát. A vitához tartozik a közös meggyőződés mint 
premissza, a meggyőzhetőségre való készség, a pártszerű 
kötöttségektől való függetlenség, az önző magánérdekek-
től való érintetlenség. Ellenben az olyan tárgyalásokat, 
amelyeknél nem az a fontos, hogy megtalálják a racionális 
helyességet, hanem az, hogy érdekeket és nyereségszerzési 
esélyeket számítsanak ki és érvényesítsenek, és hogy a saját 
érdekeket lehetőség szerint érvényre juttassák, természete-
sen szintén különféle szónoklatok és fejtegetések kísérik, 
ezek azonban szabatos értelemben nem tekinthetők vitá-
nak. A pártok a tömegdemokráciában már nem vitatkozó 
véleményekként, hanem szociális vagy gazdasági hatalmi 
csoportokként lépnek fel egymással szemben, racionálisan 
kiszámítják kétoldalú érdekeiket és hatalmi lehetőségüket, 
s ezen a tényleges alapon kötnek kompromisszumokat és 
koalíciókat. A tömegeket egy olyan propagandaapparátus 
segítségével nyerik meg, melynek hatékonysága a legké-
zenfekvőbb érdekekre és szenvedélyekre való hivatkozá-
son alapul. Az érv, tulajdonképpeni értelemben, amely 
a valódi vita szempontjából karakterisztikus, eltűnik. 
A parlamentarizmus tehát tulajdonképpen válságban van 
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– összegez Schmitt. (Ki ne ismerné fel mindebben a mai 
kelet-európai politikai folklór legnépszerűbb toposza-
it? A demokratikus politika álságos és képmutató, mert 
Gyurcsány hazudott. Stb.)

Csakhogy, és ezt igyekszik bizonyítani a további-
akban Schmitt, a parlamentarizmus nem a demokrácia, 
hanem a liberalizmus eszmevilágából származik, ezért 
veszendőbe mehet úgy, hogy közben a demokrácia lé-
nyegét megőrizzük. A bolsevizmus és a fasizmus, mint a 
tömegdemokrácia ellentétei vagy alternatívái, nem hogy 
ellentétesek lennének a demokráciával, hanem épp an-
nak kiteljesítői – természetesen liberális implantátumok 
nélkül. A bolsevizmus és a fasizmus, mint minden dikta-
túra, jóllehet antiliberális, de nem szükségképpen antide-
mokratikus. „Magánemberek százmillióinak egyhangú 
véleménye nem jelenti sem a nép akaratát, sem a közvé-
leményt. A nép akarata közfelkiáltással, akklamációval, 
magától értetődő, vitathatatlanként elfogadott létezéssel 
éppen olyan jól és még demokratikusabban nyilvánítha-
tó ki, mint azzal a statisztikai apparátussal, melyet […] 
oly aprólékos gondossággal alakítottak ki. Minél erősebb 
a demokratikus érzés, annál bizonyosabb a felismerés, 
hogy a demokrácia valami más, mint titkos szavazások 
regisztrációs rendszere. A nem csupán technikai, hanem 
vitális értelemben közvetlen demokrácia színe előtt a li-
berális gondolatmenetekből létrejött parlament mestersé-
ges gépezetként jelenik meg, miközben a diktatórikus és 
cezarisztikus módszereket nem csak a nép akklamációja 
hordozhatja, hanem lehetnek a demokratikus szubsztan-
cia és erő közvetlen megnyilatkozásai is.”9

9  Uo., 204. o.
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Stadionban, karlendítéssel, üvöltve. Hát igen. Volt 
szerencsénk hozzá.

A másik feltétele a totális hűségnek, állítja Arendt, az 
ideológiai ballaszttól való szabadulás. A totalitárius moz-
galmak ezért mindent megtettek, hogy megszabadulja-
nak a pártprogramoktól, amelyek konkrét tartalmakat 
emeltek ki, és amelyeket ezek a mozgalmak még a ko-
rábbi, nem totalitárius korszakból örököltek. Sztálinnak 
ilyen szempontból nehezebb dolga volt, mint Hitlernek, 
hiszen a bolsevik párt szocialista programja kényelmetlen 
poggyász volt. Végül is sikerült elérnie célját, mégpedig a 
frakciók eltörlése révén, illetve a párt irányvonalának ál-
landó változtatásával, a marxizmus folytonos átértelme-
zésével. Így az eszmét megfosztotta konkrét tartalmától, 
és senki nem volt képes előrelátni, hogy milyen konkrét 
cselekvésmódozatokra ösztönöz az eszme. A pártvonal-
hoz úgy lehetett igazodni, ha az ember reggel elismételte, 
amit Sztálin előző este mondott, s ez természetszerűleg 
vezetett a feltétlen engedelmességnek ahhoz az állapotá-
hoz, amikor az ember nem is próbálja megérteni azt, amit 
tesz.

Viszont a totalitarizmus – és jómagam ezt tartom 
Arendt legeredetibb s egyszersmind leglényegibb felis-
merésének – sohasem elégedett meg szimplán a hatalom 
birtoklásával, vagyis azzal, hogy az erőszakszervezetek 
– az állam – révén uralja az embereket. A totalitarizmus 
ideológiája révén – valamint annak a szerepnek a révén, 
amit az ideológia a totalitarizmusban betölt – felfedezte a 
módszert arra, hogy miként lehet belülről uralni és megfé-
lemlíteni az embereket. Sem a nemzetiszocializmus, sem 
a bolsevizmus nem hirdetett új kormányzati formát, és 
egyik sem állította, hogy céljait elérte a hatalom megra-
gadásával és az államgépezet birtokbavételével. Uralmi 
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ideáljuk az volt, aminek elérésére semmilyen állam, sem-
milyen erőszakszervezet nem képes, amit csupán egy 
folytonosan mozgásban tartott mozgalom képes elérni: 
állandó uralkodás minden egyén felett az élet minden 
egyes szférájában. A hatalom erőszakos megragadása so-
hasem öncél, hanem csupán eszköze a célnak, a hatalom 
megszerzése egy adott országban csak örvendetes, ámde 
átmeneti szakasz, sohasem a mozgalom célja. A mozga-
lom gyakorlati célja az, hogy önnön keretei között a lehe-
tő legtöbb embert szervezze meg, s hogy mozgásba len-
dítse és mozgásban tartsa őket. Olyanpolitikaicél,amelya
mozgalomcéljátalkotná,egyszerűennemlétezik.

Ezért van az, hogy a huszadik század legjelentősebb 
politikai filozófusai, akik számot vetettek a totalitariz-
mussal, s megpróbálták a totális uralom sajátos, XX. szá-
zadi formáit az intellektuális reflexió eszközeivel feldol-
gozni, mint például Isaiah Berlin10, de az olyan írók is, 
mint Orwell, elsősorban a magánéleti szférának a teljes 
megsemmisülésére, a totális állami kontrollra figyeltek fel 
és figyelmeztettek.11 Totalitárius rendszerben nincs privát 
szféra, ami fölött a hatalom ne gyakorolna kontrollt, ezért 
ha el akarjuk kerülni a totalitárius veszedelmet, a magán-
élet szentségét kell védenünk. Tulajdonképpen ez volt 
Berlin nagy vihart kiváltó tanulmányának döntő üzenete. 
(Mellesleg sem a mögötte meghúzódó történelmi/politi-
kai tapasztalat, sem pedig az erre alapított diagnózis és 

10  Lásd Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma, in: Uő: Négy esszé a 
szabadságról, Európa Kiadó, Budapest, 1990, 349–411. o.

11  Ha még emlékszünk rá, a bulgár posztmodern írónemzedék egyik 
kedvenc témája volt a kilencvenes évek elején a budi. Az ember a 
totalitárius érában csak a WC-n lehetett szabad, csak ott lehetett 
biztos abban, hogy nem hallgatják le, nem figyelik meg stb.
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követelés nem új. Történelmileg a legelső – és a későbbi 
baloldali totalitarizmusok viszonylatában mindvégig pél-
daértékű – formáját a totális uralomnak a jakobinus dik-
tatúra kínálta, s e tapasztalat annak a kornak gondolkodó 
főit, például Benjamin Constant-t, ugyanazokra a követ-
keztetésekre vezette, mint két évszázaddal később a kom-
munizmus politikai tapasztalata Berlint. A zsarnokság, 
írja Constant Ahódítószellemésbitorlásazeurópaicivilizáció
tükrében című munkájában,12 „rossz szemmel nézi” a szer-
vezett, lokális társadalmi közösségeket, mert magukban 
hordják „az ellenállás csíráját”. Igyekszik tehát „kiirtani” 
őket. „Az egyénekkel többre megy: akadálytalanul gör-
geti rajtuk rettenetes súlyát, akár a homokon.”13)

Alig hiszem, hogy ma, kettőezerhétben a politikai 
teória többet vagy mást tudna mondani a totalitarizmus-
ról, mint anno ezerkilencszázötvennyolcban Berlin híres 
tanulmánya.

Hajlamosak vagyunk az ügynökkérdést a dekonspi-
rálás, az egyéni felelősség megállapításának és a felelős-
ségre vonásnak, az erkölcsi ítélkezésnek az összefüggé-
seiben látni, láttatni, megérteni és – valahogyan, ahogy 
lehet – feldolgozni. Távol álljon tőlem, hogy vitassam az 
egyének felelősségét mindama szörnyűségekben, amit az 
elmúlt rendszer ránkzúdított. Nem hiszek sem a történel-
mi szükségszerűségben, sem pedig abban, hogy a törté-
nelem menetét személytelen hatásmechanizmusokban 
kellene megértenünk. Éppen ezért meg vagyok győződve 
egy átvilágítási törvény abszolút szükségességéről, még 

12  Benjamin Constant: A hódító szellem és bitorlás az európai civili-
záció tükrében, in: Uő: A régiek és a modernek szabadsága, Atlantisz 
Kiadó, Budapest, 1997, 33–72. o.

13 Uo. , 62. o.
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most, a forradalom utáni tizennyolcadik esztendőben 
is. De ezzel együtt mégis azt gondolom, hogy az egyéni 
felelősség megállapításával, a kötelező erkölcsi ítéletek 
meghozatalával még mindig nem jutottunk közelebb az 
elmúlt rendszer jobb megértéséhez.

 Nem kétséges, hogy sokan voltak ügynökei, besú-
gói a régi rendszernek. De önmagából a tényből, hogy az 
emberek besúgták egymást, nem tudunk különösebb kö-
vetkeztetést levonni. Voltak, akik jókedvvel és skrupulu-
sok nélkül tették, voltak, akik anyagi előnyökért, voltak, 
akik kényszerhelyzetben. Percnyi kételyem sincs, hogy 
sokan önként és dalolva jelentettek. Mindebből viszont 
legfennebb az emberi szarháziságra következtethetünk.

Nem akarom persze bagatellizálni az ügyet, különö-
sen azért nem, mert kisebbségi társadalmunk amúgy is 
hajlamos az önfelmentésre. Hajlamosak vagyunk szemet 
hunyni nagyjaink botlásai felett, csak azért, mert ők a 
mieink. Közösségi önpercepciónk és bejáratott retorikai 
kliséink szerint közösségünk ma is végveszélyben van, 
elkeseredett utóvédharcot folytat, s ezért bármi áron 
zárnunk kell sorainkat. De mindezzel együtt is csak azt 
tudom mondani, hogy lett légyen bármennyire is szük-
séges az erkölcsi mérce, nem vezet el a régi rendszer jobb 
megértéséhez. Mondhatjuk persze, hogy az emberek 
aljasok, de hát az emberek ilyenek voltak, amióta csak 
az emberiség történelme dokumentálva van. Ez nem 
rendszerspecifikus dolog. Nem vagyok különösebben 
szkeptikus az emberi természettel kapcsolatosan: nyilván 
törekedhetünk arra, hogy az embereket mássá (jobbakká) 
tegyük, mint amilyenek (mi másért mondanánk estén-
ként mesét a gyerekeinknek), de miként Kant mondta: 
a göcsörtös fát, amiből az ember van, nehéz lesz egye-
nesre faragni. Éppen ezért Kantnak, de jóval korábban 
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már Machiavellinek is az volt a tanácsa,14 hogy politikai 
rendszereink megtervezésében következetesen el kell 
vonatkoztatnunk a honpolgárok morális állagától: olyan 
politikai rendszerben kell gondolkodnunk, ami az ördö-
göknek vagy gazembereknek is megfelel; olyan politikai 
rendszerekben, amelyek még az ördögöknek is felkínál-
ják a tisztességes együttélés feltételeit.

Éspontosan ez az, amitől a diktatórikus rendszerekmeg-
fosztották polgáraikat. Nyilván nem volt mindenki egyfor-
mán felelős a régi rendszer rémtetteiért. Voltak helyzetek 
és helyzetek. Volt, aki ártalmatlan feljelentéseket írogatott 
egyetemista kollégáiról, volt, aki több száz ember depor-
tálásáért felelős. A felelősséget minden esetben mérlegelni 
kell, s ez újra felveti a morál kvantifikálhatóságának ősi 
problémáját. De ugyanakkor nem kétséges, hogy léteztek 
kényszerhelyzetek is. Ez ugyan nem menti fel az egyént 
a felelősség alól, de megmutat valamit a rendszer termé-
szetéből. A totalitárius rendszerekre az volt jellemző, hogy 
nem választható alternatívákat kínáltak fel a polgároknak. 
Sokan, feltételezhetően Szilágyi Domokos is, kényszer-
helyzetben lettek besúgókká. És pontosan ez a rendszer 
specifikuma: olyan választási helyzetek elé állítja a polgá-
rait, amelyek nem valódi választási helyzetek, embertelen 
választási helyzetek stb. Kivételesen jellemes, erős erköl-
csi meggyőződésű emberek mondhatják ilyen helyzetben, 
hogy: inkább a halál, csakhogy többnyire nem vagyunk 
kivételesen jellemes emberek, s az „inkább a halál” pedig 
nem épeszű választási alternatíva. Ezért mondja Isaiah 
Berlin, hogy minden olyan rendszer illegitim, amely bizonyos 

14  lásd Niccolò Machiavelli: Beszélgetések Titus Livius első tíz 
könyvéről, in: NiccolòMachiavelliművei, I. kötet, Európa Könyv-
kiadó, Budapest, 1978, 87–441. o.
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minimáliserkölcsikövetelményeketnemtarttiszteletben, vagy 
arra kényszeríti polgárait, hogy maguk áthágjanak bizo-
nyos elementáris, általánosan érvényes erkölcsi normákat.

Berlin kérdése tulajdonképpen a következő: ha a de-
mokráciák megtehetik, hogy elnyomják a szabadságot, 
anélkül, hogy megszűnnének demokráciák lenni (márpe-
dig megtehetik, lásd Carl Schmitt imént idézett okfejtését), 
akkor mitől lesz igazán szabad egy társadalom? Mi az a 
minimális ismérv, ami a demokráciát és a diktatúrát még 
elválasztja egymástól. Válasza pedig a következő. Egyetlen 
társadalom sem lehet szabad anélkül, hogy legalább két 
egymással összefüggő elv ne irányítaná. Az egyik elv az, 
hogy csak a jogok tekinthetők abszolútnak, a hatalom nem, 
így tehát minden embernek, bármilyen hatalom kormá-
nyozza is, abszolút joga van visszautasítani, hogy a hata-
lom embertelenül viselkedjék. „A másik elv az, hogy van-
nak határok – mégpedig nem mesterségesen megállapított 
határok –‚ amelyeken belül az emberek sérthetetlenek, és 
ezeket a határokat oly régóta és széles körben elfogadott 
szabályok jelölik ki, hogy betartásuk beépült a normális 
emberről alkotott felfogásunkba, és így az arra vonatkozó 
elképzeléseinkbe is, hogy mi számít embertelen vagy őrült 
cselekedetnek. Olyan szabályok ezek, amelyekről abszurd 
volna azt állítani, hogy egy bíróság vagy valamilyen szuve-
rén testület egy formális eljárás keretében hatálytalaníthat-
ná őket. Amikor azt mondom, hogy egy ember normális, 
akkor ezen részben azt értem, hogy ezeket a szabályokat 
nem szegheti meg egykönnyen, nem szegheti meg anélkül, 
hogy ne kellene tartania tettének következményeitől. Ilyen 
szabályokat szegnek meg olyankor, amikor egy embert tár-
gyalás nélkül bűnösnek nyilvánítanak; amikor egy vissza-
menőleges hatályú törvény nevében megbüntetnek valakit, 
amikor a gye rekeket arra kényszerítik, hogy feljelentsék a 
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szüleiket, a barátokat arra, hogy elárulják egy mást; amikor 
a katonáknak megparancsolják, hogy barbár módszereket 
használjanak; ami kor embereket kínoznak és gyilkolnak; 
amikor lemészárolnak egy kisebbséget, mert útjában van 
egy többségnek vagy egy zsarnoknak. Az ilyen tettek, még 
akkor is, ha egy uralkodó tör vényesíti őket, napjainkban is 
borzalmat kelte nek, ez pedig abból fakad, hogy – függetle-
nül a törvényektől – az egyik ember akaratának a másikra 
való kényszerítését tiltó abszolút kor látok morális érvé-
nyessége elismerést nyert.”15

Vagyis Berlin azt mondja: vannak bűnös rendszerek, 
amelyek éppen azért bűnösek, mert polgáraikat emberte-
len viselkedésre kényszerítik. Nem csupán az egyén bű-
nös, hanem bűnös maga a rendszer is. Az emberek olya-
nok, amilyenek: esendőek. Maga a rendszer viszont azért 
bűnös, mert a legrosszabbat hozza ki belőlük. A felelősség 
tehát elsősorban azokat terheli, akik az ilyen rendszereket 
működtetik és létrehozzák. Băsescu államelnöknek igaza 
volt abban, hogy a rendszert elítélte: abban nem volt igaza, 
hogy mindeközben a román népet testületileg felmentette.

Mindent összevetve azt mondhatom tehát: a diktatúra 
jobb megértéséhez nem elegendő a pártállami elnyomás 
eszközeire, az állambiztonsági szervekre és ügynökeikre 
összpontosítanunk. Az igazi ellentét demokrácia és dikta-
túra között abban van, hogy a demokratikus rendszerek 
szavatolják az emberi jogokat, a diktatúrák pedig nem.

Az emberi jogok az egyén erkölcsi méltóságából fa-
kadnak, s ezért szentek. Ez nem jelenti azt, hogy demok-
ratikus rendszerekben mindenki feddhetetlen erkölcsisé-
gű, de azt igenis jelenti, hogy a rendszer mindenki számára 

15  Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma, in: Uő: Négy esszé a sza-
badságról, Európa Kiadó, Budapest, 1990, 349–411, 403. o.
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felkínáljaazemberhezméltóéletlehetőségét. Azt a lehetőséget, 
hogy erkölcsi lény lehessen, jó és rossz között maga dönt-
sön. Ennek záloga a jog. És pontosan ettől fosztották meg 
a kommunista rezsimek a polgáraikat. Ezért mondhatja 
Constant, majd Constant nyomán kétszáz év múlva Ber-
lin, hogy minden olyan rendszer illegitim, amelyik egyéni 
jogot sért. Ha az embereket megfosztjuk elemi szabadsá-
guktól, megfosztjuk őket attól a lehetőségtől, hogy erköl-
csi lényekként viselkedhessenek, s az erkölcsi felelősség 
kérdése ebben a helyzetben értelmetlenné válik. Azoknak, 
akik ma a demokrácia álságos és képmutató voltáról szó-
nokolnak, nem ártana néha erre gondolniuk. Minden nya-
valyájával együtt a demokrácia végül is felkínálja a méltó-
ságteljes emberi élet lehetőségét.

Természetesen egyetlen demokrácia sem Isten orszá-
ga. A kelet-európai demokráciák pedig különösen nem 
azok. Kétségtelen, hogy az átmenet korszaka nem hozta 
meg a kívánatos erkölcsi tisztulást, s a volt nómenklatúra 
tagjai átmentették politikai befolyásukat. Mindez szomo-
rú. De ami a leginkább figyelemre méltó, legalábbis véle-
ményem szerint, az mégsem a régi rendszer kontinuitása a 
személyekben, hanem a mentális beidegződések kontinui-
tása az emberi fejekben: az a tény, hogy szinte minden ke-
let-európai demokráciában a demokratikus intuíció szintje 
a lakosság körében elképesztően alacsony.

Egy frissen elvégzett felmérés szerint, amit a világ leg-
nagyobb, nem befektetési banki jellegű gazdasági-politikai 
előrejelző intézete, a The Economist folyóiratot gondozó 
cégcsoport kutatási részlege végzett, Kelet-Európának az 
egykori szovjet befolyási övezetében megalakult újsütetű 
demokráciái (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, 
Románia, Bulgária és a balti köztársaságok), Csehország és 
Szlovénia kivételével mind „hiányos demokráciák”. A cég 
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a demokrácia szintjét egy adott országban öt fő kategória 
alapján mérte. Ezek: választási folyamat és pluralizmus, a 
polgári szabadságjogok érvényesülése, a kormány műkö-
dése, a társadalom politikai részvétele, valamint a politikai 
kultúra színvonala. Ami érdekes, hogy a „hiányosnak” mi-
nősülő demokráciák mindahányan a „politikai részvétel” 
és a „politikai kultúra” kategóriájában bizonyultak „hiá-
nyosaknak”. Az EIU (Economist Intelligence Unit) kom-
mentárja szerint az ebbe a kategóriába sorolt kelet-európai 
EU-tagállamok politikai szabadságszintje és polgári sza-
badságjogai gyakorlatilag azonosak a régebbi, fejlett uniós 
tagországokéival, azonban a politikai részvétel és a politi-
kai kultúra kategóriájában jelentősen elmaradnak ez utób-
biaktól. Vagyis Kelet-Európa demokráciái nem intézményi 
vagy szerkezeti, hanem tudati, habituális, a politikai részvétel-
lel és a politikai kultúrával összefüggő okok miatt labilisak.

Ha a romániai közvélemény-kutatások adatait vesz-
szük, akkor ezek, ha lehet, még komorabb valóságot mu-
tatnak. Egy nemrégiben készült felmérés szerint például 
arra a kérdésre, hogy „Ön szerint jó elképzelés volt-e a 
kommunizmus?”, a megkérdezettek ötvenhárom százalé-
ka igennel felelt. Egy másik adat szerint, amelyet a köz-
vélemény-kutatások újra meg újra csak megerősítenek, 
Románia lakosságának közel negyven százaléka ma is úgy 
gondolja, hogy „jobb volt a régi rendszer idején”. Ezek az 
adatok nyilván értelmezhetők és értelmezésre szorulnak. 
A régi rendszer iránti erős nosztalgia feltehetőleg nem 
jelent világos politikai opciót, átgondolt ideológiai meg-
győződést, inkább a megszokott biztonság utáni vágyat 
bizonyos társadalmi vagy szociális kategóriák részéről. 
De mindezzel együtt ezek az adatok mégis megmutatnak 
valamit a jelenlegi rendszer támogatottságáról. És kép-
zeljük el, hogy mekkora lehet a legitimitása egy politikai 
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rendszernek, ha polgárainak közel fele bizonyíthatóan 
nem szereti.

Márpedig a tudati tényező – remélem, nem csak a 
szakmai elfogultság mondatja ezt velem – nem mellékes a 
politikában. Raymond Aron a totalitarizmusról írott, már 
említett könyvében, valahol még a módszertani felvezetés 
lapjain, egy szociológus részéről meglehetősen szokatlan 
megállapítást tesz. Azt mondja ti., hogy minden politikai 
rendszer, és egyáltalán maga a politika, felerészt tudati va-
lóság. Egypolitikairendszer léteésmilyenségenemfüggetlen
attól,hogymitgondolnakrólaazok,akikbenneélnek. „A politi-
ka szó kétértelműsége – írja – abból fakad, hogy ugyanaz 
a szó egyidejűleg fejezi ki a valóságot és az erről alkotott 
képzeteinket. Politikáról szólva egyrészt a pártok közötti 
konfliktusokra célzunk, másrészt az erre vonatkozó isme-
reteinkre. Ugyanez a kétértelműség megtalálható a törté-
nelem szó használatában is. Ugyanaz a szó (»történelem«) 
jelöli a társadalmak vagy a korszakok egymást követő 
folyamatát, és azokat az ismereteket, amelyekkel erre vo-
natkozóan rendelkezünk. A politikum egyszerre jelöl egy 
területet és e területről kialakított ismereteinket, s úgy vé-
lem, hogy a kétértelműség eredete itt is ugyanaz. Arról van 
szó, hogy avalóságrólalkototttudatmagaisrészétképeziavaló-
ságnak. A szó szigorú értelmében akkor van történelem, ha 
az emberek tudatában vannak a múltjuknak, különbséget 
tesznek múlt és jelen között, és különféle történelmi időket 
különböztetnek meg. Hasonlóképpen, a politikának mint 
területnek a fogalma feltételezi, hogy van némi tudásunk 
erről a területről. Egy adott közösséghez tartozó egyének-
nek megközelítőleg tudniuk kell, hogy kik azok az embe-
rek, akik parancsolnak, hogy ezek miképpen választódnak 
ki, s hogy milyen a hatalom gyakorlásának módja. Minden 
politikai rendszer feltételezi, hogy azok az egyedek, akiket 
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egyesít, valamennyire értik, hogy milyen rendszerben él-
nek. Így például Franciaországban nem élhetnénk demok-
ráciában, ha az állampolgároknak nem volna minimális 
elképzelésük azokról a szabályokról, amelyek szerint ez a 
rendszer működik. A politika mint ismeret a politika ezen 
spontán tudatának a továbbfejlesztése. S minden politikai 
ismeret hallgatólagosan számon tartja a megélt politikának 
más lehetséges politikákkal való esetleges szembekerülé-
sét. S ha több akar lenni, mint a fennálló rendszer puszta 
igenlése, akkor vagy kerülnie kell minden értékhivatkozást 
(„mi így csináljuk a dolgokat, mások amúgy, de tartózko-
dom attól, hogy összehasonlítsam a mi módszereink érté-
két a többiekével”), vagy pedig meg kell találnia a legjobb 
rendszerhez vezető ismérvet. A politikáról való tudatnak a 
politikai valóságba történő beágyazása fölveti a tényítélet 
és az értékítélet közti kapcsolat problémáját. Más a helyzet 
a természeti valóság esetében, ahol az erre vonatkozó tu-
dat nem része magának a valóságnak.”16

Ha elfogadjuk Aron álláspontját, miszerint a politika 
tudati valóság (is), továbbá összevetjük mindezt a fentebb 
hivatkozott felmérések adataival, megállapíthatjuk, hogy 
Romániában, de ugyanígy a legtöbb kelet-európai egykori 
csatlósállamban, a demokrácia csupán szerkezeti vagy in-
tézményi, de nem tudati valóság. A demokráciát elviseljük, 
mint valamiféle betegséget, azzal a rezignációval, amellyel 
történelmi múltunk során az egymást követő idegen hatal-
makat is elviseltük. Olyasvalamiként, amit ránk kénysze-
rítettek ugyan, de aminél még a régi rendszer is jobb volt.

Miért van ez? Nyilván az egyik ok, hogy a román 
demokrácia az elmúlt tizennyolc év folyamán nem tudta 

16  Raymond Aron: Demokráciaéstotalitarizmus, L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2005, 18–19. o.
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megoldani az ún. „szociális kérdést”, s a nehéziparba haj-
szolt, korábbi életvitelüktől elszakított parasztok, munka-
nélküliek, valamint a nyugdíjasok számára képtelen volt 
olyan szociális programot létrehívni, amelyik a régi rend-
szer idején megszokott szociális vagy anyagi biztonságot 
ígérte volna. Ezek az emberek emiatt vesztesei lettek az 
átmeneti időszaknak, akik a szabadságot gondolkodás 
nélkül biztonságra cserélnék (vissza). Többre becsülik a 
biztonságot az önállóságnál, az etatizmust az egyéni szu-
verenitásnál, a szervilizmust a lojalitásnál.

De lássuk be: van itt egyéb is. Mert tagadhatatlan, hogy 
ugyanakkor mindannyiunkat irritál a demokratikus politi-
ka természetszerű képmutatása (Gyurcsány mondjon le!), 
a sokféle és átláthatatlan érdekek szövevénye, amelyben 
nem ismerjük ki magunkat. Azt várjuk tehát, hogy jöjjön a 
karizmatikus, erős akaratú vezér (tetszés szerint behelyet-
tesítendő, mindenkinek az egyéni preferenciái szerint), aki 
majd rendet vág a seregben, s egyszer s mindenkorra tiszta 
vizet önt a pohárba.

Hogy legyen végre igazság.
A francia forradalom idején emigrációba kényszerült 

francia arisztokráciáról járta az a mondás, hogy az emigrá-
ció idején nem felejtettek semmit, és nem tanultak semmit. 
Valahogy így jártunk mi is a kommunizmussal: az ötven 
évéből nem felejtünk és nem tanultunk semmit.

Magyar Kisebbség, 2007
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Nemrégiben azt írta a The Times vezető kolumnistája, 
hogy a muszlim közösségek jelenléte a nyugat-európai 
országokban olyan probléma, amihez képest a jelenlegi 
gazdasági válság kismiska. Ami nyilván túlzás, s még 
csak nem is különösebben költői. Viszont tény, hogy 
a probléma valóban létezik, s amellett, hogy jelen van 
a nyugat-európai országok hétköznapjaiban, egyszer-
smind súlyos elvi kihívást is jelent a nyugati, szekuláris 
politikai gondolkodás számára. Hogy pontosan mekko-
rát és milyen természetűt, arról képet kapunk, ha például 
fellapozzuk ugyanennek a lapnak a tavalyi számait.

Mindjárt az év elején, a 2008. február 9-i számban, 
Matthew Parris, a lap másik vezető kolumnistája Rowan 
Williamsnek, Canterbury érsekének arról a vitatható ja-
vaslatáról értekezett, meglehetős éllel, miszerint a Britan-
niában élő muszlimoknak lehetővé kellene tenni, hogy 
bizonyos vitás ügyeiket az iszlám törvény, a saria szerint 
rendezzék.

Július 6-án a Rendőrparancsnokok Szövetségének 
ama javaslatát ismertette Stuart MacDonald, miszerint a 
karhatalmi eljárás során fokozott figyelemmel kell lenni 
egyes közösségek „vallási érzékenységére”. A Szövetség 
által összeállított útmutató elsősorban a mecsetekben 
végzett rendőri nyomozás előírásait rögzíti, de bizonyos 
normatívák a muszlim családi otthonokra is vonatkoz-
nak. Így például előírja, hogy a muszlimok otthonai-
ban végzett nyomozás során a rendőrök lehetőleg ne 
vessenek be nyomozókutyákat, vagy ha mégis, akkor a 
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rendőrkutyáknak gumipapucsot kell viselniük, hasonlót 
ahhoz, amit robbanások helyszínén tartott helyszínelés 
során viselnek – ott nyilván azért, hogy a törmelék ne 
sértse fel a lábukat. Az indoklás úgy szólt, hogy az isz-
lám előírásai szerint a muszlimoknak tartózkodniuk kell 
a kutyákkal való érintkezéstől, lévén ezek „tisztátalan” 
állatok.1

Szeptember 22-én viszont a lap már sokkal komo-
lyabb hangvételben számolt be arról, hogy állítólag öt 
saria törvényszék létezik Londonban, Birminghamben, 
Bradforban, Manchesterben és Nuneatonban. Továbbá, 
hogy döntéseik az angol törvények és igazságszolgáltatá-
si rendszer hallgatólagos támogatását élvezik, az alsóbb 
fokú és felsőbb fokú bíróságok döntései révén. A musz-
lim szervezetek a hírt „nonszensznek” nevezték, az igaz-
ságügyi miniszter, akit az ügy nyilatkozatra késztetett, 
hangsúlyozta, hogy a saria nem képezi részét Anglia és 
Wales törvényeinek. Stephen Pollard, a cikk írója azonban 
gunyorosan jegyzi meg, hogy mindez „aligha kell ben-
nünket megnyugtasson”. Meglehet, hogy a saria nem ké-
pezi részét Anglia törvényeinek, ám tényleges társadalmi 
hatása annak, hogy a muszlim közösségek bizonyos belső 
ügyeiket mégis eszerint rendezik, nagyon is ártalmas le-
het. – Természetesen abban, írja, hogy két fél úgy dönt: 
bizonyos vitás ügyeiket közös egyetértéssel mindkettejük 
által elfogadott törvényszék elé viszik, még nincs sem-
mi kivetnivaló. Nagyon könnyen előfordulhat azonban, 
hogy ezt csak a közösség nyomásának engedve teszik, s a 

1  Igaz, erre maga Ibrahim Mogra, Britannia egyik vezető imámja 
jelentette be, hogy a rendelkezés „fölösleges” volt, tudniillik az 
iszlám törvény szerint nem maga a kutya, csupán annak nyála 
tekintendő tisztátalannak.
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törvényszék határozatát csak az erőszak hatására fogad-
ják el magukra nézvést kötelezőnek. Nem beszélve arról, 
hogy bizonyos kérdésekben a saria ellenkezik az angol 
joggal. Így például, míg az angol örökösödési jog szerint, 
fiú- és lányörökös egyenlő mértékben örököl, addig a 
saria szerint a fiú kétszer annyit kap. A probléma azon-
ban ennél is súlyosabb lehet. Az örökösödési törvény ál-
tal szabályozott tulajdonviszonyokkal szemben ugyanis 
azok az esetek, amikor a saria bíróságok a családon belüli 
erőszakkal kapcsolatosan hoznak döntést, már a büntető-
jog hatálya alá tartoznak. Pollard szerint a saria törvény-
székek az utóbbi időben legalább hat ilyen esetben hoztak 
döntést, s mindenik esetben az erőszakot elkövető félnek 
mindösszesen annyit tanácsoltak, hogy látogasson olyan 
felkészítőket, ahol megtanulhatja dühkitörései megféke-
zésének technikáját, illetve hogy forduljon a közösség 
elöljáróihoz.

Végül, a lap szeptember 6-i számában Richard Kerbaj 
már arról számolt be, hogy egy, a mérsékelt imámok és 
befolyásos muszlim nők által szervezett kampány kere-
tében maguk a muszlim közösségek nyíltan feljelenthetik 
az olyan spirituális vezetőiket, akik elhallgatták a közös-
ségen belüli családi erőszak eseteit. A kampány szervezői 
ezen túlmenően kérték a Bevándorlási Hivatalt, hogy ala-
posabban világítsa át a Britanniába érkező muszlim spi-
rituális vezetőket. A cikk szerint az Iszlám Pluralizmus 
Központja által végzett, mintegy négy hónapos vizsgálat 
során legalább negyven, családon belüli erőszak áldoza-
tául esett nőt és számos szociális munkást hallgattak meg, 
borzalmas és mindezidáig ismeretlen történeteket kutat-
tak fel arról, hogy miként erőszakolták meg, égették meg 
cigarettával és verték nadrágszíjjal férjeik asszonyaikat az 
iszlám nevében. A kampány során több imámot is azzal 
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vádoltak meg, hogy nem volt hajlandó felemelni szavát a 
családon belüli erőszak ellen, mert félt attól, hogy a tabu-
témát érintve elveszíti a közösségtől húzott fizetését.

A lap tavalyi számainak ez a felületes szemlézése is 
már megmutatja, hogy a probléma valóban jelen van az 
angol társadalom hétköznapjaiban, néha komikus vérte-
zetben, s kizárólag a többségi társadalom paranoid viszo-
nyulásának köszönhetően, néha viszont olyan formában, 
ami komoly kihívások elé állítja az angol polgári jogot és 
büntetőjogot megalapozó értékrendet.

Az elmúlt évtizedben Angliában a legkomolyabb 
elemzést a kérdésnek valószínűleg az indiai származású 
Bhikhu Parekh szentelte, aki tanulmányok sorát publikál-
ta az egyre inkább multikulturálissá váló Egyesült Király-
ság belső problémáiról. Maga egyébként, amellett hogy a 
politikai filozófia elismert professzora és a Brit Akadémia 
tagja, egyszersmind munkáspárti tagja a Lordok Házá-
nak is. Ilyen minőségében nevéhez fűződik többek kö-
zött a 2000-ben közzétett úgynevezett Parekh Report, amit 
többedmagával a Multietnikus Britannia Jövője Bizottság 
számára készített el. De nevéhez fűződik számos elem-
zés, tanulmány, kötet, amelyeket a multikulturalizmus és 
az interkulturális párbeszéd elvi és gyakorlati problémá-
inak szentelt.

Az először 2000-ben megjelentetett, majd 2006-ban 
újra kiadott, multikulturalizmusról szóló könyvének 9. 
fejezetében2 sorra veszi azokat a közösségi tradíciókat, 
amelyek a nyugati világ liberális értékrendszerével az 

2  Bhikhu Parekh: Logic of Intercultural Evaluation, in: Uő: 
Rethinking Multiculturalism, Palgrave–Macmillan, New York, 
2006, [2000], 264–294. A fejezet magyarul is olvasható a Kellék 35. 
számában, Kémenes Árpád fordításában.
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idők folyamán összeütközésbe kerültek, s hosszan tárgyal-
ja azokat az érveket, amelyek befogadásuk vagy elutasítá-
suk mellett szólnak. Olyan kérdéseket tárgyal, mint a nők 
körülmetélésének a franciaországi muszlimok körében 
meglehetősen népszerű szokása, a poligámia, az állatok 
levágásával kapcsolatos muszlim és zsidó előírások, a köz-
vetített, a felek beleegyezése nélkül megkötött gyerekhá-
zasságok, a közeli rokonok közötti házasság, a muszlim lá-
nyok eltiltása az iskolai sporttevékenységektől, a hidzsábot 
viselő muszlim lányok helyzete az iskolákban, valamint 
a szikhek ragaszkodása a hagyományos turbánhoz, amit 
motorbiciklin, rendőrként, vagy építkezésen dolgozva sem 
hajlandók sisakra cserélni.

Mivel itt nincs elegendő terem, és fölöslegesnek is tar-
tom mélyreható elemzését minden egyes fenti kérdésben 
részletesen nyomon követni, csupán elemzéseinek elvi 
premisszáira térnék ki, főként azért, mert sejtésem szerint – 
bármennyire is megalapozottak legyenek egyébként érvei 
– a két elvi premisszája közül legalább az egyik vitatható.

Parekh egyik premisszája, ami számomra is megfel-
lebbezhetetlennek tűnik, hogy a mélyen gyökerező erköl-
csi és kulturális nézeteltérések esetében mindenképp szük-
ség van nyilvános vitára – úgymond „a kultúrák közötti 
párbeszédre”. Mint ahogyan abban is vélhetőleg igaza van, 
hogy szemben a politikáról folytatott filozófiai eszmefut-
tatásokkal, a politikai vita mindig egy konkrét társada-
lomban zajlik, amely meghatározott erkölcsi struktúrával, 
történelemmel és hagyományokkal rendelkezik. A vita 
résztvevői ezért soha nem testetlen erkölcsi lények, ha-
nem hús-vér emberek, a párbeszéd pedig nem arról folyik, 
hogy vajon a vita tárgyát képező eljárás „elvben” vagy „ál-
talánosságban” elfogadható-e, hanem hogy tolerálható-e 
abban a bizonyos társadalomban.
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Mindez együtt Parekhet arra a jogos konklúzióra ve-
zeti, hogy szemben a parttalan filozófiai vagy elvi viták-
kal, az ilyen viták nem maradhatnak lezáratlanok, s hogy 
a kormányzat és a többségi társadalom döntési helyzetbe 
kerülhet anélkül, hogy az összes lehetséges érvet és ellen-
érvet kielégítően megvitatta volna. Ráadásul a vita kielégí-
tő, mindkét fél számára kölcsönösen elfogadható lezárását 
nehezíti az a tény is, hogy a párbeszéd végső soron mindig 
erkölcsi értékek párbeszéde lesz, s ez nagymértékben kor-
látozza a vita során az igénybe vehető érvkészlet jellegét: 
a tapasztalat szerint ezekben a vitákban az érvek hamar 
elfogynak, s egy idő után már csak a megfellebbezhetetlen 
értékek és az indulatok maradnak. S mivel erkölcsi érté-
kekről nem lehet objektív és megfellebbezhetetlen ítéle-
tet mondani, több okból is indokolt, hogy minden olyan 
esetben, amikor ezek a viták holtpontra jutnak, a többségi 
társadalom értékrendjét részesítsük előnyben. Először is 
azért, mert ezek az értékek már beépültek az intézményes 
rendbe, szokásokba stb., következésképpen nem lehet ra-
dikálisan újraértelmezni azokat úgy, hogy ez ne vezessen 
erkölcsi és társadalmi bizonytalansághoz. Továbbá, noha 
igaz, hogy általában a társadalom köteles elfogadni a ben-
ne élő kisebbségek eltérő életmódját, de nem köteles így 
tenni, ha ez saját kárára válik, és különösen akkor nem, ha 
a kisebbségnek nem sikerült meggyőznie arról, hogy a ki-
fogásolt hagyomány életben tartása indokolt. Végül pedig, 
ha a kisebbségi közösség olyan bevándorlókból áll, akik 
nem ismerik a többség életmódját, vitás kérdésekben el 
kell fogadniuk a többség döntését.

Parekh elemzéseinek másik premisszája azonban már 
jóval labilisabbnak tűnik. Bár jómagam például hajlanék 
(s gondolom, hogy velem együtt mások is hajlanának) 
az ellenkező véleményre, Parekh mégis azt állítja, hogy 
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az ilyen vitákban a többség nem hivatkozhat a liberális 
demokráciák alapvető politikai értékeire, vagyis azokra az 
értékekre, amelyek a nyugati társadalmak, politikai rend-
szerek legitimációját adják. Mégpedig azért nem, mondja, 
mert ezek az értékek nem általánosan elfogadottak. Té-
vedés azt hinni, hogy a liberális társadalmakban az em-
beri jogok eszméjének, az egyenlőség eszméjének, vagy 
valami hasonló politikai értéknek vagy eszmének kény-
szerítő ereje és általános elfogadottsága lenne. Egy libe-
rális társadalom nem minden tagja liberális, s a rasszisták 
számára az egyenlőség egészen biztosan nem kívánatos 
érték. Bárhogyan is viszonyuljunk tehát a vitát képező 
szokáshoz (akár betiltjuk, akár helytelenítjük, akár tole-
ráljuk, akár követendő példaként állítjuk a többség elé), 
döntésünket csakis a társadalom úgynevezett „operatív 
közösségi értékeire” alapozva hozhatjuk majd meg, mert 
egy társadalomban csak ezek örvendenek általános támo-
gatottságnak.3

Bár azt Parekh is elismeri, hogy tulajdonképpen még 
ezek az értékek sem felülbírálhatatlanok, de állítása sze-
rint az illető társadalomban elfogadott viselkedést rend-
szerint mégis ezek szabályozzák. Három szinten teste-
sülnek meg: egyrészt az alkotmány szintjén, másrészt a 
törvényekben, harmadrészt pedig a mindennapi viselke-
dés íratlan normáiban. Az első két csoportja az értékeknek 
logikus módon összefügg egymással, anélkül azonban, 
hogy az utóbbiak levezethetőek lennének az előbbiekből. 
Az alkotmány például kijelentheti, hogy minden állam-
polgár egyenlő a törvény előtt, ebből viszont semmiféle-
képpen nem következik a monogámia törvénybe fogla-
lása. Erre vonatkozóan ugyanis az alkotmányos előírás 

3  Uo., 267. o.
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szigorúan véve csak annyit rögzít, hogy a férfiaknak és 
a nőknek egyaránt jogukban áll házastársat választani 
maguknak – az viszont nem következik belőle, hogy csak 
egy személyt választhatnak.

A mindennapi élet íratlan szabályaiban megtestesülő 
értékek alkotják tulajdonképpen egy társadalom „polgári 
kultúráját”. A normák, amelyekbe beépülnek számtalan, 
törvényekben nem szabályozott és nem is szabályozha-
tó élethelyzetre vonatkozóan tartalmaznak hallgatólagos 
előírásokat. Így például az Izraelbe érkező észak-afrikai 
bevándorlóknak, akik állítólag megpróbáltak a buszveze-
tőnél lealkudni a viteldíjból, vagy arra akarták rábeszél-
ni, hogy álljon meg két megálló között egy, a lakásukhoz 
közel eső helyen, el kellett magyarázni, hogy Izraelben 
ez nem szokás. Más szóval, hogy az izraeli polgári kul-
túra meglehetősen különbözik attól, amihez ők szokva 
vannak. Vagy például egy nagy-britanniai egyetemen 
vendégtanárként tanító pakisztáni professzort arra kellett 
kérni, hogy ne a hallgatókkal végeztesse el a heti bevásár-
lást. Tulajdonképpen azt tudatták vele, hogy az oktatók 
és hallgatók közti viszonyt más polgári értékek irányítják 
Nagy-Britanniában, mint az ő országában.

Bármennyire is hitelesnek tűnik a polgári kultúrát 
szabályozó értékek fentebbi leírása, úgy gondolom, hogy 
Parekh vonatkozó álláspontja mégiscsak vitatható. Egy-
felől azért, mert az íratlan viselkedési szabályokat mi 
magunk is nap mint nap áthágjuk, így helyesebb lenne 
azt mondani, hogy csupán azért töltik (vagy tölthetik) be 
normatív, szabályozó funkciójukat, mert a többség álta-
lában – ha nem is mindig és nem is mindenki – elfogadja 
őket mint a követendő magatartás szabályait. Másfelől 
igaz lehet, hogy egy liberális társadalomnak nem minden 
tagja liberális, de a liberális társadalom elfogadottságát 
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többek között éppen az a tény adja, hogy megengedi és 
tolerálja a nem liberális álláspontokat is. Azaz a liberális 
társadalom éppen azért liberális, mert egyik alapvető ér-
téke, jelesül a tolerancia vagy a türelem elve vonatkozik 
az illiberális nézetekre és véleményekre is.

Most nem is beszélve arról, hogy egy olyan politikai 
rendszer, amely nem élvezi legalább a többség támoga-
tását, előbb-utóbb elveszíti minden legitimitását. Igaz 
ugyan, hogy liberális társadalomban is élhetnek fasiszták: 
de ha egy liberális társadalom tagjainak többsége fasiszta 
nézeteket vall, akkor az a társadalom előbb-utóbb fasizá-
lódni fog, s nem kell nagyon messzire menni a történe-
lemben ahhoz, hogy erre példát találjunk. Nem állítom 
azt, hogy az a többség, amelynek egy liberális társadalom 
a támogatását köszönheti, tudatosan és elvi meggyőző-
désből támogatja ezt a politikai rendszert. Nem minde-
nikünk öntudatos állampolgár, s többségünknek ehhez 
nincs is meg a kellő filozófiai, politikai vagy állampolgári 
kultúrája. Így aztán többnyire a rendszer fennállásából 
húzott anyagi vagy gazdasági előny jelenti a mellette 
szóló legerősebb érvet. De állítom, hogy ha egy politikai 
rendszer nem képes megszerezni és megtartani – ilyen 
vagy olyan módon – a többség támogatását, ha polgára-
inak többsége mentálisan és habituálisan nem tud azo-
nosulni vele, máris deficitesnek tekinthető, s előbb vagy 
utóbb legitimitási problémákkal fog küszködni.

Vagyis álláspontom az, hogy Parekh premisszái, bár 
nem tévesek, de kiegészítésre szorulnak, s hogy mégis 
vannak olyan politikai értékek, amelyekre az ilyen viták-
ban minden további nélkül hivatkozhatunk. Gyakor-
latilag azt az álláspontot igyekszem tehát védeni, hogy 
vannak olyan politikai alapértékek, amelyekből maguk a 
nyugat-európai demokratikus rendszerek legitimitásukat 
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nyerik, amelyek tehát nem tehetők vita tárgyává, vagy 
legalábbis nem anélkül, hogy ezzel egyszersmind ezek-
nek a politikai rendszereknek a legitimitását is ne veszé-
lyeztetnénk. Hajlok arra az álláspontra, hogy nem min-
den demokratikus érték és nem minden liberális alapelv 
ilyen, azaz némelyikük természetesen vitatható és vita 
tárgyává tehető. Mint ahogyan abban is többé-kevésbé 
biztos vagyok, hogy éppen azok a demokratikus és libe-
rális alapértékeink a leginkább vitathatóak, amelyekről 
ezt a legkevésbé lennénk hajlandóak feltételezni, azaz 
amelyekről azt gondoljuk, hogy elválaszthatatlanul ösz-
szefonódnak a liberális demokráciával. Ami természete-
sen nem jelenti azt, hogy minden demokratikus és liberális 
érték vagy alapelv vitatható és vita tárgyává tehető lenne.

Ahhoz, hogy fentebbi álláspontomat illusztrálni tud-
jam, újra csak néhány példát hívnék segítségül, immáron 
nem csak a brit társadalom hétköznapjaiból, hanem ál-
talában a nyugat-európai társadalmak közelmúltjából is 
ihletődve.

Az első példám az untig ismert franciaországi eset, az 
úgynevezett kendő-affér (l’affair du foulard) vagy kendő-
vita. Valójában nem egy vita, hanem hosszan elhúzódó 
nyilvános viták és összetűzések sorozata – egyesek sze-
rint egyenesen nemzeti dráma. 1989-ben vette kezdetét, 
amikor egy Creil(Oise)-beli iskolából kiutasítottak három 
kendőt viselő muszlim diáklányt.4 Ezt 1996-ban további 

4  A muszlim nőknél a fátyol vagy a kendő viselése a kötelező sze-
rénység kinyilvánításának a jele. Mindazonáltal a különböző 
muszlim országokban ezt a rendeltetést különböző ruhadarabok 
töltik be. A chador (csador), hijab (hidzsáb), niqab (niqáb) kife-
jezések a muszlim nők által viselt öltözékek különböző eleme-
ire vonatkoznak. Például a csador alapvetően iráni eredetű, és 
a hosszú fekete palástszerű ruhára, illetve az arc köré négyszög 
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huszonhárom muszlim lány kizárása követte az Állam-
tanács5 döntése alapján.

A második példám időben jóval közelebb hozzánk, 
Angliából származik. Mint már volt szó róla, Rowan Wil-
liams, Canterbury érseke, az anglikán egyház okos, bár 
(nézeteit tekintve) különc ember hírében álló feje előbb a 
BBC élő adásában, majd később a londoni Királyi Bírósá-
gon, 2008. február 7-én, csütörtökön tartott előadásában 
azt mondta, hogy a Britanniában letelepült muszlim kö-
zösségek számára lehetővé kellene tenni, hogy bizonyos 
vitás ügyeiket az iszlám törvény, a saria szerint rendez-
zék. Felszólalásával sokfelé döbbenetet és megütközést 
keltett, ahogy mondani szokták: óriási vihart kavart. 
Többen, különösen konzervatív oldalon, társadalmi ösz-
szeomlásról, Anglia alkonyáról beszéltek.

Harmadik példám Hollandiából származik. 2004. 
november 2-án kora reggel Mohammed Bouyeri marok-
kói holland fiatalember késsel elvágta Theo van Gogh 
filmrendezőnek, a festő Vincent testvérének, a szintén 
Theo van Gogh egyik kései leszármazottjának a torkát. 
Korábban van Gogh, közösen Ayaan Hirsi Ali szomá-
liai-holland politikusnővel, filmet készített Submission 
(Engedelmesség) címmel, amelyben a nők kiszolgáltatott-
ságát mutatta be a muszlim családokban. Gyilkosa, aki 

alakban kötött fejkendőre vonatkozik. A niqáb olyan fátyol, mely 
eltakarja a szemeket és a szájat, és csak az orrot hagyja fedetlenül, 
melyet lehet a chadorral vagy anélkül viselni. (Viselése az iszlám 
szerint nem kötelező.) Egyik változata az ún. fél-niqáb, ami a sze-
met nem fedi el. A törökországi muszlim nők legtöbbször hosszú 
kabátot és fejkendőt, azaz çarşafot (csarsaf) viselnek. A francia-
országi vita a hidzsáb, azaz a kendő körül forgott, amit az iszlám 
kötelező viseletként ír elő a nők számára. 

5  A legfelső bíróság francia megfelelője.



224

Ethnosz és démosz

egyébként Hollandiában felcseperedett, Hollandiában 
iskolázott második generációs betelepült fiatalember, egy 
másik késsel papírt szegzett a filmrendező mellére, hosz-
szú, tekervényes felhívást intézve ezen a szent háborúra.

Ezek után pedig térjünk vissza az első példámhoz.
A kendő körüli hercehurca Franciaországban akkor 

kezdődött, amikor 1989. október 9-én Ernest Chanière, a 
creili Collège Gabriel Havez igazgatója megtiltotta a há-
rom lánynak, Fatimának, Leilának és Samirának, hogy 
kendővel a fejükön járjanak be órákra. A lányok ennek 
ellenére reggel mégiscsak kendővel a fejükön jelentek 
meg, dacára a ténynek, hogy még szüleik is igyekeztek 
őket erről lebeszélni. Úgy tudjuk, hogy a kendőt Dani-
el Youssouf Leclerq tanácsára viselték, aki akkoriban az 
úgynevezett Intégrité egyesület vezetője volt, egyben pe-
dig a Franciaországi Muszlimok Nemzeti Szövetségének 
ex-elnöke.6

Eleve nehezen érthető, hogy egy egyszerű ruhadarab 
viselésének ténye miért vezetett felháborodáshoz, s mi-
ért váltott ki évekig gyűrűző közvitát Franciaországban. 
Mintha csak a bevándorló muszlim közösségek jelenléte 
által képviselt fő kihívást Európa számára az eltérő öltöz-
ködési szokások jelentenék. Másfelől viszont az is igaz, 
hogy ezeknek az egyszerű ruhadaraboknak, a fejkendő-
nek, a csadornak, a hidzsábnak a viselése, a ruházkodás 
komplex szemiotikája révén a muszlim közösségek és 
nyugati kultúra közötti bonyolult érintkezésben az egyik 

6  A kendő-vita történetéhez és értelmezéséhez lásd Seyla 
Benhabibnak a kiváló elemzését: L’affaire du foulard (A kendő-
vita), in: Uő: TheRights ofOthers.Aliens,Residents andCitizens, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 183–198. 
Benhabib egyébként a Yale Egyetem törökországi születésű, zsi-
dó származású tanára.
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legfontosabb kommunikációs közeg szerepét tölti be. 
(Nyilván, a dolog természeténél fogva, meg azért is, mert 
bonyolult jelentés-összefüggéseket mindösszesen egy-két 
ruhadarabnak kell hordoznia, a hidzsáb viselése erősen 
poliszémikus gesztus, s emiatt ki is van téve a félreérté-
seknek.) Az igazi kérdés ennek ellenére mégsem az, hogy 
miként viszonyul a laikus állam egy egyszerű ruhadarab 
viseléséhez, mint inkább az, hogy eltűri-e az olyan szo-
kások jelenlétét, amelyek egyéni jogot sértenek? A kendő 
csak azért válhatott Franciaországban közviták tárgyá-
vá, mert önkéntelenül is a nők családon és közösségen 
belül való elnyomását társították viseléséhez. Márpedig 
a modern, laikus európai államnak éppen arra nézvést 
kell döntést hoznia, hogy megengedi-e a nők jogainak 
vallási okokból történő korlátozását. El kell döntenünk, 
írja Timothy Garton Ash az Eurábiáról szóló esszéjében,7 
hogy mi a lényeges a mi európai életformánkban, és mi 
az, ami vita tárgyát képezheti. Melyek azok a meggyő-
ződéseink, értékeink, szokásaink, amelyekről hajlandók 
vagyunk vitát nyitni, s melyek azok, amelyekről nem. 
Nyilván, ennek pandanjaként azt is el kell döntenünk, 
hogy melyek azok a hitek, szokások és gyakorlatok, ame-
lyeket befogadunk, s melyek azok, amelyeket kiutasítunk 
a liberális és szekuláris politikai kultúránkból.

El egészen 1995-ig, amíg a lányokkal el nem készí-
tették az első interjúkat, igazából nem volt világos, hogy 
számukra pontosan miféle jelentést is hordozott a kendő 
viselése. A kívülállók s a közvita résztvevői között vol-
tak, akik elnyomásuk jeleként értelmezték, mások úgy 
tekintettek rá, mint a szekuláris francia állam elleni nyílt 

7  Timothy Garton Ash: Az iszlám Európában (Eurábia), http://
www.c3.hu/scripta/lettre/web/index.htm.
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lázadásra: ellenzői fundamentalista gesztusként ítélték el, 
pártolói a vallásszabadság nevében vették védelmükbe. 
Tényszerűen azonban mindösszesen annyi történt, hogy 
a lányok a muszlim nő számára kötelező szerénység je-
lét nyilvánosan is viselték. Azaz azt kérték, hogy a ma-
gánszféra és a vallási identitás bebocsáttatást nyerjenek a 
nyilvános térbe.

Csakhogy a laicizmus (laïcité) francia fölfogása ezt 
nem teszi lehetővé. A „laïcité” kifejezést nehéz szeku-
larizációként, „az állam vallási vagy világnézeti sem-
legességeként”, esetleg „az egyház és az állam szét-
válásaként” fordítani: leginkább az államnak, azaz a 
köztársaság intézményeinek és a közszférának a radi-
kális „vallástalanítása” értendő alatta, ami a különböző 
vallási felekezetek, szekták szimbólumainak, jeleinek, 
ikonjainak és öltözködési elemeinek a nyilvános térből 
való száműzése révén intézményesül. A laicizmust egy 
1905-ből származó törvény írja elő Franciaországban, de 
a köztársaság vallástalanításának igénye jóval korábbi. 
Gondoljunk csak arra, hogy már az első köztársaság (és 
ezzel együtt maga a köztársasági eszme) a katolikus (gal-
likán) egyházzal, de egyáltalán a vallással való radikális 
szembenállásban fogant, még a francia forradalom idején, 
aminek egyik következménye – a katolikus (refraktárius) 
papok deportálásán túlmenően – a Legfelsőbb Lény tisza-
virág-életű állampolgári vallásának a megteremtése volt.

Bár vallás (egyház) és állam szétválasztásának hosszú, 
legalább a 17. századig visszanyúló hagyományai vannak 
az egyes nyugati államokban, ez korántsem követeli meg a 
nyilvános szférának az ilyen értelmű és mértékű semleges-
ségét. Angliában például létezik az Anglikán Egyház, Né-
metország pedig három hivatalosan elismert felekezetet 
– a protestánst, a katolikust és a zsidót – támogat indirekt 
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„egyházi adóval”. Az antiklerikalizmus történelmi tapasz-
talatából s a katolikus egyház intézményeivel való szem-
benállásból megszülető Francia Köztársaság tehát egy új 
kihívással szembesült: hogyan lehet befogadni a muszlim 
közösségeknek a sajátos vallási identitásuk nyilvános elis-
merésére vonatkozó követelését, ha egyszer ez a semleges-
ként elgondolt közszolgálati intézmények, és egyáltalán a 
nyilvános szféra laicizmusát veszélyezteti.

Kétségkívül nehéz kérdés. Mindenesetre az már most 
látható, hogy a francia államnak e kihívásra adott válasza 
aligha lesz időtálló. 1989. november 4-én az akkori francia 
tanügyminiszter, Lionel Jospin az ügyet az Államtanács elé 
vitte. A Tanács döntésének értelmében Franciaországnak 
ragaszkodnia kell a saját jogszabályaihoz és a nemzetközi 
egyezményekhez. Az igazságtétel alapjaiként két elvet idé-
zett meg: egyrészt, hogy az állam laicizmusát és semleges-
ségét a közszolgáltatásokban is biztosítani kell, másrészt 
pedig a diákok lelkiismereti szabadságát is tiszteletben 
kell tartani. Bármilyen, a diákok vallásos meggyőződésein 
vagy hitein alapuló diszkrimináció megengedhetetlen. (Az 
Államtanács 1989. november 27-i határozata.)

Nem nehéz átlátni, hogy ez a salamoni döntés miért 
nem oldotta meg a konfliktust, és miért vezetett végső so-
ron a szemben álló felek pozícióinak megmerevedéséhez. 
És miért eredményezett egy olyan újabb repressziót, mint 
a Bayrou Program életbeléptetése 1994. szeptember 10-én. 
François Bayrou francia tanügyminiszter, bírálva a Tanács 
döntését kétértelműségéért, valamint annak „erőtlensége” 
miatt, kijelentette, hogy a diákoknak joguk van „diszkrét” 
vallási szimbólumokat viselni, de a kendő nem tartozik 
ezek közé.

Egy ilyen döntés akkor lett volna indokolt, ha a kendő 
viselése valóban állam és egyház szétválasztásának elvét 
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veszélyeztette volna. De ilyesmiről szó sem volt. Morálisan 
védhetetlen és politikai szempontból is kontraproduktív lé-
pés volt tehát a Francia Köztársaság részéről, hogy megtiltot-
ta a nőknek a kendő viselését. Legalább annyira nonszensz 
ez, írja Timothy Garton Ash, mint az, hogy Irán iszlamista 
köztársasága meg kötelezi őket erre. Egy szabad és modern 
társadalomban a felnőtt férfiak és nők számára megengedett 
kellene legyen, hogy azt viseljenek, amit akarnak.

Egészen más a helyzet Williams érsek javaslatával. 
Meglehet, hogy első hallásra ártalmatlannak tűnik, de azon-
mód egy sor kérdés szegezhető szembe vele, mint ahogyan 
ezt Matthew Parris, a The Times 2008. február 9-i számában, 
mindjárt az előadás után két nappal meg is tette. Joggal 
kérdezhetjük például, hogy mennyire önként vetik magu-
kat alá a muszlimok a sariának, s akaratukat a közösségük 
mennyiben tartja tiszteletben? Szabadon kiléphetnek-e sa-
ját közösségükből? A tagok beleegyezése vajon egyhangú, 
önkéntes, valóságos és teljes-e? Szerepe van-e itt bármiféle 
kényszernek? Mi történik a gyerekekkel? Ki képviseli őket, 
és milyen lehetőségük van a későbbi kilépésre?

Mindezek azonban, bármennyire is fontos kérdések le-
gyenek, jelentőségüket tekintve eltörpülnek a javaslat által 
támasztott legfőbb nehézség mellett – bárha áttétesen ma-
guk is a világi törvény és a saria közötti leglényegibb ellent-
mondásra mutatnak rá. Több muszlim hozzászóló azt hozta 
fel Parris ellenében, és a javaslat védelmére, hogy a tételes 
brit törvények és a saria között több ponton is megfelelés 
van. Lehet, hogy így van. De mégis van egy lényegi különb-
ség közöttük. Míg a saria a Koránban nyeri el igazolását (lett 
légyen egyébként bármennyire is kiszolgáltatva az értelme-
zésnek), addig a brit törvényeket részint az alsóház alkotja 
meg, részint a felsőfokú bíróságok precedensértékű döntései 
alapozzák meg. Vagyis szekuláris eredetűek, a hagyomány 
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vagy a többség akarata szentesíti őket. A demokratikus rend-
szerek egészére (és nem csak a demokratikus államok jogrend-
jére) érvényes igazság, hogy a közakarat, és nem valamiféle 
szakrális vagy egyházi autoritás legitimálja őket. A törvényt 
azok közmegegyezése és beleegyezése legitimálja, akiknek az a 
kötelességük, hogy engedelmeskedjenek neki.

Egy olyan ország, amely vallási elvek szerint rendez-
kedik be, aligha lesz toleráns a más hitűekkel szemben, 
legfennebb, akárcsak az egykori törökországi millet rend-
szer, az alárendelt közösségek státusát biztosítja nekik. 
Másfelől, szemben azzal, amit egykor Alexis de Tocqueville 
állított, miszerint az államnak nem érdeke, hogy polgárai-
nak hite igaz legyen, de igenis érdekelt abban, hogy minden 
egyes polgára higgyen, a modern köztársasági rendszerben 
a vallásos hit magánügy, valami olyasmi tehát, ami aligha 
tartozik az államra. A hívőt hite engedelmessé teheti a vi-
lági hatóság iránt, s még az is igaz lehet, hogy korunkban 
az egyetlen konzekvens és koherens erkölcsi értékrendszert 
a különféle felekezeti hitrendszerek képviselik. De az olyan 
politikai rendszer, amely a vallásban keres erkölcsi támaszt, 
már ezzel bizonyságát adja annak, hogy nem rendelkezik 
saját méltósággal és nem képes egyedül biztosítani polgára-
inak hűségét és beleegyezését. Egy toleráns politikai rend-
szer, azaz egy olyan politikai rendszer, amely valóban sza-
badságot akar biztosítani a polgárai számára, sokkal inkább 
feltételezi a szekuláris gondolkodásmód kétkedő hajlamait, 
semmint a vallásos hit örökérvényű igazságait.8

Nyilván Williams érsek nem azt javasolta, hogy a brit 
törvényhozást helyezzék vallási alapokra (bár egyesek ilyes-
féle hátsó szándékot tulajdonítottak neki), mindösszesen 

8  Lásd Maurizio Viroli: Republicanism, Hill and Wang, New York, 
2002, 92. o.
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azt kérdezte, hogy megférne-e elvben a közakarat által le-
gitimált világi törvény a muszlim közösségek azon jogával, 
hogy bizonyos belső ügyeikben a sariát kövessék. Vélemé-
nye szerint igen, feltéve, hogy a törvény funkciójának nem 
„az állampolgári egyenlőség absztrakt, tehát üres formá-
jának megteremtését tekintjük”. A világi törvény feladata 
nem az, állítja, hogy a különálló vallási közösségeket felszá-
molja valamiféle absztrakt egyenlőség és emberi jogi univer-
zalizmus nevében, hanem hogy az ilyen közösségek tevé-
kenységét nyomon kövesse, hogy elejét vegye annak, hogy 
ezek a közösségek az egyéni szabadságnak a többségétől 
radikálisan eltérő értelmezését adják, valamint annak, hogy 
tagjaikat olyan igazságtalanságok érjék, amelyekre később 
nem kereshetnek nyilvános jogorvoslatot.9

Williams érseknek vitathatatlanul igaza van egy dolog-
ban. Mégpedig abban, hogy a nyugat-európai multikultu-
ralizmus a multikulturalizmusnak olyan formája, ami a kü-
lönbözőséget a különbözőséghezvaló jog formájában kívánja 
megerősíteni, azaz a sokféleség tényét és értékét megpróbál-
ja összebékíteni a jogegyenlőség nála alapvetőbb elvével. Ezt 
minden további nélkül nevezhetjük „emberi jogi fundamen-
talizmusnak”, és legalább annyira szemellenzős és dogma-
tikus módon követjük ma Európában, mint az összes többi 
fundamentalizmust a maguk követői. Minden egyénnek 
egyenlő jogai vannak, ami azt jelenti, hogy minden egyén-
nek ugyanazok a jogai – s hogy ugyanazok a törvények ér-
vényesek mindenkire. Ez egy olyasfajta kulturális neurózis, 
amelyik azt is mondja, hogy „minden különbséget tisztelni 
kell”, és azt is, hogy „mindnyájan legyünk egyformák”.

9  Az érsek beszédét lásd itt: http://www.archbishopofcanterbury.
org/1575.
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De ez nem jelenti azt, hogy a nyugat-európai társa-
dalmak alapvető, legitimáló értékeit, a szabadságot és a 
beleegyezés elvét fel kellene adnunk. Meglehet, hogy a 
szabadságnak az alapvető emberi jogokba kódolt formája a 
szabadon választható identitások és magatartásformák kö-
rét megengedhetetlenül szűkre szabja – és akkor vitát kell 
nyitnunk a szabadság lehetséges értelmezéseiről. De társa-
dalmainkat, jogrendünket és végső soron egész politikai be-
rendezkedésünket mégiscsak a szabadság és a beleegyezés 
értékei igazolják. Jellemző, hogy maga az érsek is a külön-
böző joghatóságok melletti érvét végső soron a szabadság 
eltérő percepcióit megidézve igazolta.

Márpedig, bárha az érsek hajlik az ellenkező nézetre, az 
iszlám civilizáció önmagát nem a szabadság és beleegyezés 
fogalmaival, hanem a meghódoláséval határozza meg.10 Az 
iszlám főnév a szalima igére megy vissza, amelynek elsődle-
ges jelentése „biztonságban” vagy „feddhetetlennek” lenni, 
de származékos formájában meghódolást jelent. Muszlim 
az, aki meghódolt és így tett szert biztonságra. A nyugati 
civilizáció persze ugyancsak közös vallásos hitből és szent 
könyvből fejlődött ki, és miként az iszlám is, az egyik sémi-
ta nép körében terjedő vallásos mozgalomból eredt. Még-
pedig olyan korban, amikor ez a nép birodalmi igát viselt 
és a hódoltságot napi valóságként volt kénytelen megélni. 
Csakhogy ez a civilizáció elhagyta hitét és a szent könyvet, 
és bizalmát nem a vallásos bizonyosságba, hanem a nyílt vi-
tába vetette. Maga a keresztények szent könyve is szigorúan 
elválasztja a szakrális autoritást a világi főhatóságtól, ami-

10  Lásd ezzel kapcsolatban bővebben Roger Scruton terjedelmes 
esszéjét vagy rövidebb könyvét: Roger Scruton: A nyugat és a 
többi; A globalizáció és terrorveszély, in: Uő: A nemzetek szüksé-
gességéről, Helikon Kiadó, Budapest, 2005, 7–153. o.
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kor azt írja: „Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak, 
és a mi az Istené, az Istennek”. (Lk. 20,25)

Nemigen van tehát ok arra, hogy a nyugati demokra-
tikus rendszereknek miért kellene olyan követelést, szo-
kást, hagyományt befogadniuk, eltűrniük vagy pártolniuk, 
amely veszélyezteti magának a rendszernek a legitimációját, 
kikezdi annak legitimáló értékeit vagy akadályozza annak 
zavartalan működését. Ha ezeket a demokratikus rendsze-
reket (többek között) a nyilvános és szabad vita lehetősége 
legitimálja, ha zavartalan működésük megköveteli, éppen a 
szabad vita érdekében, egyház és állam intézményes elvá-
lasztását, akkor minden olyan követelés, amely ezek az el-
vek és mechanizmusok ellen irányul, magának a demokrati-
kus rendszernek a legitimitását és működését veszélyezteti.

A szabad vitát azonban, s ennek leglényegibb feltéte-
lét, a szólás szabadságát ma két oldalról is komoly veszély 
fenyegeti. Veszélyt jelent egyfelől a véleménynyilvánítás 
szabadságára Mohammed Bouyeri, és mindenki, aki azt 
gondolja, hogy a bírálatot, legyen jogos vagy alaptalan, öltse 
akár a rágalom, az izgatás vagy a karikatúra formáját, erő-
szakkal kell elhallgattatni. De ugyanilyen veszélyt jelente-
nek, teszem hozzá halkan, a megrémült európai kormányok 
is, melyek cenzúrát készülnek bevezetni az interkulturális 
békesség kedvéért. Példa erre a gyűlöletbeszédet, vallási 
gyűlöletre való izgatást szankcionáló vagy szankcionálni kí-
vánó büntetőjogi cikkelyek, törvénytervezetek egyre szapo-
rodó száma. Egy erőszakos kisebbség arra irányuló akciója, 
hogy saját vallási hagyományainak tiszteletét akár erőszak 
árán is kikényszerítse, lényegét tekintve nem különbözik at-
tól, amikor egy vallási hagyomány tiszteletét a törvény által 
akarjuk oktrojálni a többségre. Így vagy úgy, de mindkettő 
a szabad vita megszűnéséhez vezet. Ez a multikulturaliz-
musnak olyan változata, amely egymás tabuinak kölcsönös 
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tiszteletére „kényszerít”. Csakhogy igaza van Timothy 
Garton Ashnek: ha összerakjuk a világ összes kultúrájának 
az összes tabuját, nem sok olyan dolog marad, amiről szaba-
don lehetne beszélni.

A magam részéről tehát maradok annál az álláspont-
nál, hogy a mély kulturális és erkölcsi különbségek esetén 
mindenképpen szükség van vitára, már csak azért is, mert 
a nyílt vita lehetősége a demokratikus rendszerek egyik le-
gitimáló politikai alapértéke. Mint ahogyan azt is készsége-
sen elismerem Parekhnek, hogy az ilyen vitákban az olyan 
univerzális értékekhez való felzárkózás, mint például a fizi-
kai bántalmazás tilalma, vajmi keveset segítenek, hiszen itt 
gyakran a bántalmazásnak olyan pszichikai és másmilyen, 
szubtilis formáiról van szó, amelyeket sem kellőképpen 
megragadni, sem kielégítően kezelni nem lehet az egyete-
mesen elfogadott értékek által megengedett szűk kereteken 
belül. Viszont az is meglehetősen nyilvánvalónak tűnik szá-
momra, hogy ezzel szemben az olyan érvelésnek, ami egy 
vitatott szokás mellett csupán azt tudja felhozni, hogy az 
illető vallási hagyomány normái között az kötelező előírás-
ként szerepel, kevés az esélye arra, hogy a többségi társada-
lom elfogadja. 

Jó példa erre a szatí, egy mára már kihalt hindu szokás, 
mely megkövetelte az özvegyektől, hogy feláldozzák ma-
gukat férjük halotti máglyáján.11 Egy mendemonda szerint, 

11  A szokás eredetéről nem sokat tudunk, már akkor több évszáza-
dos múltra tekintett vissza, amikor a britek 1829-ben betiltották. 
Ennek ellenére szórványosan ugyan, de ezután is fennmaradt, s 
még a független Indiában is akadt rá példa. Egyik ilyen, nem is 
túl régi eset azonban társadalmi vitához és tüntetésekhez veze-
tett. 1987-ben Rúp Kanvar, iskolázott, 18 éves rádzsput lány, aki 
nyolc hónapja volt csak férjnél, több ezer ember szeme láttára fel-
áldozta magát férje halotti máglyáján. Egyes szemtanúk szerint 
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amit a már említett Matthew Parris mesél el cikkében, 
Lord Napier, az Indiában állomásozó brit haderők főpa-
rancsnoka a következőket mondta a helybélieknek, akik 
tiltakoztak az özvegy megégetésének megakadályozása 
miatt: „Ti azt mondjátok, hogy nálatok szokás az özvegyet 
megégetni. Rendben van. De nekünk is van egy hasonló 
szokásunk: ha emberek élve nőket megégetnek, akkor mi 
kötelet kötünk a nyakukra és felakasztjuk. Építsétek meg 
a halotti máglyát; mellé viszont az ácsom akasztófákat 
fog építeni. Nyugodtan kövessétek a ti szokásaitokat. S 
majd mi is követni fogjuk a mieinket.” Más szóval, egy 
szokás mellett azért nem jó érv az, hogy „mi ezt így meg 
így szoktuk csinálni”, mert nekünk és nektek együtt kell 
élnünk, azaz meg kell állapodnunk azokban az értékek-
ben és szokásokban, amelyeket kölcsönösen elfogadunk. 
Ehhez pedig meg kell keresnünk a megfelelő érveket. Az, 
hogy egyik vagy másik szokást tabunak nyilvánítjuk, itt 
nem sokat segít.

Nyilván a fenti problémák nagyon összetettek, kár 
lenne tehát sommásan ítélkezni fölöttük vagy bagatel-
lizálni őket. És nyilván nem áltatom magam azzal sem, 
hogy van megoldásom valami olyasmire, amire nálam 
kulturáltabb és intelligensebb emberek sem ismerik a 
megoldást. De mindezek után egy pár dolog eléggé nyil-
vánvalónak tűnik számomra.

kábítószer hatása alatt volt. Voltak, akik elítélték a lány tettét, de 
még többen helyeselték, legalábbis ha azt vesszük alapul, hogy a 
szimpátiatüntetéseken hány ember vett részt. Úgy tűnik, a hin-
duk jelentős része helyeselte a lány önfeláldozását. Olyannyira, 
hogy néhány hónapon belül az indiai parlament kénytelen volt 
törvénytelennek nyilvánítani a tett „magasztalását”. Szabad volt 
továbbra is nyilvánosan érvelni mellette, de nem volt szabad di-
csőíteni.
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Kétségtelenül igaza van például Williams érseknek 
abban, hogy semmire sem jó, ha megpróbáljuk „értéke-
inket”, s intoleráns emberi jogi fundamentalizmusunkat 
a bevándorlókra kényszeríteni, hiszen ezeknek számukra 
nincs különösebb értéke. Ha mégis megtesszük, az nem 
eredményez mást, mint „az állampolgári egyenlőség 
absztrakt, tehát üres formáját”. Annak ellenére, hogy az 
egyéni szabadság tartalmát mintegy kétszáz éve az elide-
geníthetetlen emberi jogokban gondoljuk el, semmiféle 
olyan kényszerítő erejű filozófiai érvet nem találunk, ami 
azt bizonyítaná, hogy a szabadság állapota logikailag ösz-
szefügg a természetes emberi jogokkal. Williams érsek 
javaslataival viszont mégis van egy probléma, jelesül az, 
hogy – mint azt Michael Walzer bizonyította – szemben 
a tolerancia történelmi formáival, amelyek közösségekre 
vonatkoztak, az immigráns társadalmakban a tolerancia 
az egyénekre vonatkozik: azaz az egyéni szabadság értékét 
védi.12 A nyugati társadalmak dilemmája tehát javarészt 
abból az önellentmondó törekvésből származik, hogy 
egyszerre kívánják védeni a közösségek kulturális auto-
nómiáját és az egyéni szabadságot.

Ha viszont elfogadjuk, hogy a tolerancia modern for-
mája az egyéni szabadság értékét védi, ebből az is követ-
kezik, hogy a bevándorló közösségek mintközösségek szá-
mára a nyugati liberális társadalmak nem biztosíthatnak 
sajátos jogi státust és elismerést. Ez egyszersmind azt is 
jelenti, hogy a közösségi identitást jogilag nem erősíthetik 
meg, vagy legalábbis nem feltételek nélkül, mert ez sok 
esetben azt jelentené, hogy az állam a közösség tagjait ki-
szolgáltatja magának a közösségnek. Ha ezt tennénk, írja 

12  Michael Walzer: On Toleration, Yale University Press, New Haven 
and London, 1997.
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Chandran Kukathas, akkor szemet hunynánk ama tény 
fölött, hogy „a kulturális közösségeken belül jelentős 
érdekkonfliktusok és érdekkülönbségek létezhetnek”.13 
Ama tény fölött tehát, hogy a kulturális közösségek rend-
szerint nem kompakt közösségek, hogy belső konflik-
tusok által szabdaltak, amelyek közül a legfontosabb „a 
tömegek és az elitek közötti konfliktus”.14 Ha a csoportjo-
gok révén megerősítenénk a közösséget, ezzel valószínű-
leg csupán a kulturális és politikai elit hatalmi pozícióját 
konszolidálnánk. A kendő-vita kapcsán a franciák első-
sorban azt nem értették meg, írja Seyla Benhabib, hogy a 
lányok egy olyan gesztust tettek, ami egy hagyományos 
muszlim közösségben elképzelhetetlen lett volna: kilép-
tek a nyilvánosság kizárólag férfiak számára fenntartott 
terébe, és nyíltan képviselték a muszlim identitást. Ha 
a francia állam nem viszonyul annyira mereven a gesz-
tusukhoz, ez az első lépés lehetett volna a franciaorszá-
gi muszlim közösségek – kétségkívül hosszadalmas és 
fájdalmas – „protestantizációja” felé, hiszen az első jele 
volt az egyéni lelkiismeret felszabadulásának a közösségi 
nyomás alól. A Francia Köztársaság azáltal, hogy megtil-
totta a lányoknak a vallási identitásuk nyilvános, a köz-
térben való képviseletét, tulajdonképpen saját szándéká-
val fordult szembe.

De ha igaz az, hogy lehetetlen, fölösleges és ártalmas 
tiltani az identitást, legalább annyira igaz az is, hogy jogi 
megerősítése nagyon is vitatható eredményekre vezetne. 
A liberális és demokratikus állam azért nem ruházhatja fel 

13  Chandran Kukathas: Vannak-e kulturális jogaink? in: Deák Ágnes 
– Bretter Zoltán: Eszmékapolitikában.Anacionalizmus, Tanulmány 
Kiadó, Pécs, 1995, 68–107, 77. o.

14  Uo.
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sajátos jogokkal a bevándorlókat, mert ez egyszersmind 
azt is jelentené, hogy az állam és a politikai közösség a jog 
eszközeivel megerősíti a közösség hagyományos értékeit, 
azaz az állam magáénak tekinti ezeket az értékeket. Ez 
már csak azért sem lehetséges, mert ezek az értékek sok 
esetben ütköznek a liberális demokráciákat legitimáló 
alapértékekkel – s tulajdonképpen igen gyakran éppen ez 
a tény a konfliktusok forrása. Ha tehát a bevándorló kö-
zösségeket csoportjogokkal ruháznánk föl, megadnánk 
nekik annak lehetőségét, ahogyan Williams érsek javasol-
ja, hogy saját joghatóságaik legyenek, ez egyszersmind 
azt jelentené, hogy saját demokratikus értékeinkről, pél-
dául törvényeink és egyáltalán a törvényhozás szekulá-
ris karakteréről lemondanánk. Érthető tehát, ha az angol 
igazságügyi miniszter sietett bejelenteni, hogy a vallási 
előírások alapján meghozott bírói döntések nem élvezik 
az angol állami bíróságok jóváhagyását.

 Ugyanakkor, ennek megfelelően az is meglehetősen 
kétes értékű s következményeit tekintve eléggé ártalmas 
eljárásnak tűnik, ha a – kétségkívül sebezhető, és a tár-
sadalmi előítéletek erős nyomásának kitett – kisebbségi, 
vallási vagy etnikai identitást az állam jogokkal bástyázza 
körül olyan értelemben is, hogy például a gyűlöletbeszé-
det vagy vallási izgatást szankcionáló törvények révén 
próbálja megvédeni ezeket a közösségeket a sérelmektől. 
Természetesen egy pillanatig sem állítom, hogy a gyű-
löletbeszéd vagy a vallási izgatás erkölcsi szempontból 
dicséretes lenne. De azon túl, hogy a nyilvános vita és 
annak lehetősége a nyugati demokráciák egyik alapvető 
legitimáló értéke, minden ilyen megoldás eredményét 
tekintve vélhetőleg mindösszesen a törvény erejével 
kikényszerített hamis moralitást eredményez, a politi-
kailag korrekt felszín alatt pedig elfojtott indulatokat. 
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A gyűlöletbeszédet vagy a rágalmazást szankcionáló 
büntetőjogi cikkelyek, a vallási izgatást szankcionáló tör-
vények vagy törvénytervezetek nem vetnek véget a faj-
gyűlöletnek és a felekezeti vagy vallási szembenállásnak, 
de szaporítják tabuink számát és növelik az össztársadal-
mi képmutatást. Márpedig, ebben igaza van Parekhnek, 
a vita annál is inkább szükséges, mert ott, ahol mély er-
kölcsi és kulturális különbségekről van szó, a többségi 
társadalom csak akkor tud dönteni valamely kisebbségi 
közösség hagyományainak és szokásainak befogadása 
mellett, ha az a maga szokásainak erkölcsiértékét elfogad-
ható érvekkel indokolja.

Amit tehát a nyugati társadalmak a bevándorlóknak 
ajánlhatnak jelen feltételek mellett, az annak lehetősége, 
hogy szabadon követhessék hagyományos életformá-
jukat a társadalmi, kulturális és egyéb szervezeteik ke-
retében, anélkül, hogy az állam és a politikai közösség 
rájuk kényszerítené értékeit, de egyszersmind annak le-
hetősége nélkül, hogy maguk a többségi társadalmakra 
kényszeríthetnék értékeiket. Nyilván ez az alternatíva 
is aggodalmakat ébreszthet az emberi jogok, a társadal-
mi emancipáció és a teljes esélyegyenlőség jó szándékú 
híveiben, hiszen ez a megoldás nem ígéri a bevándorló 
közösségek tagjainak a közösség nyomása alól való teljes 
és maradéktalan felszabadítását, az elnyomás minden 
formájának azonnali és radikális felszámolását. Ilyenkor 
viszont arra kell gondolnunk, hogy az egyéni szabadság 
nem minden kulturális közösség számára alapvető érték, 
s hogy a közös életforma fenntartását társadalmainkban 
sem annyira az egyéni szabadság, mint inkább a közös-
ség tagjainak beleegyezése legitimálja. Ilyesféle, az embe-
ri jogi elveket szorgalmazó liberalizmusnál liberálisabb, 
azaz toleránsabb megoldásra megint csak Kukathas tett 
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javaslatot, aki azt állította, hogy a kulturális közösségek-
nek elegendő csupán egyetlen jogot tiszteletben tartani-
uk, mégpedig azt, amelynek értelmében valaki bármikor 
elhagyhatja a közösséget. Azaz nem az alapvető emberi 
jogok tiszteletét kell megkövetelni ezektől a kulturális 
közösségektől, hanem csupán az „emigráció jogának” a 
maradéktalan tiszteletét.

Nyilván mindez azt a képzetet sugallja, s ezt elisme-
ri Kukathas is, mintha a kulturális közösségek amolyan 
szerződésszerű közösségek lennének, s hogy a társulás 
és befogadás feltételei egyszersmind rögzítenék a távo-
zás feltételeit is. A valóságban azonban korántsem ez a 
helyzet. A legtöbb kulturális közösség semmilyen érte-
lemben nem önkéntes társulás, általában a közösség tag-
jai beleszületnek a közösségbe, s az idegenek többnyire 
akkor sem válhatnak az illető közösség tagjaivá, ha maga 
a közösség igyekszik nyitott és befogadó lenni. „A kul-
turális közösségek annyiban tekinthetők mégis önkéntes 
társulásoknak, amennyiben a tagok legitimnek ismerik el 
a társulás feltételeit és a tekintélyeket, amelyek fenntart-
ják a csoportot. Az ilyen elismerés bizonyítékául elégsé-
ges az a tény, hogy a tagok nem hagyják el a csoportot. 
Az elismerés ezen egyszerű feltételek szerinti értelme-
zése természetesen értelmetlen lenne, ha az egyén nem 
rendelkezne egy fontos joggal a közösséggel szemben: 
azzal, hogy szabadon elhagyhatja a közösséget. Ez az 
egyén alapvető joga kell legyen; s ez az egyetlen alapvető 
joga, mivel az összes többi jog vagy e jog származéka, 
vagy olyan jog, amelyet a közösség ad az egyénnek.”15

Ha Kukathas javaslatának előfeltevéseit nézzük, ak-
kor azt látjuk, hogy nem annyira az egyéni szabadság 

15  Uo., 81. o.
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értékére alapoz, mint inkább a beleegyezés és az állam-
polgári egyenlőség elveire. Egy társulás akkor legitim, 
mondja, ha a tagok beleegyezését bírja, ennek pedig 
elégséges bizonyítéka az, hogy a tagok nem hagyják el 
a közösséget. Az emigráció fontos jogát viszont csak ak-
kor tudjuk szavatolni, ha elismerjük, hogy adott állam 
polgárai különböző kulturális hovatartozásaik ellenére 
is állampolgári minőségükben egyenlők, s az egyenlő-
ség elvéből fakadó összes jogosítványaiknak a sérelmét 
törvényekben szankcionáljuk. Végtére is, ha csupán az 
egyéni szabadság értékét tartjuk szem előtt, és azt mond-
juk, hogy minden olyan társadalmi szervezetet be kell 
tiltani, ami nem tartja messzemenően tiszteletben a ta-
gok egyenlő jogait s a teljes esélyegyenlőségét, akkor a 
katolikus egyházat kellene betiltani legelső helyen. Tár-
sadalmainkban számos olyan társadalmi szervezet léte-
zik – kezdve a politikai pártoktól, egyházaktól, klubok-
tól, titkos és kevésbé titkos társaságoktól –, melyeknek 
szervezeti szabályrendszerét merev hierarchia, alá- és 
fölérendelési viszonyok jellemzik, s képmutatás lenne 
ettől a ténytől éppen a bevándorlók esetében eltekinteni. 
Aminek tehát érvényt kell szerezni, az nem annyira az 
egyéni szabadság értéke, hanem az állampolgári egyen-
lőség elve, amiből az is következik, hogy minden ilyen 
szervezet tagjai különösebb következmények nélkül el-
hagyhatják ilyen vagy olyan, maguk által ismert és fon-
tosnak tartott okoknál fogva a maguk szűkebb társadal-
mi csoportjait.

Most nem beszélve arról, hogy a szabadságnak az 
a „divatos” értelmezése, amely a szabadság tartalmát 
az elidegeníthetetlen szabadságjogokban ragadja meg, 
képtelen a társadalmi elnyomás különböző formáinak 
kivédésére hatékony garanciákkal szolgálni. Bizonyítéka 
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ennek az elnyomás és a mások önkényétől való függés 
olyan, szubtilis formáinak jelenléte a társadalmainkban, 
amelyekre akkor sem tudnánk jogorvoslatot keresni, ha 
akarnánk.

Még az emberi jogok egyre bővülő katalógusa mel-
lett sem.

Székelyföld, 2009
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Sokak számára az Európai Unió létrehozásának szüksé-
gességét a nemzetállamoknak arra való, egyre nyilván-
valóbb alkalmatlansága magyarázza, hogy a globalizáció 
által hordozott új kihívásoknak megfeleljenek – globali-
záció alatt értve itt és most az államok közötti kapcsola-
toknak az egyre szövevényesebbé és egyre sűrűbbé váló 
rendszerét. Az a nemzetállam, ami nem is olyan régen 
még az emberiség politikai szerveződésének elsődleges 
(ha nem kizárólagos) formája volt, egyre inkább alkal-
matlannak tűnik arra, hogy olyan feladatoknak megfelel-
jen, mint a nukleáris fegyverkezés szabályozása, a világ 
növekvő gazdasági és pénzügyi instabilitásának csök-
kentése, a multinacionális vállalatok és tőke hatalmá-
nak a megfékezése, a masszív migráció feltartóztatása, 
a konfliktuszónák pacifikálása s a globális környezeti ka-
tasztrófa elkerülése. A népszerű álláspont szerint mind-
ezeket csak az olyan regionális nagyhatalmak lesznek 
képesek – ha egyáltalán képesek lesznek – szabályozni, 
mint amilyennek az EU-t álmodták meg egykor a maga 
megalapítói.

A sok egyéb mellett tehát az EU-t úgy is tekinthetjük, 
mint a nemzetállamok rendszerének egy korszerű alter-
natíváját, tehát mint egy kísérletet arra, hogy a nemzet-
államok alkalmatlanságát egy újabb politikai szervezeti 
forma, egy újabb politikai „testület” révén meghaladjuk. 
Tény, hogy a második világháborút követően egyre in-
kább megfigyelhető a szuverenitás transzfere Európá-
ban, amelynek közvetlen „haszonélvezői” elsősorban az 
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EU politikai intézményei, különösen a Bizottság, a Ta-
nács és a Parlament voltak, „vesztesei” pedig a nemzet-
államok. Az EU-t eredetileg ugyan nem szánták többnek, 
mint egy csupán néhány államra kiterjedő acél- és szén-
ipari közösségnek – egy gazdasági közösségnek tehát, 
amelynek célja elsődlegesen az volt, hogy a gazdasági 
interdependencia révén megakadályozza annak a naci-
onalizmusnak az újbóli feléledését, ami a XX. században 
kétszer is vérbe borította egész Európát; ma azonban az 
EU intézményesülése messze meghaladta az eredeti – 
gazdasági – célkitűzést.

A politikai integrációnak az a funkcionalista elkép-
zelése egyébként, ami gyakorlatilag a kezdetektől fogva 
végigkísérte az EU intézményesülését, alapvető feltevé-
sét tekintve igaznak bizonyult: a közös gazdasági piac 
létrehozásának – s értelemszerűen az ellenőrzésének 
– az igénye valóban elvezetett idővel a közös európai 
kormányzat intézményeinek a megszületéséhez. Ilyen 
tekintetben az intézmények születése valóban a teória 
által előzetesen kidolgozott forgatókönyvet követte: az-
által, hogy ezek az intézmények valós és független hata-
lomra tettek szert, a hatalomnak és a kormányzásnak egy 
új centruma és formája jött létre Európában. Csakhogy a 
hatalomnak ez az új formája természetét tekintve eléggé 
megragadhatatlan lett, ráadásul az időközben létreho-
zott kormányzati intézmények legitimitása is fölöttébb 
vitathatónak bizonyult. A kormányzás európai szintű 
formája nem lett olyan mértékben áttekinthető, elszá-
moltatható és hozzáférhető, sőt még csak látható sem az 
európai polgárok számára, mint amilyenek előzményei, 
az európai nemzetállamok kormányzati szervei voltak. 
Ráadásul minél inkább nő ezen intézmények hatalma, 
demokratikus deficitjük annál nyilvánvalóbbá válik.
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Ugyanígy az EU-nak mint politikai szervezeti for-
mának a jellege vagy a karaktere sem lett egyértelmű. 
Az EU nem egyszerűen egy nemzetközi szervezet, 
mint az ENSZ, de nem is nemzetállam. Bár a hatalom 
és a szuverenitás transzferének motívumai Európában 
nagyrészt geopolitikaiak voltak, az EU nem lett állam-
szövetség sem, hiszen az EU normáit szabályok és gya-
korlatok intézményesítik Európa-szerte, mélyen átitatva 
mindenütt a társadalmi hétköznapokat: sem a Déloszi, 
sem a Hanza-szövetség sem lépett föl a társadalmi élet 
átalakításának ilyen igényével. Leginkább talán egy fö-
derációhoz lenne hasonlítható, csakhogy hiányoznak 
belőle a szövetségi kormányzat ellenőrzésének és be-
folyásolásának a szokványos eszközei. Jogos iróniával 
jegyzi meg az amerikai politológus Michael Mann, hogy 
az EU létrehozásával végre meghaladtuk a görög nyelv 
politikai örökségét, s hogy az EU intézményi karakteré-
nek leírására majdan talán az „euro” lesz a legalkalma-
sabb terminus.1

Bármi legyen is a helyes államszervezeti megne-
vezése és besorolása az Európai Uniónak, kétségtelen, 
hogy mint minden politikai szervezeti forma, mint 
minden kormányzat esetében, az Unió esetében is jo-
gos a kérdés: kik azok, akiket képvisel? Van-e, s ha van, 
kikből áll az európai nép, az európai démosz? Ha ma 
az európai alkotmány kérdése az, ami Európa-szerte 
a viták kitüntetett tárgya, akkor gondolnunk kell arra, 
hogy egy alkotmány nem csupán a hatalom (majdani) 
gyakorlásának modalitásait és határait rögzíti, hanem 
egyszersmind az alkotmányozó személyére is reflektál. 

1  Lásd Michael Mann: Megállította-e a globalizáció a nemzetállam 
emelkedését?, Magyar Kisebbség, 2002/2, 136–161, 151. o.
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Az alkotmány létrehozását úgy kell tekintenünk, mint 
olyan aktust, melynek során az alkotmányozó, vagyis 
„a nép” megformálja saját magát, s egyszersmind alá 
is veti magát az önmaga által létrehozott hatalomnak. 
Következésképpen az alkotmány létrehozása nem csak 
a legitim és korlátozott hatalom létét, hanem egyszer-
smind a „politikai test”, vagyis maga a nép létezését is 
feltételezi. Egy politikai közösség úgy jön létre, hogy „a 
nép” aláveti magát a saját maga által létrehozott politi-
kai hatalomnak.

A kérdés tehát önkéntelenül adódik: létezik-e va-
lami olyasmi, hogy európai démosz, amire európai 
kormányzatot és alkotmányt lehetne alapítani? – ami 
tulajdonképpen egyenértékű azzal a kérdéssel, hogy lé-
tezik-e összeurópai politikai identitás, vagy legalábbis 
az összetartozás valamilyen – ennél bizonytalanabb és 
megfoghatatlanabb – érzése az európaiakban. Tudjuk-e 
ma joggal azt mondani, hogy „mi, Európa népe”?

Azt gondolom, hogy erre a kérdésre (ma még leg-
alábbis) nemleges a válasz. Érdemes ilyen tekintetben 
megnézni az Eurobarométer adatait: mennyiben vallják 
az egyes európai nemzetállamok lakosai vagy polgárai 
magukat kizárólag európaiaknak, vagy inkább európai-
aknak, mint adott nemzethez tartozóknak (valahol 12% 
körül, amiből mindösszesen 4% vallja magát európa-
inak – zömükben, gyaníthatóan, bevándorlók), s hogy 
számukra ez egyáltalán milyen jelentőséggel bír?2 Úgy 

2  Ott vannak még Michael Bruter, Neil Fligstein és Heikki Mikkeli 
könyvei (Michael Bruter: Citizens of Europe?TheEmergence of a
Mass European Identity, Palgrave, Macmillan, 2005; Neil Fligstein: 
Euroclash.TheEU,EuropeanIdentity,andtheFutureofEurope, Ox-
ford University Press, 2008, különösen a Who are the Europeans? 
című fejezet, 123–164; Heikki Mikkeli: Europe as an Idea and an 
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tűnik, hogy bár az egyes nemzetállamok politikai elitje az 
EU-t hajlamos úgy tekinteni – s ennek megfelelően úgy is 
kezelni –, mint egy saját jogon létező független és sajátos 
politikai intézményrendszert, ugyanezeknek a nemzet-
államoknak a polgárai egy egészen más perspektívából 
tekintenek rá. Eltekintve az Európa iránt lelkesedők kis, 
már-már jelentéktelen csoportjától, a legtöbb állampolgár 
elsődlegesen ma is a saját nemzeti közösségével azono-
sítja magát. A kormányzás európai szintű formáját saját, 
nemzeti kormányaik nemzetközi kapcsolatrendszeréhez 
tartozónak tekintik, ami ugyan érinti a nemzeti érdekek 
egyikét-másikát, de ami önmagában még nem egy saját 
jogon létező politikai intézményrendszer. Az a tény, hogy 
az Eurobarométer adatai szerint az európaiak többsége 
általában pozitívan viszonyul az EU-hoz, itt nem bír kü-
lönösebb jelentőséggel. A felmérések, amikor a szavazó-
kat az EU-hoz való viszonyukról kérdezzük, lényegileg 
különböznek a választásoktól, amikor a választókat arra 

Identity, Palgrave, Macmillan, 1998 – az előbbiek jobban hasz-
nálhatók), és két gyűjteményes kötet. Az egyiket Jefrey Checkel 
szerkesztette (Jefrey T. Checkel and Peter J. Katzenstein: European 
Identity, Cambridge University Press, 2009), a másikat Joe And-
rew, Malcolm Crook és Michael Waller (Joe Andrew, Malcolm 
Crook and Michael Waller: WhyEurope?ProblemsofCultureand
Identity, Palgrave, Macmillan, 2000). Az európai démosz vonat-
kozásában át lehet tekinteni Michael Th. Greven és Claus Offe 
tanulmányait (Michael Th. Graven: Can the European Union 
Finally Become a Democracy, in: Michael Th. Graven and Lo-
uis W. Pauly (eds.): Democracy beyond the State, Rowman and 
Littlefield Publishers, 2000, 35–62; Claus Offe: The Democratic 
Welfare State in an Integrating Europe, in: Michael Th. Graven 
and Louis W. Pauly (eds.): DemocracybeyondtheState, 63–90), va-
lamint Étienne Balibar könyvét (Étienne Balibar: We,thePeopleof
Europe?ReflectionsonTransnationalCitizenship, Princeton Univer-
sity Press, Princeton and Oxford, 2004).
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kérjük, hogy rendezzék prioritásaikat és azonosuljanak 
problémákkal annak érdekében, hogy azt az egyetlen 
szavazatukat koherensen érvényesítsék. Az EU-val való 
azonosulás képességének látható zavara valószínűleg az 
európai szintű politikai célkitűzések „absztrakt” jellegé-
ből is fakad: az adók és jóléti juttatások kérdését vagy 
az olyan normatív kérdéseket, mint az abortusz vagy az 
immigráció szabályozása a polgárok ma még nem tekin-
tik kizárólag az EU hatáskörébe tartozónak.

Ugyanígy, noha az EU hivatalos dokumentumaiban 
és szerződéseiben használják az „európai polgár” fogal-
mát – mi több, ma már létezik az uniós útlevél is –, eddige-
lé egyetlen egy ilyen dokumentumról sem mondható el, 
hogy valós operacionális értékkel bírna. Hiszen végered-
ményben mégiscsak valamely nemzetállam polgárának 
kell lenni ahhoz, hogy az ember uniós útlevelet szerez-
hessen, s az útlevelet ugyanúgy az illető nemzetállamok 
megfelelő hivatalai bocsájtják ki, mint korábban. Vagyis 
míg az Unió kormányzati intézményei és szervezetei füg-
getlen és önálló hatalomra tettek szert, addig az európai 
állampolgárság a nemzeti szintű szabályozás szimpla 
derivátuma maradt. Az európai polgár szintagmája azt a 
fals benyomást kelti, hogy az EU-ban élő polgárok egy 
sajátos és új politikai státusra tettek szert, ami messze áll 
a valóságtól – nem több ugyanis, mint egy szimbolikus 
státus. Az egyetlen valós politikai tartalom, amit ehhez 
a státushoz társítani tudunk, hogy az európai polgárok-
nak, legalábbis az európai választásoknak a helyi szint-
jén, bizonyos feltételek között joguk van választani vagy 
jelöltetni magukat. Viszont az egyes országokban létező 
pártok, amelyek a jelölés folyamatát rendszerint uralják, 
ritkán élnek azzal a lehetőséggel, hogy idegen nemzeti-
ségű jelölteket állítsanak. Ha tehát az európai identitás 
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valamilyen szorosabb – a politikai közösséget is megala-
pozni képes – formáját keressük, akkor az Eurobarométer 
adatainak elemzése vagy az uniós szerződések és doku-
mentumok tényleges, operacionális értékének a vizsgá-
lata eléggé szkeptikus következtetésekre vezetnek majd.

Ami az összetartozás érzését illeti: az európaiságnak 
és az Európához való tartozás tudatának vannak bizonyos 
történelmi és kulturális gyökerei, csakhogy az összetar-
tozásnak ez a tudata aligha lesz elegendő például arra, 
hogy adott esetben a szolidaritásnak azt az erősebb érzé-
sét felkeltse, ami szükséges lenne az európai jóléti ellátó-
rendszer (jóléti állam) működtetéséhez. (Az alkotmány-
tervezetről kiírt francia referendum sikertelensége éppen 
erre a tényre világított rá 2005-ben.) Az európai kulturális 
identitás kérdésének – s e kulturális hagyomány politi-
kai implikációinak – tárgyalása egyébként önmagában is 
csak akkor vezethet kézzel fogható eredményre, ha sike-
rül túllépünk a szokványos általánosságokon.

Elvileg a „közös” európai kulturális tradíció kettős 
gyökerű: hellén és zsidó-keresztény. A görög tradícióból 
származnak demokratikus politikai kultúránk legfonto-
sabb elemei, csakhogy ez a „kultúra” az áthagyományo-
zás folyamatában nagyon sokféle módosulást szenvedett, 
s politikai gondolkodásunkat és habitusunkat ma sokkal 
nagyobb mértékben meghatározza Hobbes és Locke, 
vagy Montesquieu és Rousseau mára már intézményesült 
elméleti hagyatéka, mintsem Arisztotelész eszmevilága. 
Demokráciáink ma már csak nevükben azonosak a görög 
városállamok demokráciáival.

A keresztény tradíciónak elvileg nincsenek hasonló 
politikai implikációi. Ha Európa keresztény gyökereire 
utalunk, akkor többnyire arra gondolunk, hogy kereszté-
nyi értékek által áthatott az európai kultúra. Legfennebb 
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a demokratikus egyenlőségelvet szoktuk – tévesen – az 
emberek Isten előtti egyenlőségének keresztény doktrí-
nájából eredeztetni. Mindemellett vannak olyan politikai 
filozófusok – név szerint pl. Pierre Manent3 –, akik azt 
állítják, hogy a politikai közösség és identitás jellemző 
európai formája, a nemzet a kereszténység nélkül nem 
alakulhatott volna ki, s hogy gyökereiben keresztény ere-
detű: a kereszténység spiritualizálta a politikai közössé-
get, s a reformációval nemzeti jellegűvé tette azt. Érdemes 
volna tehát – egy másik kontextusban – a kereszténység 
politikai jelentőségét ilyen szempontból is megvizsgálni.

Összegezve tehát, elmondhatjuk, hogy a közös euró-
pai identitás (ma még) semmiképp sem egy létező fak-
tum, legfennebb egy kívánalom, s hogy megteremtésé-
nek alapját aligha képezheti önmagában a közös európai 
kulturális tradícióra való emlékezés vagy emlékeztetés. 
A politikai közösség és identitás jellemző európai for-
mája mindmáig a nemzet, s ahogy mondani szokták: az 
európai nemzeteket jóval több dolog választja el egymás-
tól, mint ahány összeköti őket. Ezek után a feladat az EU 
számára, amennyiben egy sajátos és önálló kormányzati 
formaként legitimálni kívánja önmagát, nyilván az, hogy 
egy ilyesféle identitást (politikai testet) létrehozzon – 
mint ahogyan létezik is erre vonatkozó, elsősorban az ok-
tatás és a kommunikáció eszközeire hagyatkozó kifejezett 
törekvés az unión belül.4

3  Lásd Pierre Manent: What is a Nation? In: Pierre Manent: 
DemocracywithoutNations?TheFateofSelf-GovernmentinEurope, 
ISI Books, Wilmington, Delaware, 2007, 87–103. o.

4  Lásd ezzel kapcsolatosan Jonna Johanson könyvét: Learning to 
Be(come)aGoodEuropean.ACriticalAnalysisoftheOfficialEurope-
anDiscourseonEuropeanIdentityandHigherEducation, Linköping 
University, Linköping, 2007.
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Ha viszont nem csak az Unió erre irányuló – megle-
hetősen tétova, és sokszor az esetlegesség látszatát keltő 
– törekvéseit tekintjük, hanem a tárgykörben ma is zajló 
fontos elméleti vitákat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 
a vezető politikai teoretikusok többnyire maguk is szor-
galmazzák egy közös európai politikai identitás megte-
remtését – kivéve természetesen azokat, akik nem hisz-
nek ennek lehetőségében. (Utóbbiak közé tartozik a már 
említett Pierre Manent is, akinek a nézeteire később még 
visszatérek.) A vezető hang kétségkívül a Habermasé, aki 
több könyvében és tanulmányában is felemelte szavát a 
közös európai alkotmány és a közös európai politikai lo-
jalitás szükségessége mellett.5

A második világháborút követően, mondja Ha-
bermas, erős igény alakult ki Európa-szerte egy olyan 
plurális és toleráns társadalom iránt, mint amilyen az 
Egyesült Államok – ezt a reményt hordozza ma is az ő, 
a „posztnacionális” Európával kapcsolatos víziója, de 
maga az Európai Unió fokozatosan intézményesülő po-
litikai projektje is. Szerinte viszont a „transznacionális” 
politikai közösséget, ami mintegy a „teste” lehetne a 
posztnacionális Európának, csak úgy tudjuk megterem-
teni, ha a csoportokat – de akár a nemzeteket – egymás-
tól elválasztó kulturális különbözőségeket a társadalmi 
(vagy adott esetben magánéleti) szférába szorítjuk visz-
sza, s ha elismerjük, hogy a partikuláris identitásnak 

5  Jürgen Habermas: Citizenship and National Identity: Some 
Reflections on the Future of Europe, in: Praxis International, 
1992, vol. 20, 1–19. o.; Jürgen Habermas: Why Europe needs a 
Constitution? in: Ralph Rogowski and Charles Turner: The Shape 
of theNewEurope, Cambridge University Press, 2006, 25–45. o.; 
Magyarul lásd például: Jürgen Habermas: Az európai nemzetál-
lam és a globalizáció hatásai, Magyar Kisebbség, 2000/4, 10–122. o. 
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nincsközéletivagypolitikai jelentősége. A közös – politikai 
– identitást az egyéni jogok szavatolásának elvére épülő 
polgári alkotmány univerzális alapértékeire kell építeni, 
a partikuláris identitás politikai érvényesítésének igénye 
(az ún. elismerés politikája) pedig nem veszélyeztetheti 
az alkotmány egyetemes alapértékeit. Habermas elmé-
letének hívószavai ezért a transznacionális politikai kö-
zösség, a polgári nemzet, a közös alkotmányos értékek, a 
honpolgári lojalitás, az alkotmányos patriotizmus (s en-
nek  eszközei, a társadalmi nyilvánosság és a tanácskozó 
demokrácia) lesznek. 6

Mivel itt nem célom (és nincs is kellő terem) Haber-
mas teóriáját behatóbban tárgyalni, két rövid megjegy-
zésre szorítkoznék az általa felvetettekkel kapcsolatban. 
Az egyik az, hogy az EU irányába történő szuverenitás-
transzfer kétségkívül erodálja a nemzetállamok erejét 
(ha legitimitását nem is), s mivel a nemzetállam a nem-
zeti típusú identitásnak nemcsak haszonélvezője, hanem 

6  Nyilván Habermas nincs egyedül ezzel az álláspontjával. 
Ugyancsak a transznacionális identitás alternatíváját képviselik, 
bár nem feltétlenül az alkotmányos patriotizmus talaján Mic-
hael Zürn és Edgar Grande tanulmányaikban (Michael Zürn: 
Democratic Governance beyond the Nation-State, in: Michael 
Th. Graven and Louis W. Pauly (eds.): DemocracybeyondtheState, 
91–114. o.; Edgar Grande: Post-National Democracy in Europe, 
in: Michael Th. Graven and Louis W. Pauly (eds.): Democracy
beyond the State, 115–138. o.), vagy Peter A. Kraus a könyvében 
(Peter A. Kraus: AUnionofDiversity.Language,IdentityandPolity-
Building in Europe, Cambridge University Press, 2008). Erre az 
álláspontra helyezkedik továbbá egy Richard Bellamy, Dario 
Castiglione és Jo Shaw által szerkesztett kötet szerzőinek többsé-
ge, ideértve magát a három szerkesztőt is (lásd: Richard Bellamy, 
Dario Castiglione and Jo Shaw (eds.): Making European Citizens, 
Palgrave, Macmillan, 2006).
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egyben szorgalmazója is, így mindenképpen beszélhe-
tünk – ha csak szűk határok között is – a létező nemzeti 
identitások fokozatos eróziójáról. Érdemes tehát való-
ban komolyan fontolóra venni egy transznacionális (de 
ha nem is transznacionális, legalábbis posztnacionális) 
politikai identitás lehetőségét. Mindazonáltal a nemzet-
államok szuverenitásának látható eróziójából nem követ-
kezik automatikusan a nemzeti közösségek és a nemzeti 
identitás hasonló eróziója. Ezt csak akkor állna jogunkban 
feltételezni, állítja például a nacionalizmuskutatás ismert 
alakja, John Hutchinson, ha nemzetállam és nemzet közé 
egyenlőségjelet tennénk, ami sem történeti, sem pedig 
módszertani szempontból nem különösebben indokolt.7

A másik megjegyzésem ahhoz kapcsolódik, hogy 
Habermas – miként azt ő maga is említi – az amerikai 
alkotmányt példaértékűnek tekinti, s ennek mintájára 
a majdani európai alkotmánynak kulcsszerepet szán az 
európai alkotmányos patriotizmus kialakulásában. Mi 
Tocqueville óta valóban úgy tudjuk, hogy az amerikai-
akat a kollektív, politikai lojalitásnak egy sajátos formája 
jellemzi, amit ő a patriotizmus reflektált (vagyis nem csu-
pán a szívekben gyökerező) formájával azonosított, s már 
ő maga szembeállította a franciákra (de akkor már tulaj-
donképpen az egész Európára) jellemző nacionalizmus-
sal. Csakhogy ellentétben az alkotmányos patriotizmus 
népszerű elméletével, Tocqueville az amerikai patriotiz-
mus vagy közszellem kialakulásában nem tulajdonított 
különösebb jelentőséget sem az ún. civil szférának (s az 

7  John Hutchinson: Enduring Nations and the Illusions of Eu-
ropean Integration, in: Anna Triandafyllidou and Willfried 
Spohn (eds.): Europeanisation, National Identities, and Migration, 
Routledge, London and New York, 2003, 36–51. o.
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azon belül zajló össztársadalmi szintű párbeszédnek), 
sem pedig az alkotmánynak. A civil szervezeteket ugyan 
említi, mint a műveltség bástyáit, s mint a polgárok kez-
deményezőkészségének termékeit, de sokkal nagyobb 
jelentőséget tulajdonít a közszellem kialakulásában a 
közigazgatási decentralizációnak. A közigazgatási cent-
ralizáció, mondja, megfosztja erejétől azt a népet, amely 
azt elfogadja, mert az állam mindenhatósága gyengíti a 
polgárokban a közszellemet, a decentralizáció viszont, 
mivel helyi szinten érdekeltté teszi az embereket a hata-
lom gyakorlásában, valós aggodalmat és törődést ébreszt 
bennük az állam (és nem a nemzet!) sorsa iránt. Azt gon-
dolom, hogy ma is kézzelfoghatóbb javaslat a patriotiz-
mus, a hazaszeretet lehetőségét a hatalom decentralizált 
formáira alapozni, semmint egy olyan társadalmi szintű 
deliberációra, kommunikatív cselekvésre, aminek a té-
nye, de talán a lehetősége sem adott, s aminek a hatalom 
erősen centralizált és bürokratizált formái mellett amúgy 
is csak igen csekély politikai jelentősége lehet.

Habermas teóriája mindazonáltal jóval komplexebb 
annál, semhogy ilyen érdemtelen rövidséggel bánjunk el 
vele. Itt viszont, mint említettem, nem kívánok behatób-
ban foglalkozni vele, sőt nem kívánok komolyabban szá-
mot vetni egyáltalán a transznacionális európai politikai 
identitás lehetőségével sem. Ehelyett inkább a következő 
kérdést tenném fel magunknak: elképzelhető-e Európa 
polgárainak közössége mint nemzeti típusú közösség? 
Magyarán: létrejöhet-e valaha – legalábbis elvben – vala-
mi olyasmi, hogy európai nemzet?

Egy ilyen kérdés eleve feltételezi, hogy az EU nem-
zetállam kíván lenni, holott ez egyáltalán nem egyértel-
mű. Mindazonáltal vannak olyan jelek (ilyen a közös eu-
rópai zászló, a himnusz, s általában az európai identitást 
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erősíteni hivatott egyéb szimbólumok), amelyek arra 
engednek következtetni, hogy létezik valamilyen – ha 
nem is mindig tudatosan és következetesen érvényesített 
– szándék az európai démosz nemzeti típusú közösség-
ként való megformálására. A választott megközelítés-
módom mellett szóló másik érv, hogy a nemzeti típusú 
politikai identitás – függetlenül attól, hogy mennyire ár-
talmasnak bizonyult és milyen károkat okozott az euró-
pai nacionalizmus az elmúlt kétszáz év folyamán – egy 
nagyon stabil és népszerű közösségi identitásformának 
bizonyult, olyannyira, hogy ma alig találunk példát nem 
nemzeti típusú politikai közösségre Európában. Amiről 
sokan azt gondolják, hogy nem lehet egyszerű történel-
mi véletlen következménye. Inkább azt mutatja – s ezt a 
politikai identitással foglalkozó szerzők némelyike így is 
látja –, hogy a nemzet a politikai közösség olyan formájá-
nak bizonyult, amelyik a leginkább képes volt hordozni a 
modernizáció vívmányait, ami tehát a modernizáció leg-
alkalmasabb közege volt.8

A kérdés ilyetén tárgyalásának nincs olyan ismert és 
elismert tekintélye, mint Habermas. Igaz ugyan, hogy jó 
néhány rendelkezésünkre álló mű címe ígéri az európai 
identitásnak a nemzeti ideológia szempontjából történő 
vizsgálatát, ám az európai és a nemzeti identitásnak ez 
az összekapcsolása legtöbbször csupán egy szkeptikus és 
eleve megelőlegezett végkövetkeztetést takar. Vagyis az 
illető szerző többnyire nem hisz az európai identitás le-
hetőségében, s csupán a létező nemzeti identitások tartós 
fennállásának és kikezdhetetlenségének tézisét kívánja 

8  Lásd például: Bakk Miklós: Politikaiközösségés identitás, Komp-
Press Kiadó, Kolozsvár, 2008, 144. o. (Különösen A nemzet mint a 
modernitásegyetlenformája című alfejezet.)
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hangsúlyozni a közös európai identitással szemben. Így 
például egy Brian Jenkins által szerkesztett, a tárgyban 
közzétett régebbi kötet a nacionalizmus egyre erősbödő 
jelenlétére hívja fel a figyelmet Európában.9 Egy másik, 
Mikaelaf Malmborg és Bo Stråth által szerkesztett kötetből 
viszont az derül ki, hogy a különböző nemzeti diskurzu-
sokban Európához mennyire eltérő képzetek társulnak.10 
Hasonló szellemiségű Anthony Pagden eszmetörténeti 
megközelítése, aki az Európa-eszme különböző történeti 
alakváltozatait elemezve arra a következtetésre jut, hogy 
Európának a különböző történeti korokban meghirdetett 
eszméje tulajdonképpen mindig csak az egyes államok és 
birodalmak európai hegemóniatörekvésének leplezésére 
szolgált, s hogy nincs ez másképp az EU esetében sem, 
ahol Európa eszméje tulajdonképpen csak a német-fran-
cia hegemóniaigény bújtatására szolgál.11 Nagyon konk-
rétan erről a kérdésről szól, hasonlóan szkeptikus hang-
nemben, John Hutchinson már említett tanulmánya, de 
a nacionalizmuskutatás másik emblematikus alakjának, 
Anthony D. Smithnek is az egyik régebbi szövege.12

Az általam javasolt megközelítés, bár szintén a nem-
zeti ideológia alapján vizsgálja az európai identitás kér-
dését, módszertanát és célkitűzését tekintve egy másik 
úton jár: azaz nem feltétlenül a létező nemzeti identitások 

  9  Brian Jenkins and Spyros A. Sofos (eds.): Nations and Identity in 
Europe, Routledge, London and New York, 1996.

10  Mikaelaf Malmborg and Bo Stråth (eds.): TheMeaningofEurope.
Variety and Contention within and among Nations, Berg, Oxford and 
New York, 2002.

11  Anthony Pagden: TheIdeaofEurope.FromAntiquity toEuropean
Union, Cambridge University Press, 2002. 

12  Anthony D. Smith: National Identity and the Idea of European 
Unity, in: InternationalAffairs, vol. 68, no. 1, 1992, 55–76. o.
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fennállását és kikezdhetetlenségét kívánom hangsúlyoz-
ni a közös európai identitással szemben, hanem annak 
lehetőségét vizsgálom – ha csak egy gondolatkísérlet 
erejéig is –, hogy a nemzeti típusú identitás kiterjeszthe-
tő-e Európa polgárainak közösségére? (Az ilyen típusú, 
elvi kérdésfeltevésektől, azt gondolom, nem kell ab ovo 
elzárkóznunk: gondoljunk csak arra, hogy az amerikai 
alkotmány megszületését olyan típusú elvi kérdések 
megvitatása kísérte, mint hogy lehetséges-e egyáltalán 
nagy földrajzi kiterjedésű és nagy lélekszámú köztársa-
ság.) Nyilván az általam választott megközelítésnek is 
végeredményben el kell jutnia valamilyen konklúzióra az 
európai identitás lehetőségét illetően is (legalábbis annak 
bizonyos modalitásait illetően), de ennek a konklúziónak 
nem kell feltétlenül szkeptikusnak lennie, vagy ameny-
nyiben az lesz, az érvek mellette nem feltétlenül a létező 
nemzeti identitások primátusán alapszanak majd.

Választott módszerem egy történeti analógia, amely-
nek révén arra keresem a választ, hogy a nemzetek for-
málódásáról s a nemzeti ideológia kialakulásáról szerzett 
eddigi történelmi ismereteink mennyiben jogosítanak 
fel arra, hogy egy összeurópai nemzeti típusú közösség 
kialakulásának lehetőségéről beszéljünk. Álláspontom 
röviden tehát az, hogy meg kell nézni a nemzeti típusú 
politikai közösség megteremtésének folyamatát az egyes 
európai államokban (nagyban), különösen a folyamat 
kezdeteire, Franciaországra és a francia forradalomra 
összpontosítva, és meg kell nézni, hogy végiggondolha-
tó-e valamiféle analógia a nemzeti és az európai identitás 
kialakulása vagy kialakítása között.

Első, felületes megközelítésben mindenképpen 
úgy tűnik, hogy a nemzeti ideológia kialakulásának, a 
nemzet genézisének folyamatában találunk majd olyan 
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mozzanatokat, amelyek feljogosítanak némi reményre, 
azaz – legalábbis látszatra – feljogosítanak arra, hogy op-
timista várakozással tekintsünk egy közös, nemzeti típu-
sú európai identitás kialakulása felé.

Mindenekelőtt az a tény például, hogy a nemzet: 
eszme. Egy „absztraktum” vagy „elvont fogalom” tehát 
(miként azt Benjamin Constant mondta egykoron), nem 
pedig reálisan létező valami.13 Eltérően a családtól, a ro-
konságtól vagy a törzstől, a nemzet nem konkrétan meg-
ragadható formája a közösségnek, s a nemzeti identitás 
– más identitásformákkal összehasonlítva – már eleve a 
kollektív, közösségi identitásnak egy nagyon absztrakt 
formája. Ezért elvileg nincs akadálya a további extrapo-
lációjának. A nemzeti identitást – először Franciaország-
ban, majd francia mintára egyebütt is – úgy „alkották” 
meg, hogy az egyéneket „leválasztották” korábbi parti-
kuláris identitásformáikról – uradalmakról, parókiákról, 
céhekről, tartományokról –, majd az így „felszabadított” 
egyéneket újra egyesítették a nemzetben, mint a politi-
kai közösség legátfogóbb formájában. Elvileg tehát nincs 
semmi akadálya annak, hogy az egyéneket újfent csak 
leválasszuk a már létező nemzeti identitásformáikról és 
újra egyesítsük őket az Európa összes polgárát átfogó 
nemzetek fölötti nemzetben.

Mivel azonban az identitásnak ez a formája nem 
közvetlen vérségi kötelékeken, rokonsági kapcsolato-
kon alapszik, hanem döntően tudati természetű, ezért 
egy nemzetépítési folyamat csak akkor lehet sikeres, ha 
ennek az új, átfogó identitásnak a világos tudatát sikerül 

13  Benjamin Constant: A hódító szellem és a bitorlás az európai ci-
vilizáció tükrében, in: Benjamin Constant: A régiek és a modernek 
szabadsága, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1997, 33–72, 61, 65. o.
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elültetni az emberek fejében: mert egy nemzet csak akkor 
„létezik”, ha adott embercsoport tagjai egyazon nemzet 
tagjainak tudják magukat. Ebből az is következik – s ezt 
Ernest Renan nagyon is világosan látta és láttatta a nem-
zetről szóló, híres-hírhedt esszéjében –, hogy a nemzeti 
identitás meglétének nem feltétele a közös nyelv, hiszen 
a nemzet döntően vagy elsődlegesen nem nyelvi, hanem 
„spirituális” közösség: „a nemzet – mondja Renan –: lé-
lek, szellemi alapelv”.14 (Renan felismerésének érvényé-
ből mit sem von le az a tény, hogy abban a vitában, amit ő 
a német történészekkel Elzász elcsatolása miatt a francia 
nemzetről folytatott, egész egyszerűen ezt kellettmonda-
nia. Nem mondhatta azt, hogy a francia nemzet nyelvi 
közösség, ha egyszer Elzász lakosai többségükben német 
ajkúak voltak.)

Ugyanígy nem feltétele a közös nemzeti identitásnak 
az egyazon etnikumhoz való tartozás, a közös etnikai ere-
det történelmi emlékezete sem, hanem sokkal inkább – 
miként Renan gondolta – az eltérő eredet feledése. Ha a 
franciák gondosan megőrizték volna az eltérő – gall vagy 
frank – származásuk emlékezetét, soha nem jöhetett vol-
na valami olyasmi létre, hogy a francia nemzet. A nemzeti 
identitás tudata tehát nem a közös származás gondosan 
ápolt emlékezetéből, hanem épp ellenkezőleg: a kollektív 
történelmi felejtésből és amnéziából származik – és szár-
mazhat egyáltalán.

A „nemzetépítés” sikeressége azonban nem csak 
azon múlik, hogy az egyénekben sikerül-e kialakítani az 
új identitás világos tudatát, hanem egyszersmind fel kell 

14  Ernest Renan: Mi a nemzet? in: Bretter Zoltán – Deák Ágnes 
(szerk.): Eszmékapolitikában:Anacionalizmus, Tanulmány Kiadó, 
Pécs, 1995, 171–187, 185. o.
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tudni kelteni bennük a nemzethez való tartozás érzését is. 
Vagyis nem csupán a nemzeti identitás és ennek tudata, 
hanem a nemzet iránti erős érzelmi lojalitás is feltétele a 
nemzeti típusú közösség létrejöttének. Az a tény, hogy 
a nemzet eszme, egy absztraktum tehát, nem jelenti azt, 
hogy a nemzetre sugárzó érzelmek s a vele való érzelmi 
azonosulás az egyén részéről ne lenne (és ne lehetne) na-
gyon valós.

Éppen ezért a francia forradalmárok, hűen követve 
egyébként Rousseau-nak az államvallásra vonatkozó ja-
vaslatait, a nemzeti eszme egyfajta spiritualizációjára tet-
tek kísérletet a Legfelsőbb Lény Robespierre dekrétuma 
által bevezetett kötelező vallása révén. Azaz megpróbál-
ták – és ma már tudjuk, hogy sikerrel – a nemzet eszmé-
jét vallásos vagy kvázi-szakrális tisztelet tárgyává tenni. 
Mert bár igaz ugyan, hogy a kultikus tisztelet tárgya 
Robespierre államvallásában maga a Legfelsőbb Lény 
eszméje volt, de – miként azt ő maga is több beszédében 
hangsúlyozta – a legfelsőbb lény ezen eszméje tulajdon-
képpen „a francia nép” karakterét fejezte ki.15 Rousseau 
javaslata, amit a Legfelsőbb Lény első, a dekrétum által is 
rögzített ünnepének indoklásában szinte szó szerint vesz 
át Robespierre, ha lehet, még árulkodóbb az államvallás 
végső intencióit tekintve: „Ahol az emberek szabadok – 
írja Rousseau –, ott elég összecsődülniük, s máris jól érzik 
magukat. Állítsatok a tér közepére egy virágokkal feléke-
sített rudat, gyűjtsétek köréje a népet, és kész az ünnep. 
Ha többet akartok tenni, intézzétek úgy, hogy maguk a 

15  Maximilien Robespierre: A vallási és erkölcsi eszményekről, kap-
csolatukról a köztársasági elvekkel, és a nemzeti ünnepekről, in: 
Maximilien Robespierre: Elveimkifejtése, Gondolat Kiadó, Buda-
pest, 1988, 443–470. o.
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nézők legyenek a látványosság, hogy ők maguk legyenek 
a szereplők, és mindenki önmagát pillantsa meg, önma-
gát szeresse a többiekben, mert így tökéletesebb lesz az 
egység közöttük.”16 A nemzet vallásának ünnepén tehát 
mindenki önmagát pillantja meg a másikban, önmagát 
szereti a másikban, s így lesz tökéletes az egység kö-
zöttük. Mindez nyilván nem azt jelenti, hogy a nemzet 
eszméje iránti érzelmi lojalitást felkelteni csak ebben a 
formában lehet, de mindenképpen felhívja a figyelmet 
a nemzet iránti érzelmi lojalitás szükségességére, s egy-
szersmind a szimbólumok (himnuszok, zászlók), rítusok 
stb. jelentőségére is a nemzeti típusú identitás formálá-
sában. Nemzeti identitás elképzelhetetlen olyan közös 
szimbólumok nélkül, amelyek életre hívják ezt az érzelmi 
lojalitást – büszkeséggel és elfogódottsággal töltik el úgy-
mond a szíveket. 

Mindezekből tehát levonhatjuk a következtetést, 
hogy a nemzet „képzelt közösség” csupán, a közösségi 
identitásnak egy erőteljesen tudati formája, ami nem fel-
tételezi sem a közös eredet történelmi emlékezetét, sem 
pedig a közös nyelvet. Amit feltételez, az csupán az együ-
vé tartozás világos tudata és határozott érzése. Innen néz-
ve tehát, úgy tűnik, nincs különösebb elvi akadálya egy 
összeurópai nemzeti identitás megteremtésének.

És mégis: ha komolyan végiggondolom ennek lehe-
tőségét, jómagam mégiscsak szkeptikus maradok. Több 
oknál fogva is.

16  Jean-Jacques Rousseau: Jean-Jacques Rousseau genfi polgár le-
vele D’Alembert úrnak, az „Enciklopédia” VII. kötetében meg-
jelent „Genf” című cikkéről, és különösen arról a tervről, hogy e 
városban színházat alapítsanak. 1758, in: Jean-Jacques Rousseau: 
Értekezések és filozófiai levelek, Magyar Helikon, Budapest, 1978, 
317–462, 450. o. 
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Egyrészt azért – s talán ez a legnyilvánvalóbb ok 
mindahány közül –, mert az EU eddigelé láthatóan na-
gyon csekély sikereket ért el polgárai érzelmi lojalitásá-
nak felélesztése terén. Ez olyannyira nyilvánvaló, hogy 
kár is ennél több szót vesztegetni rá.

Másrészt, még mindig az érzelmi és spirituális 
okoknál maradva, azért is, mert bár a nemzet „képzelt 
közösség” ugyan, de határai ennek ellenére, éppen a 
fenti okok miatt, mégsem tágíthatók a végtelenségig. 
A nemzet – írja Pierre Manent –, amelyet tulajdonkép-
pen a kereszténység és a reformáció eszméi tettek le-
hetővé, az első tartós megoldást jelentette arra a kínzó 
dilemmára, ami a római köztársaság óta foglalkoztatta 
Európát. A dilemma arra vonatkozott, hogy melyik az 
európai emberiség politikai létezésének alkalmas kerete: 
a kicsi, jól körülhatárolt, városállami köztársaság vagy 
a monarchikus birodalom, azaz a hatalmas, korlátlan 
corpuspoliticum. A történelmi válasz erre a kérdésre az 
európai nemzetek, e nagy, de egyúttal jól körülhatá-
rolt politikai entitások megjelenése volt, amelyek csak 
úgy jöhettek létre, hogy előzetesen a kereszténység már 
spiritualizálta a politikai közösséget, vagy legalábbis 
elfogadtatta az európai emberrel a spirituális közösség 
valamilyen, végső soron politikailag is releváns eszmé-
jét. A reformációval azonban a keresztény univerzum 
darabokra tört, s egy új politikai forma született: a ke-
resztény nemzet. A nemzet születésének szempontjából 
azonban legalább ennyire fontos volt, hogy a keresztény 
király – önként vagy kényszerből, tisztségét megőrizve 
vagy elveszítve – átadta később a helyét a személytelen, 
szekuláris, vagy – Hobbes szavaival élve – „absztrakt” 
államnak. De amennyiben Európát keresztényekből álló 
politikai közösségek alkották, úgy a szuverén, semleges, 
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absztrakt államnak is szüksége volt egy keresztény politi-
kai közösségre, a keresztény nemzetre.

Mindebből számunkra annyi lényeges, hogy a nemzet 
egyféle „középutat” jelentett a politikai létezés erőteljesen 
korlátolt és határtalan formái között. Ma azonban megint 
csak valahol ugyanott tartunk, mint a római korban, hi-
szen a nacionalista és az imperialista eszmék bukása után 
újfent csak meg kell birkóznunk azzal a kérdéssel, hogy 
mit is jelent számunkra az európai nemzet. Egyfelől vonz 
minket a kisebb, nemzetállami keret otthonossága, még 
akkor is, ha nemzeteink politikai szuverenitásuk jelentős 
részét már elveszítették, másfelől ott munkál bennünk a 
birodalmi ösztön is, s azon tűnődünk, hogy továbbhalad-
junk-e azon az úton, amely egy univerzalista összetarto-
zás-érzésen alapuló, határtalan európai birodalom felé 
vezet. „Mindeközben viszont – állítja Manent – elveszít-
jük a középutat, a közép dimenzióját annak szorosan ösz-
szefonódó fizikai és spirituális aspektusaival együtt, azt 
a középutat, amely magában hordozza mindazt, ami az 
egyes nemzeti történelmekből és a közös európai törté-
nelmünkből megőrzésre és fenntartásra érdemes.”17 Szó 
sincs róla, hogy mi, európaiak, mintegy megvilágosodva 
kinőttük volna a nemzeti kereteket. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy láthatóan elvesztettük érzékünket a pará-
nyi és a hatalmas törékeny egyensúlya iránt.

Legvégül pedig azért is szkeptikus vagyok, mert – 
miként azt történelmi tapasztalataink mutatják – a nem-
zetet megteremteni egyáltalán csak úgy volt lehetséges, 
hogy az egyéneket sikerült leválasztani a korábbi parti-
kuláris identitásformáikról. Ez a folyamat – mint láttuk 
– 1789-ben nem csak a felszabadulás reményét hordozta, 

17  Pierre Manent, i. m., 102. o.
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hanem tartalmazta a fokozatos individualizációt, a korábbi 
társadalmi kötődések fölszámolását is: a nemzet emiatt 
mindmáig egyének közössége, nacionalizmus és indivi-
dualizmus kölcsönösen feltételezik egymást. Ez az állítás, 
bár meghökkentően hangzik, nem paradox és nem is iga-
zolhatatlan.

Főként azért tűnik ma paradoxnak, mert a forradalmi 
nacionalizmus kora óta megismertük a nacionalizmus-
nak a nem szabadságkövető, az egyénnel szemben ellen-
séges, erőteljesen kollektivista formáit is, s úgy tűnik ma 
nekünk, mintha ez a kollektivizmus ellenséges lenne az 
individualizmussal szemben. Valójában azonban, miként 
azt Hannah Arendt kimutatta, alighogy az egyén szín-
re lépett a történelemben a francia forradalommal, mint 
teljesen önálló lény, aki jogait és méltóságát önmagában 
hordja, s aki nem szorul e tekintetben semmiféle tágabb, 
őt felölelő rendre, máris eltűnt és átváltozott a nép egy 
tagjává. És mert a francia forradalom kora óta az embe-
riséget népek családjaként gondoljuk el, máig érvényes 
megállapítás, hogy az ember igazi megjelenési formája 
nem az egyén, nem az individuum, hanem a nemzet.18

A nacionalizmus individualizmusa és erőteljes kol-
lektivizmusa ugyanabban az órában született tehát, a 
kettő nem hogy kizárná, hanem egyenesen feltételezi 
egymást. Mindebből számunkra – itt és most – csak az a 
fontos, hogy a nemzet egyének közössége, s hogy a nem-
zet életre hívása megkövetelte a fokozatos individuali-
zációt, az egyén „kiszabadítását” az öröklött társadalmi 
béklyóinak fogságából. Ma viszont ez azt jelentené, hogy 

18  Hannah Arendt: A törzsi nacionalizmus, in: Hannah Arendt: 
A totalitarizmus gyökerei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992, 
275–291, 278. o.
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az egyéneket ki kell szabadítanunk nemzeti létezésük 
öröklött fogságából, s újra egyesíteni kellene őket az eu-
rópai nemzetben, mint a politikai identitás egy új, még 
ennél is átfogóbb formájában. És jómagam erre ma igen 
kevés esélyt látok.

Nem feltétlenül azért, mert foglya lennék saját, szűk-
keblű – magyar – nacionalizmusomnak. És még csak nem 
is azért, mintha a nemzetállamot – s egyáltalán a nemzeti 
létezés kereteit – másokhoz hasonlóan valamiféle törté-
nelmi szükségszerűségnek látnám: a modernizáció szük-
séges keretének vagy valami effélének. Éppen ellenkező-
leg: teljes mértékben egyetértek Elie Kedourie-vel,19 aki 
fiatalabb kollégájával, Ernest Gellnerrel folytatott vitájá-
ban mindvégig azt hangsúlyozta, hogy számára a nemzet 
nem több, mint szimpla történelmi akcidencia. (A nemzet 
már csak azért sem lehet a modernitás szükséges kerete, 
mert a modernitás olyan politikai közösségekben is leját-
szódott, amelyek nem nemzeti elven szerveződnek: leg-
jobb példa erre talán az Amerikai Egyesült Államok. Az 
Egyesült Államok nem nemzetállam, polgárai nem alkot-
nak nemzetet, vagy legalábbis nem az európai értelem-
ben vett nemzetet: a nacionalizmus, ahogyan mi ismerjük 
itt Európában, ott gyakorlatilag ismeretlen.) Számomra 
tehát, Kedourie-vel rokonszenvező politikai eszmetörté-
nész számára nyilvánvaló, hogy a nemzet és a nemzetál-
lam nem más, mint a testet öltött ideológia – még egyszer: 
szimpla történelmi akcidencia. (Ami nyilván nem jelenti 
azt, hogy – miként azt Manent fentebb megidézett gon-
dolatmenete is mutatta – a nemzet létrejöttének bizonyos 
történelmi feltételei ne lettek volna már eleve adva, és ne 

19  Elie Kedourie: Nationalism, Blackwell, Oxford, 1993. (Fourth 
edition) [1960]
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lennének magyarázhatók a történelmi magyarázat szok-
ványos eszközeivel. A társadalmi egyenlőség igényét, 
ami talán a leglényegesebb eleme a nemzeti eszmének, 
már Tocqueville szerint is az abszolutizmus hívta életre. 
Ugyanígy a spirituális politikai közösség eszméje is per-
sze származhat valamiképpen a keresztény tradícióból.)

Mindezzel együtt azonban, ismétlem, meggyőződé-
sem, hogy a nemzet nem más, mint történelmi akciden-
cia, amit adott feltételek mellett a nemzeti szuverenitás 
ideológiája hívott életre. Csakhogy ez semmi esetre sem 
jelenti azt, hogy ma minden további nélkül ki tudnánk 
lépni a nemzeti létezés kereteiből. Mert lett légyen bár-
mennyire is eszmei természetű maga a nemzet, és lett 
légyen bármennyire is egy ideológiai konstrukció törté-
nelmi eredménye, az eszme, ha egyszer alakot, intézmé-
nyi formát ölt, az ideológia, ha egyszer úrrá lesz az em-
beri gondolatokon, nagyon nehezen vetkőzhető le. (Ezért 
mondta aztán Isaiah Berlin, a nacionalizmus eszmetör-
ténetének jeles kutatója, hogy az eszmékkel foglalkozó 
szobatudós tevékenysége egyáltalán nem ártalmatlan, 
professzoros foglalatoskodás: jobb, mondta ő, ha a vesze-
delmes eszméket már a dolgozószobában legyilkoljuk, 
még mielőtt ideológiai vértezetet öltenének. Mert amikor 
ez bekövetkezik, akkor a történelem monoton tanúsága 
szerint sok vér szokott folyni: emberek millióit gyilkolták 
már le téves eszmék nevében.)

Visszatérve tehát, jómagam nem látom ma különö-
sebb jelét annak, hogy akár a nemzeti eszme tudatformá-
ló hatása, akár a nemzeti érzület intenzitása számottevő-
en csökkent volna. Mint ahogyan azt sem látom, hogy a 
nemzetállam erejének és szuverenitásának látható csök-
kenése magának a nemzetnek s a nemzeti gondolat legi-
timációs erejének eróziójához vezetne. Épp ellenkezőleg: 
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akárcsak a már említett Michael Mann, magam is úgy 
gondolom, hogy a nemzetállam hanyatlása a globalizá-
ció korában nem a nagyobb, multinacionális államalaku-
latok létrehozásának, hanem a már létezők feldarabolá-
sának irányába mutat: a nemzetállamok hanyatlásával 
párhuzamosan egyre inkább erősbödő etnopolitika csak 
újabb, egyre kisebb, de egyre autentikusabbnak gondolt 
nemzetállamokat eredményez.20 (A legújabb példa erre 
nyilván Koszovó.)

A fentiek alapján úgy tűnhetne, mintha az európai 
politikai identitás lehetőségével szemben magam is csu-
pán a létező nacionalizmusok komor tényére mutatnék 
rá. Van azonban egy másik politikai tapasztalatunk is, 
ami engem legalább ennyire szkeptikus megfontolások-
ra indíttat. Mert bár igaz, hogy a nemzet absztraktum, 
„képzelt közösség” csupán, van mégis egy sor olyan po-
litikai hatásmechanizmus, amely nem csupán feltételezi, 
hanem egyben erősíti is a nemzeti hovatartozás tudatát s 
a nemzeti kohéziót. Így például érdemes felidézni – s ezt 
Bibó István sosem felejtette el megtenni –, hogy a nacio-
nalizmus és a „demokratizmus” úgymond „édestestvé-
rek”, azaz a nemzeti eszme térnyerése Franciaországban 
együtt járt a köztársasági kormányzat bevezetésével; s 
hogy például magának a nyelvi asszimilációnak a köve-
telése is alapvetően köztársasági megfontolásokból tör-
tént Franciaországban.21 Azaz ha a francia forradalmárok 
azt gondolták – és némelyikük valóban így is gondolta 
–, hogy a Franciaország területén akkoriban beszélt táj-
nyelveket (a bretont és a baszkot, de az olaszt vagy a né-

20  Michael Mann, i. m., 155. o.
21  Ehhez tudni kell, hogy a francia forradalom idején Franciaország 

lakosainak kevesebb mint fele beszélt csak franciául.
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metet is) egyszerűen meg kell semmisíteni, akkor ez nem 
azért volt, mert egyszerűen irritálta őket – mint napja-
ink nacionalistáit – a nyelvi sokféleség. Hanem mert úgy 
gondolták, hogy maga a szabadság eszméje (a köztársa-
sági eszme) megköveteli a nyelvi kisebbségektől ezt az 
áldozatot.

A nyelvi egyneműsítés indoklását a forradalom 
idején legvilágosabban Barère fogalmazta meg, akinek 
egyébként is meggyőződése volt, hogy a francia „Európa 
legszebb nyelve”, amelynek feladata, hogy a „szabadság 
legkifinomultabb gondolatait közvetítse a világ számá-
ra”. A II. év pluviôse 8-án (1794. január 27-én) történt 
előterjesztésében arról beszélt a Nemzeti Konvent előtt, 
hogy „elpusztíthatatlan a föderalizmus, amelynek alapja 
a gondolatok közlésének hiánya”.22 „Forradalmasítottuk 
a kormányzatot – mondotta –, a törvényeket, a szokáso-
kat, az erkölcsöket, a viseletet, a kereskedelmet s magát 
a gondolkodást is; forradalmasítsuk tehát a nyelvet, ami 
ez utóbbinak a mindennapos eszköze. Önök elrendel-
ték a törvények megküldését a Köztársaság valamennyi 
községébe; ám ez a jótétemény kárba veszett azoknak a 
megyéknek a számára, amelyekre már utaltam. A vilá-
gosság, amelyet nagy költséggel juttatnak el az ország 
széleire, kihunyt, amint oda érkezik, minthogy ott meg 
sem értik a törvényeket.23 A föderalizmus és a babona 
alsó bretonul beszélnek, az emigráció s a Köztársaság 
gyalázása németül; az ellenforradalom olaszul beszél, a 

22  Föderalizmus alatt a forradalmi retorika a szeparatizmust értette.
23  Barère itt torzít: az igazságügyi miniszter már 1792 decembe-

rében létrehozott egy hivatalt a törvények és rendeletek német, 
olasz, katalán, baszk és alsó breton nyelvekre való lefordítására.
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fanatizmus baszkul. Semmisítsük meg a tévelygés és a 
rombolás eme eszközeit.”24

Vagyis a nyelvi asszimiláció indoklása a szabadság 
gondolatának, azaz az alkotmányosságnak, a Köztársa-
ság eszméjének a terjesztése. Az uniformitást az univer-
zalizmus igazolja, az asszimilációt a szabadság követelé-
se: „az ember” saját érdekében szabadságrakényszeríthető 
– akár még partikuláris, nemzeti identitásának felszá-
molása révén is. A nyelvi homogenizáció célja tehát nem 
kulturális, hanem politikai, s a politikai tanácskozás 
szükségével (s a központi közigazgatás hatékonyabbá 
tételével) függ össze. A nyelvi homogenizációra nem 
azért van szükség, mert a különálló nyelvi és kulturális 
identitás már puszta léténél fogva irritáló vagy bomlasz-
tó, s ezért elpusztítandó, hanem azért, mert a nyelv és a 
kommunikáció politikai jelentőséggel bírnak a Köztársa-
ságban.

Mindehhez – miként azt már Edmund Burke is meg-
figyelte – a forradalom idején a vidékre érkező párizsi 
lapok bizonyultak a leghathatósabb eszköznek, amelyek 
egyaránt terjesztői voltak a forradalmi eszméknek és a 
forradalom nyelvének, a párizsi franciának. Csakhogy 
ez az eszköz végső soron alkalmatlannak, a forradal-
márok rendelkezésére álló idő pedig túlontúl rövidnek 
bizonyult a cél elérésére, s Franciaország nyelvi egysé-
gét majd csak a Harmadik Köztársaság oktatáspolitikája 
teremtette meg, fölöttébb drasztikus módszerekkel. Ám 
ha a francia forradalom nem is számolta fel Franciaor-
szág nyelvi sokféleségét, a franciáknak országuk nyelvi 

24  Eötvös József: AXIX.századuralkodóeszméinekbefolyásaazállam-
ra, Magyar Helikon, Budapest, 1981, I. kötet, III. fejezet, 126. o. 
(jegyzetek)
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sokfélesége iránti közömbösségét kétségkívül megszün-
tette.25

Mindez persze ma sem azt jelenti, hogy köztársasá-
gi kormányzat nemzeti közösség nélkül elképzelhetet-
len, hanem inkább azt, hogy Európában a demokratikus 
rendszereknek olyan formáját vezettük be a francia for-
radalommal, amely egyszerre feltételezi és reprodukálja 
a nemzeti típusú politikai közösséget. Azért feltételezi, 
mert a rousseau-i logikának megfelelően szokásosan „a 
nemzeti szuverenitás” elvén, nemzetállamként legiti-
málja magát, és azért kénytelen állandóan reprodukálni, 
mert erősen központosított és bürokratizált államszerke-
zetként csak addig működőképes, amíg polgárai egyként 
beszélik azt a hivatalos nyelvet, ami a közigazgatás, jog-
szolgáltatás és közoktatás egységes és zavartalan műkö-
dését biztosítja.

Vannak azonban olyan mai szerzők is, akik ebből a 
– specifikusan az európai nemzetállamok születéséhez 
köthető – történelmi tapasztalatból általános érvényű 
következtetést vonnak le, s általában a köztársasági ál-
lamszerkezetre nézvést érvényes igazságnak veszik, 
hogy az nem működhet többnyelvű társadalmi környe-
zetben. Így például Will Kymlicka, a multikulturalizmus 
elméletének talán legismertebb mai képviselője, amikor 
megkísérel leszámolni az állam etnokulturális semleges-
ségének némely liberálisok által ma is osztott illúziójával 
(lásd például Habermast), épp azt hozza föl legfontosabb 

25  A nemzeti identitás genézisének hasonló szempontú elemzését 
találjuk a nacionalizmuskutatás egy kevésbé ismert alakjának, 
Chimène Keitnernek a művében: The Paradoxes of Nationalism.
The French Revolution and its Meaning for Contemporary Nation
Building, State University of New York Press, Albany, 2007.
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ellenérvként, hogy köztársasági politikai rendszerekben, 
lévén a nyelv a demokratikus politika eszköze, a nyel-
vi identitásnak megkülönböztetett politikai jelentősége 
van.26

Bármit gondoljanak is a liberálisok, mondja, a poli-
tikai intézményeket nem lehet ugyanúgy leválasztani a 
kultúráról vagy nyelvről, mint ahogyan az korábban a 
vallás és az állam esetében történt. Mert, teszi hozzá, a 
liberálisok általában hajlanak arra a feltevésre, hogy az 
etnikai közösségek vagy nemzeti kisebbségek helyzete 
analóg a felekezetek helyzetével.27 S hogy miként az ál-
lam világnézeti semlegességét állam és egyház elválasz-
tása biztosította, az állam etnikai semlegességét állam és 
etnicitás következetes elválasztásának kellene biztosíta-
nia. Ahogy az állam nem ismer el és nem támogat egyet-
len felekezetet sem, ugyanúgy nem kellene elismernie 
egyetlen etnikumot s egyetlen nyelvet sem. Csakhogy, 
míg állam és egyház elválasztása az állam laicizálása 
révén lehetséges volt, mert a világi politika nem szorul 
szükségképpen vallási legitimációra (maga a keresz-
ténység is szorgalmazza a hitbéli kérdések elválasztását 
a világi autoritástól), addig a nemzeti identitás központi 
eleme, a nyelv egyszersmind a demokratikus politiká-

26  Lásd pl. Will Kymlicka: Politics in the Vernacular: Nationalism,
Multiculturalism and Citizenship, Oxford University Press, Ox-
ford, 2001; Will Kymlicka: Multicultural Citizenship, Clarendon 
Press, Oxford, 1995; Will Kymlicka – Christine Straehle: 
Cosmopolitanism, Nation-States and Minority Nationalism: 
A Critical Review of Recent Literature, in: European Journal 
ofPhilosophy, 1999, vol. 7, no. 1, 65–88. o. (Magyarul lásd: Will 
Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetálla-
mok, kisebbségi nacionalizmus, Kellék, 2001/17, 27–56. o.)

27  Will Kymlicka: MulticulturalCitizenship, 111.
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nak is szükségképpen eszköze. Az államnak nem kell az 
egyes felekezeteket támogatnia (még akkor sem, ha több 
európai államban, Németországban, Angliában, Románi-
ában, de egyebütt is ezt megteszi), ellenben akkor, amikor 
eldönti, hogy melyik nyelv legyen használatos a közhi-
vatalokban, oktatásban, akkor akaratlanul is megerősíti 
egy adott nyelv jogi és közjogi státusát. S ha támogatja a 
többségi kultúrát azzal, hogy nyelvét a közhivatalok és az 
oktatás nyelvévé teszi, nem tagadhatja meg a kisebbségi 
nyelvektől a hivatalos elismerést azzal, hogy ez megsérti 
az állam és az etnicitás elválasztásának elvét.

Mindebből számunkra itt és most nem annyira 
Kymlicka végkövetkeztetése érdekes, mint inkább gon-
dolatmenetének kiinduló premisszája: az a gondolat 
tudniillik, hogy a nemzeti identitás középponti eleme, a 
nyelv egyszersmind a demokratikus politikának is a leg-
főbb eszköze. Ez pedig főként azért van, mondja, mert a 
demokratikus politika népnyelvi politika. Az átlagpolgár 
számára úgy kényelmes, ha a politikai vitákban saját 
nyelvén történik a kérdésfelvetés, a demokratikus dön-
téshozatal legitimitása pedig csak akkor van biztosítva, 
ha az állam minden polgára részt vesz (vagy részt tud 
venni) a döntéshez vezető nyilvános vitában. A nemzet-
államnak a közös nemzeti nyelvre vonatkozó igényét te-
hát a robusztus méretű tanácskozó demokrácia követelmé-
nyeként is értelmezhetjük.

Ha Barère már idézett szavaira gondolunk, akkor azt 
mondhatjuk, hogy ez a gondolat tulajdonképpen nem is 
olyan új: már a francia forradalmárok számára nyilván-
való volt ugyanis, hogy a köztársasági döntéshozatalban 
való részvétel igénye feltételezi a nyelvi homogenizációt. 
Franciaország nyelvi sokfélesége sem volt zavaró ad-
dig, amíg a harmadik rend nem érzett késztetést a 
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kormányzásban való részvételre: zavaróvá csak a köz-
társasági rendszer bevezetésével vált. Csakhogy míg a 
nyelv politikai jelentőségének felismeréséből Kymlicka a 
multikulturális és multinacionális államok szükségessé-
gére következtet, amelyek ugyanúgy intézményesítenék 
a kisebbségi nyelveket is, mint a többség nyelvét, Barère 
az uniformitás szellemében a nyelvi kisebbségek asszi-
milációját követelte ugyanennek a logikának az alapján. 
A premissza, a kiindulópont ezt is, azt is megengedi.

Ezért van aztán az, hogy mindmáig nem tudjuk el-
dönteni, melyik álláspontot képviselte 1861-ben a nemze-
ti liberalizmus talán legismertebb képviselője, John Stuart 
Mill, a Képviseleti kormányzatról szóló munkájának hírhedt 
soraiban: „Szabad intézmények – írta itt – majdhogynem 
lehetetlenek többnemzetiségű államban. A képviseleti 
kormányzat működéséhez szükséges nyilvános véle-
ménycsere olyan emberek között, akikből hiányzik a köl-
csönös vonzalom, különösen akkor, ha más nyelveket is 
beszélnek, és más nyelveken olvasnak, nem létezhet. […] 
Következésképpen általános és szükségszerű feltétele a 
szabad intézményeknek, hogy a kormányzat határai s a 
nemzetiségek határai nagyban egybeessenek.”28 Nyilván 
ebből következhet az is, hogy minden nemzetiség fölé 
önálló kormányzatot kell rendelni, de következhet az is, 
hogy a kisebb nemzetiségeknek a nagyobbakba olvadni 
úgymond „civilizációs kötelességük”: a szabadság érde-
kében meghozandó áldozat.

28  John Stuart Mill: Considerations on Representative Government, 
in: A. D. Linsday (ed.): Utilitarianism, Liberty, Representative 
Government, J. M. Dent, London, 1954, 361, 362. (Magyarul lásd: 
John Stuart Mill: A képviseleti kormány (ford. Jánosi Ferencz), 
Emrich Gusztáv, Pest, 1867.)
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Így vagy úgy, de következményektől függetlenül a 
premissza érvényes marad. Bár igaza lehetett Renannak 
abban, hogy a nemzet elsősorban nem nyelvi, hanem spi-
rituális közösség, a központosított nemzetállam és a kép-
viseleti kormányzat napi működése mégis megköveteli a 
nemzetállam polgárainak nyelvi közösségé való alakítását. 
A nemzet létezhet közös nyelv nélkül, a nemzetállam vi-
szont nem. A nemzetállam nyelvi homogenizációs politi-
kája éppen ennek a logikának engedelmeskedik, amikor 
a hivatalos nyelvet kényszerrel ráerőlteti azokra, akik azt 
nem beszélik.

Ha viszont Millnek ezeket a szavait nem úgy értjük, 
mint egy indulatos nacionalistának a nyelvi asszimiláció-
ra és a civilizációs felemelkedésre való felhívását (bár két-
ségkívül nehéz nem így érteni ezeket a szavakat, amikor 
maga Mill is alig pár sorral alább a „szikláik közt félvad 
állapotban duzzogó felvidéki skótokról” beszél, akik ahe-
lyett, hogy megrekednének saját „korlátolt szellemi látó-
körükben”, jobban tennék, ha mind angollá válnának), ak-
kor ezek a szavak a képviseleti kormány és a köztársaság 
hívének őszinte aggodalmát szólaltatják meg. Arra hívják 
fel a figyelmet tudniillik, hogy minden köztársaság, min-
den képviseleti kormányzat már eleve feltételezi a polgá-
rok között létező „kölcsönös vonzalmat”, amelynek persze 
csupán egyik, bár kétségkívül nagyon hatékony formája a 
nemzeti érzület. Az észrevétel ettől függetlenül még helyt-
álló: minden képviseleti kormányzati forma – működjön 
az nemzetállami keretekben vagy sem – feltételez valamit, 
ami közös, ami összekapcsolja egymással a polgárokat, 
ami megteremti közöttük a politikai kohéziót, s amit legin-
kább talán „közös politikai térnek” nevezhetünk.

A kérdés ezek után tehát az lesz, hogy mennyiben 
beszélhetünk az EU keretein belül ilyen közös politikai 
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térről, a polgárok közötti „kölcsönös vonzalomról”? Meny-
nyiben képviseleti az EU kormányzati rendszere? S ez a 
kérdés immár nem csak a szűken vett európai nemzeti 
identitás lehetőségét, hanem általában az európai politikai 
közösség és képviseleti kormányzás lehetőségét is érinti.

Ha az EU politikai rendszerét nem csak kormányzat-
ként, és annak intézményeiként, hanem egy közös – euró-
pai – politikai térként, „politikai testületként” is próbáljuk 
látni, akkor mindjárt észre kell vennünk azt is, hogy en-
nek a rendszernek vagy kormányzatnak a „politikai tes-
tét” nem csak az állampolgárok, hanem a politikai és ad-
minisztratív elit tagjai is alkotják. Utóbbiak két csoportra 
oszthatók. Az egyikbe tartoznak a nemzeti kormányok 
azon képviselői, amelyek a különféle Tanácsokban ülnek, a 
másikba maguk az „eurokraták”, vagyis olyan politikusok 
és bürokraták, amelyek az EU saját intézményeit szolgál-
ják ki (ide tartoznak elsősorban a Bizottság és az Európai 
Bíróság, s kisebb mértékben az Európai Parlament tagjai).

Az első csoport tagjai valamiképpen paradox helyzet-
ben vannak. Bár az EU intézményeiben is tevékenyked-
nek, s ebben a minőségükben gyakran kerülhetnek olyan 
helyzetbe, hogy el kell tekinteniük saját szűkebb nemzeti 
érdekeiktől az integráció mélyítése végett, saját honfi-
társaik (illetve, amennyiben ez egyáltalán érdekli őket, a 
többi nemzetállamok polgárai) elsősorban mégis nemzeti 
képviselőknek tekintik őket. A másik csoport, különösen a 
Bizottság tagjai, amelyek európai szinten a végrehajtó ha-
talmat effektíve gyakorolják, épp ellenkezőleg: alig ismer-
tek a nemzetállamok polgárai előtt. Az Európai Bíróság 
munkája, amelyet jogi és akadémiai szakértők szűk körén 
kívül alig ismernek mások, illetve az Európai Parlament te-
vékenysége az állampolgárok nagy tömegei számára gya-
korlatilag ismeretlen és láthatatlan.
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Maguk az egyes nemzetállamok polgárai sem első-
sorban uniós polgárok – csak annyiban azok, amennyiben 
az egyes nemzetállamok polgárai. Az európai szintű jogi 
szabályozásnak és normáknak csupán az alanyai, anélkül, 
hogy az európai törvények és normatívák megalkotásá-
ban való effektív részvételre a legcsekélyebb lehetőségük 
lenne. Ha tehát az EU egy politikai testület, akkor viszont 
nincs igazán „teste” – nincsenek valóságos polgárai.

Ugyanezt találjuk, ha a politikai testületek, a politikai 
közösségek egyéb dimenzióit keressük – mint például a 
kommunikációra alapozott közös politikai teret. Az EU 
kommunikációs rendszere, különösen a különféle „poli-
tikákkal” kapcsolatos kommunikációja láthatóan nagyon 
komplex – de egyszersmind nagyon töredezett módon 
is van strukturálva. A szó igazi értelmében vett európai 
kommunikáció csak a politikai és adminisztratív elit tag-
jai között zajlik, azok között tehát, akik közvetlenül részt 
vesznek az európai kormányzásban, vagy legalábbis kö-
zel állnak hozzá. Ennek ellenére mondhatjuk persze, hogy 
az EU-ban mégiscsak sikerült valamiféle közös politikai 
teret megteremteni. S hogy mint minden politikai tér, ez 
is korlátos és sokszor kirekesztő. De ha létezik is az EU-
ban valami ilyesmi, akkor – ellentétben a demokratikus 
államok politikai terében zajló kommunikációval – ez a 
politikai tér (s az abban zajló kommunikáció) jó esetben is 
csak félig nyilvános.

Ha például magát a kormányzatot tekintjük, szembe-
ötlő, hogy az EU fő kormányzati szerve, az Európai Tanács 
rendszerint nem ülésezik, vitatkozik és dönt nyilvánosan. 
(Ugyanez érvényes az egyes nemzetállamok megfelelő 
minisztereiből álló, a politikai szféra különféle területe-
in tevékenykedő többi Tanácsra is.) Ez persze természe-
tes következménye annak, hogy ezek tulajdonképpen 
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kormányközi testületek. Jogos elvárás tehát, hogy tevé-
kenységüket tekintsük úgy, mint ahogyan a nemzetközi 
tárgyalásokat szokás. Csakhogy szemben a nemzetközi 
tárgyalásokkal, a Tanács tevékenységének eredménye 
nem ritkán az európai törvényalkotásra nézvést is meg-
határozó. S míg a Tanácsok, mivel a nemzeti kormányok 
tagjaiból állnak, valóban rendelkezhetnek felhatalmazás-
sal a kormányzati tevékenységre, ergo legitim módon 
gyakorolhatják azt, addig semmiféle felhatalmazást nem 
élveznek arra vonatkozóan, hogy törvényalkotó szervek-
ként viselkedjenek. Európai kormányzati testületekként 
van valamilyen legitimitásuk, törvényalkotó testületek-
ként viszont semmilyen sincs.

Ugyanígy, a kommunikáció és a hálózatépítés Eu-
rópa-szerte kiépülő rendszere is csupán félig nyilvános. 
A gyakorlatban ugyanis a legtöbb információ csak a szak-
értők és a szakemberek számára érhető el. Mert még ha a 
kommunikáció csatornája teljesen nyilvános is, az infor-
mációk értelmezése és feldolgozása szakértelmet feltéte-
lez, valamint kapcsolatokat: lehetőséget a hálózatokhoz 
való hozzáférésre, valamint az európai ügynökségekkel s 
az EU-s kapcsolatokért felelős helyi minisztériummal való 
rendszeres kapcsolattartást. Most nem is beszélve arról, 
hogy ez a kommunikációs rendszer nagyon töredezett 
módon strukturált, az egyes csatornák csupán a politikai 
szféra részterületeit érintik, s hogy egyelőre nyoma sincs 
egy olyan integrált, az összes részterületet felölelő kom-
munikációs hálózatnak, amely – mondjuk – Európa-szerte 
a közbeszédet valamilyen meghatározott politikai napi-
rend szerint szervezné.

Helyesebb lenne tehát a közös, európai, nyilvános, 
mindent felölelő politikai tér és kommunikáció helyett egy 
töredezett, a politikai szféra különféle területeit megcélzó, 
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többnyire csak kevesek által kezelhető információs há-
lózatról beszélni, amely egyszerre működik európai és 
nemzetállami szinteken. Mindezeken túl pedig egy olyan 
európai politikai tér, ami ezeket mind integrálni és ellen-
őrizni tudná, s ami a politika különféle területeivel kap-
csolatos információs hálózatokat egy egységes politikai 
napirend köré szervezné, egész egyszerűen nem létezik. 
Azok az európaiak, akik nem tagjai az elitnek, s akiknek 
a félig nyilvános európai kommunikációs hálózatokhoz 
való hozzáférésük korlátozott, az európai politikát és az 
EU-t csak a nemzeti média szemüvegén át látják. Olyasmi 
ugyanis, hogy európai média, megint csak nem létezik.

Az egyik fő ok azonban, ami miatt nem beszélhetünk 
teljesen nyilvános európai politikai térről, az, hogy a társa-
dalmi kommunikáció elsőrendűen ma is nyelvi természe-
tű. Egy politikai közösség és testület akkor képes egy nyil-
vános politikai teret fenntartani, ha az őt alkotó „politikai 
test” kielégít bizonyos nyelvi természetű kritériumokat; 
ennek minimuma az, hogy a kommunikáció nyelvének 
mindenki számára érthetőnek kell lennie. A kérdés tehát 
innen nézve az, hogy mit tud kezdeni majd az EU polgárai 
soknyelvűségével.

Az EU-nak ugyan van hivatalos nyelvpolitikája,29 de 
mint annyi minden másban, ebben is érdemes inkább a 
tényleges politikai gyakorlatot nézni, és nem a meghirde-
tett irányelveket. Az európai politikai elit láthatóan úgy 
hidalja át az európai nyelveknek ezt a zavaró sokféleségét, 
hogy vagy a fordítókra hagyatkozik (különösen a doku-
mentumok esetében), vagy pedig valamiféle lingua fran-

29  Lásd ezzel kapcsolatban: Monica Shelley and Margaret Winck 
(eds.): What is Europe? Aspects of European Cultural Diversity, 
Routledge, London and New York, 1995.



278

Ethnosz és démosz

ca-t, közvetítő nyelvet használ; leggyakrabban azonban 
keveri ezt a két megoldást. Az EU hivatalos nyelvpolitiká-
jának értelmében ugyanis minden egyes tagállam nyelve 
egyszersmind az EU hivatalos nyelve is. Ezért a gyakor-
lat rendszerint az, hogy az elit tagjai az angolt használják 
mint közvetítő nyelvet, az összes dokumentumot viszont 
lefordítják az összes hivatalos nyelvre. Utóbbi rendszerint 
hónapokat vesz igénybe, s a dokumentumoknak a kisebb 
nyelvekre való fordítása többnyire csak akkor készül el, 
amikor a szakértők már rég elveszítették minden érdeklő-
désüket az illető ügy iránt. (Maga a közvélemény ugyanis 
ritkán követi nyomon az EU-s fejleményeket.)

Noha az angolnak mint közvetítő nyelvnek a haszná-
lata valóban nagy mértékben megkönnyíti az európai elit 
tagjai közötti kommunikációt, ugyanez nem mondható el 
az állampolgárokkal kapcsolatban: az információk állan-
dó fordítása, s ilyeténképpen az információ továbbadásá-
nak nehézségei komoly akadályt jelentenek a teljes értékű 
demokratikus részvétel útjában. Valóban kérdés tehát, 
hogy egyáltalán működhet-e hatékonyan képviseleti kor-
mányzat – olyan, amely effektíve lehetővé teszi polgárai 
számára a részvételt – többnyelvű társadalmi környezet-
ben.

Azok, akik ezt az aggodalmat alaptalannak tartják, 
rendszerint az olyan multikulturális és többnyelvű társa-
dalmak létét hozzák fel ellenpélda gyanánt, mint amilyen 
Belgium, Kanada és főként Svájc – tekintve, hogy utóbbi-
nak négy hivatalos nyelve is van. Csakhogy Svájc esetében 
a polgárok közötti politikai kommunikáció azon alapszik, 
amit az ottaniak esetében „passzív többnyelvűségnek” ne-
vezhetünk. (Még akkor is, ha ez a többnyelvűség csupán a 
három nagy hivatalos nyelvre terjed ki, s legtöbbször nem 
foglalja magába a rétorománt, noha annak is hivatalos 
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státusa van.) A svájci oktatási rendszer ugyanis olyan, 
hogy garantálja mindenki számára az anyanyelvén túl a 
másik két nyelvnek legalább a megértését. Elvileg a kana-
dai oktatási rendszer is hasonló igények szerint működik, 
bár jó kérdés, hogy ebben a kérdésben a kanadai kormány 
hivatalos álláspontja kiállná-e a gyakorlat próbáját.

De bármennyire is sikeresek legyenek ezek a több-
nyelvűséget megcélzó politikai gyakorlatok, oktatási 
modellek, nem szolgálhatnak minta gyanánt az európai 
politikai tér megteremtéséhez. A legtöbb európai polgár 
számára, még ha a honi oktatási rendszer mindenben tá-
mogatná is, legfennebb egy-két idegen nyelv ismerete vál-
na elérhetővé – ide értve természetesen magát az angolt 
is. Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben a kiutat csak az 
angolnak mint hivatalos közvetítő nyelvnek az elisme-
rése jelenthetné, csakhogy az Unióban jelenleg uralkodó 
kulturális és politikai realitások mellett, tekintetbe véve a 
további bővítés szándékát is, egy ilyen döntés ma remény-
telenül utópikusnak tűnik.

Feltéve persze, hogy önmagában ez a megoldás is nem 
bizonyulna kevésnek. Mert a „kommunikáció” hatalmá-
val kapcsolatos liberális és progresszivista illúzióinkban 
van valami ellenállhatatlan, megejtő báj, ami legtöbbször 
meggátol minket abban, hogy reálisan föl tudjuk mérni 
ennek erejét. Szívesen teszünk egyenlőséget a kommuni-
káció és a politikai közösség közé, s folyton Arisztotelészt 
idézzük, aki – a görögség politikai tapasztalataiból kiin-
dulva – az embert egyszerre nevezte beszélő és politikai 
lénynek. Ha tehát már az emberről alkotott egyik legősibb 
és legmeggyőzőbb definíció is az embert olyan lényként 
láttatta, mint akinek logosza van s artikulált beszédre ké-
pes, s aki emiatt aztán képes a politikai társulásra is, ak-
kor jogos a várakozás, hogy a mindenféle kommunikációs 
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csatornák egyre szaporodó száma s a kommunikációs 
kedv globális elharapózása majd egyre szorosabbra fonja 
az emberek közötti köteléket, s kiszélesíti az emberi társu-
lások eddig ismert formáinak körét.

Mindazonáltal van ebben a tézisben valami rejtett 
kétértelműség. Az emberi beszéd és az emberi társulás 
közötti kapcsolat nagyon szoros ugyan, de nem szimmet-
rikus: a két terminus ugyanis nem szinonim egymással. 
Nem a beszéd hozza létre a közösséget, hanem a közös-
ség alkotja meg és tartja fenn a beszédet. Azt gondolom, 
hogy fölöttébb túlértékeljük sokszor a kommunikációs 
eszközök jelentőségét, különösen pedig a közvetítő nyelv 
szerepét a közös tér megteremtésében. Mert ha holnap, 
teszem azt, mindannyian beszélni is kezdünk angolul, ez-
zel véleményem szerint még egy lépéssel sem jutottunk 
közelebb a politikai egységhez. Az izraeli és a palesztin 
delegációk rendszerint egy egészen elfogadható angolt 
beszélnek, most nem is beszélve az indiai vagy pakisztá-
ni diplomatákról; s a közös nyelv láthatóan mégsem se-
gíti őket különösebben a kommunikációban. A kölcsönös 
megértés ugyanis már eleve feltételezi, hogy a beszélgető-
társak ugyanannak a politikai közösségnek a részei, vagy 
legalábbis hogy olyan politikai közösségekhez tartoznak, 
amelyek politikai rendszerei és politikai tapasztalatai ha-
sonlítanak egymásra. S mi, európaiak azt is tudjuk, hogy 
még ez a szükséges feltétel is milyen távol van attól, hogy 
elégséges legyen: hány olyan nemzet harcolt már Európá-
ban egymással, amelyeknek hasonlóak voltak a politikai 
rendszereik és tapasztalataik?

A közös politikai tér megteremtésének tehát csak az 
egyik feltétele a közös nyelv. Legalább ennyire fontos – 
és erre talán Svájc példája világít rá a leginkább – a kö-
zös politikai kultúra; az a közös kulturális és politikai 
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jelentésmező, amelyben ugyanahhoz a jelenséghez min-
denki ugyanazt a jelentést társítja, ugyanazok benne az 
elfogadott politikai gyakorlatok és szimbólumok, s a kö-
zös intézmények és hagyományok (a közös történelem) 
teremtik meg az alapját. Noha maguk az európai nemzet-
államok is valamilyen – nagyon tág – értelemben közös 
kulturális és történelmi hagyomány örökösei, ugyanakkor 
mégis nagyon különböző „kultúráknak” adnak otthont, s 
ami fő: nagyban eltér a politikai kultúrájuk. Ez a kulturális 
sokféleség ugyanis nagyban eltérő intézményi és jogszol-
gáltatási rendszereket eredményezett, kirívó különbsége-
ket az alkotmányosságban, s egyáltalán a demokráciáról 
alkotott felfogásban. Így ha szétnézünk Európában, akkor 
nagyon különféle adórendszereket, biztosítási rendszere-
ket, egészségügyi szolgáltatásokat, oktatási rendszereket 
és nyugdíjrendszereket fogunk látni.

Nem kétséges, hogy az Uniónak, ha meg akarja te-
remteni az olyannyira szükséges közös politikai teret, a 
multikulturális politikának egy olyan formáját kell majd 
elfogadnia és érvényesítenie, amelyik képes lesz majd 
integrálni a politikai kultúráknak ezt a látható különbö-
zőségét, és biztosítani azt a közös intézményi hátteret, 
valamint azt a „kölcsönös vonzalmat”, amelyek a közös 
politikai tér megteremtéséhez és fenntartásához elenged-
hetetlenül szükségesek. Csakhogy mindeközben az EU 
a helyi és nemzeti politikai kultúráknak és nyelveknek 
olyan zavaró sokféleségével szembesül, amilyennel soha, 
egyetlen egy föderális rendszernek sem kellett eddig meg-
birkóznia.

Bár történelmi tapasztalataink szerint a föderális rend-
szerek valóban képesek kihordani a belső intézményi és 
jogszolgáltatási rendszereik nagyfokú különbségét (s így 
az Európa iránt lelkesedők számára az európai föderáció 
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eszméje ma valóban hordozhat némi reményeket), de csak 
akkor, ha mindeközben rendelkeznek „valami” közössel, 
valamivel, ami összetartja őket mint politikai testületeket, 
s ami megteremti bennük a közös politikai teret. Ha tehát 
„mi, európaiak” valóban köztársaságot akarunk, még ha 
föderálisat is (márpedig más rend, mint a köztársaság 
politikai rendje nem is lehetséges és nem is kívánatos, ha 
szabadságot akarunk magunknak és másoknak), akkor 
olyan rendben kell gondolkodnunk, amely lehetővé teszi a 
tényleges politikai kohéziót, valóságos politikai közösséget 
hoz létre, mégpedig azáltal, hogy „hatékonyan összekap-
csoljuk az önmagunkra és a másikra irányuló érzést”.30 És 
ez csak ott lehetséges, állítja Pierre Manent, „ahol az adott 
politikai rendben az emberek rendelkeznek valami kö-
zössel, nevezetesen a politikai renddel, a politikai testtel, 
a köztársasággal, ami is közösdolog”: respublica. Csak ott 
lehetséges tehát, ahol a köztársaság politikai rendjét a pol-
gárok valóban a magukénak tekintik és érzik.

Nem állítom, hogy ez ma Európában elképzelhe-
tetlen. Abban viszont bizonyos vagyok, hogy az európai 
föderális köztársaság rendje is, mint minden köztársasági 
rend egyébként, ha lesz, már érzelmi és spirituális okok-
nál fogva is korlátos lesz. Akkor fogjuk tudni egyáltalán a 
magunkénak tekinteni és érezni ezt a rendet, ha világosan 
látjuk a határait. Más szavakkal: el kell végre döntenünk, 
hogy kik is vagyunk „mi, európaiak”. Nem lehet ugyan-
is tetszőleges számú, eltérő politikai kultúrájú közösséget 
minden további nélkül egyazon kormányzat alá rendel-
ni. Minden más mellett már csak azért sem, mert a közös 
rend iránti elkötelezettség (régi nevén: a hazafiság), ez az 

30  Pierre Manent: Politikai filozófia felnőtteknek (ford. Kende Péter), 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 330–331. o.
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emberi érzelem tehát, ami Rousseau szerint „a legnagyobb 
erények forrása”, csak akkor kaphat tartós erőre, ha azt egy 
partikuláris emberi közösségre koncentráljuk. Ha ezt az ér-
zést megpróbáljuk egyre nagyobb számú közösségekre ki-
terjeszteni, elvben ugyan egy sokkal igazságosabb rendet 
remélhetünk, hiszen így senkit nem fogunk kirekeszteni 
a köztársaság és a szabadság rendjéből, viszont az érzés 
intenzitása is fokozatosan csökkenni fog: a végén már túl 
gyenge lesz ahhoz, hogy egy elfogadhatóan igazságos és 
boldog emberi szövetkezést hozzon létre.

Kellék, 2010
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Jogairól

Aligha van a nyugati politikai kultúránknak ma 
egyértelműbbnek és kikezdhetetlenebbnek látszó ele-
me, mint az emberi jogok doktrínája. Az a gondolat, 
hogy minden embernek már születésénél fogva szabott 
jogai vannak, s hogy ezek a jogok elidegeníthetetlenek, 
ma egyként számíthat a liberális vagy szocialista tábor 
erős szimpátiájára és támogatására, s mindenki, aki ezt 
tagadni merészeli, minimum reakciósnak, ha ugyan nem 
fasisztának minősül. Hiszen a közkeletű vélekedés sze-
rint maga a nácizmus sem volt egyéb, mint az emberi 
méltóság és az ember jogai ellen indított szisztematikus 
támadás. A gondolat általános elfogadottságát jól mu-
tatja, hogy még azok az államok sem mertek elméletben 
szembefordulni vele, amelyek a gyakorlatban azt minden 
további nélkül megtették: ne felejtsük el, hogy a helsin-
ki nyilatkozatot, melynek harmadik kosarában néhány 
alapvető emberi jog is szerepel, még azok a kommunista 
államok is aláírták, amelyek az emberi jogokat egyébként 
nap mint nap lábbal tiporták. Az a kommunista rendszer, 
amely börtönbe zárta a másként gondolkodókat és mun-
katáborokba deportálta a „rendszerellenes elemeket”, hi-
vatalosan nem merte magát az emberi jogok ellenségének 
nyilvánítani.

Az emberi jogok hihetetlen vonzerejének egyik oka 
manapság kétségkívül abban rejlik, hogy ezek ma már 
számunkra nem csupán a hatalom korlátozásának oly-
annyira szükséges eszközei, mint voltak még például 
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Benjamin Constant számára. Constant a jakobinus dikta-
túra történelmi tapasztalatának hatása alatt a francia for-
radalommal saját fegyvereit, az emberi jogokat fordította 
elméletben szembe: nincs olyan földi hatalom, mondta, 
legyen az a királyé vagy a népé, amely jogosan csorbít-
hatná akár egyetlen egy ember jogait is, s minden olyan 
hatalom, amely ezt megteszi, bármi legyen is egyébként 
a forrása, azonmód elveszíti minden legitimitását. Ma 
azonban számunkra ezek a jogok inkább „aduk”, olyan 
eszközök, amelyekkel leküzdeni véljük a kényszerek-
nek és a kötöttségeknek nem csak erkölcsi vagy törvényi 
természetű, hanem még a legtermészetesebb, ősidők-
től fogva ismert formáit is. Bármire is vágyunk, bármit 
is követelünk, okkal vagy ok nélkül a magunk számára, 
azt mondjuk róla, hogy az az emberi jogokból kifolyólag 
megillet minket. Legyenek ezek a vágyak akár az esztelen 
irigység, akár valamiféle tényleges megfosztottság és fáj-
dalmas hiány következményei, manapság ezeket egyként 
az emberi jogok nyelvén, esetleg azok megsértéseként 
szokás megfogalmazni. Így ezek a jogok a kényszermen-
tes és teljes boldogság olyan reményét hordozzák, ami 
eleink számára minden bizonnyal megmosolyogtató nai-
vitásnak tetszett volna.

Bármi legyen is azonban az oka ma az emberjogi re-
torika hihetetlen népszerűségének, tény, hogy a nyugati 
civilizáció történetében talán még soha nem övezett ilyen 
mértékű konszenzus egy olyan elvet, amely egyszerre 
érinti a legitimitás és a moralitás alapjait. Időben talán 
a keresztény királyság koráig kell visszamennünk, hogy 
valami hasonlóra példát találjunk. És ez annál is inkább 
furcsa, mert történelmi léptékkel mérve egy nem is olyan 
régi elvről beszélünk. Az emberiség a francia forradalmat 
megelőzően mit sem tudott az ember jogairól, s az Ember 



286

Ethnosz és démosz

éspolgárjogainak 1789. évi deklarációját követően is évtize-
deknek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezek a jogok úgymond 
„polgárjogot” nyerjenek, s helyet foglaljanak az egyes álla-
mok alkotmányában. Az ember jogainak majdani, egyete-
mes dicsőségéből azonban már a francia forradalom idején 
is felsejlett valami, hiszen alig a deklaráció megalkotását 
követően egy évvel már csuprokra festve árulták azt a 
frankfurti vásárban, sőt egy korabeli utazó a szibériai fe-
nyőfák törzsébe vésve is látta. De a konszenzus az emberi 
jogok eszméje körül akkoriban mégsem volt annyira teljes, 
mint manapság.

A legvehemensebb támadást egyébként az embe-
ri jogok deklarációja ellen, még születésének évében, sőt 
mondhatni még születése előtt, nem egy reakciós, ultra-
montán vagy konzervatív, hanem egy liberális gondol-
kodó indította. Jeremy Bentham, a közismerten különc 
angol filozófus, mihelyst 1789 júliusában hírét vette, hogy 
a majdani francia alkotmányt az emberi jogok valamilyen 
deklarációja készül bevezetni, s miután az alkotmányozó 
bizottság az első beérkező szövegváltozatok alapján meg-
tette jelentését az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek, a kö-
vetkezőket írta régi ismerősének, Brissot-nak: „Sajnálom, 
hogy Önök a Jogok nyilatkozatának közzétételére vállal-
koztak. Ez egy metafizikai iromány – a metafizika non plus 
ultrája. Lehet, hogy szükséges rossz volt – de akkor is csu-
pán egy rossz. […] Bármelyek is legyenek a cikkelyei, eleve 
azt gondolom, hogy három csoport alá kellene sorolnunk 
őket: azok, amelyek értelmetlenek, azok, amelyek hami-
sak, és azok, amelyek értelmetlenek és hamisak egyben.”1

1  Bentham to Brissot, mid-August 1789, in: Correspondence,
Collected Works of Jeremy Bentham, Oxford University Press, 
Volume IV, 84–85. o.
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Pár évvel később, az Anarchistatévedések című, majd 
csak 1816-ban közreadott munkájában viszont alapo-
sabban is megvizsgálja ezeket a cikkelyeket. Itt írja le, a 
deklaráció második cikkelyének szentelt elemzésében 
azokat a híres mondatokat, amelyeket hívei és ellenfelei 
mind a mai napig úgy idéznek, mint Bentham jellemző, 
türelmetlen álláspontját. A deklaráció második cikkelye 
szerint „minden politikai egyesülés célja az ember termé-
szetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése”.2 Bentham 
álláspontja ezzel kapcsolatban mondhatni már-már lako-
nikus, önismétlő és valahol mégis nagyon mélyértelmű: 
„Nem léteznek olyasmik – írja –, hogy természetes jogok; 
sem olyan jogok, amelyek minden kormányzat előtt lé-
teznének; sem olyanok, amelyek ellentétesek vagy meg-
különböztethetők lennének a törvényes jogoktól. A kife-
jezés, hogy természetes jog, pusztán képletes; s mihelyt 
használni kezdjük, mihelyt megpróbálunk szó szerinti je-
lentést tulajdonítani neki, azonmód tévedésbe visz, olyan 
tévedésbe, ami a maga során bajok forrása lesz – a lehető 
legnagyobb bajoké. Tudjuk tapasztalatból, hogy mit je-
lent az emberek számára, ha kormányzat nélkül élnek, s 
ezért azt is tudjuk, hogy kormányzat nélkül nem léteznek 
jogok. […] Ha a jogok iránti ilyen igény a boldogság iránti 
igényt tükrözi, akkor elvileg lennének indokaink, hogy a 
boldogság iránti igénnyel arányban azt kívánjuk: bárcsak 
lennének ilyen jogaink. Ám azok az érvek, amelyek arra 
késztetnek, hogy azt kívánjuk: bárcsak léteznének ilyen 
jogok, még nem azonosak magukkal a jogokkal. Hiszen 
az okok, amiért bizonyos jogokat bevezetni kívánunk, 

2  Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata. 1789. augusztus 26. in: 
Anagyfrancia forradalomdokumentumai, Osiris Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1999, 84–86, 85. o.
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még nem azonosak magukkal a jogokkal. A szükség még 
nem eltöltekezés, az éhség még nem kenyér. Márpedig 
ami nem létezik, azt nem lehet elpusztítani – s amit nem 
lehet elpusztítani, az nem követelhet védelmet a maga 
számára: azt nem kell megőrizni. A természetes jog fogal-
ma egyszerűen értelmetlenség: a természetes és elidege-
níthetetlen jogok szintagmája egy retorikai értelmetlen-
ség – értelmetlenség a köbön.”3

De persze nem a liberális angol politikai gondolkodó 
volt az egyetlen, aki támadást indított az idők folyamán 
az emberi jogok 1789. évi eszméjével szemben. Ugyanez 
a vehemencia jellemzi például a fiatal Marx attitűdjét, aki 
1843-ban, A zsidókérdéshez fűzött mélyenszántó kritikai 
reflexiójában azért bírálja – tőle egyébként nem szokatlan 
hévvel – az állampolgári jogoktól megkülönböztetett ál-
talános emberi jogokat, mert bennük elsősorban a polgári 
önzés eszközeit látja. Ha az a kérdés, írja Marx, hogy a 
zsidók emancipálhatók-e anélkül, hogy közben megszűn-
nének zsidók lenni, akkor a válasz erre egyértelműen 
igen. Ott ugyanis, ahol megvalósul az emancipáció, ahol 
egy adott állam polgárai egyenlők egymással vagyonra 
vagy felekezetre való tekintet nélkül, ott még egyáltalán 
nem tűnik el az ember és ember közti különbség. Csupán 
arról van szó, hogy az állampolgári egyenlőség révén az 
embert magát is kétféle hiposztázisában látjuk: egyrészt 
mint a polgári társadalom tagját, aki továbbra is megőr-
zi a vagyonát és sajátos hitét, másrészt mint a politikai 
közösség tagját, tehát mint egy spirituális lényt, aki maga 

3  Jeremy Bentham: Anarchical Fallacies; Being an Examination of 
the Declaration of Rights issued during the French Revolution, 
in: The Works of Jeremy Bentham, Volume II, Edinburgh, 1843, 
489–534, 500. o.
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mögött hagyja minden evilági kötöttségét a többiekkel 
való spirituális egyenlőség kedvéért. Az ember ilyenfor-
mán a politikai emancipáció feltételei között „kettős életet 
él, egy égit és egy földit, a politikaiközösségben való életet, 
amelyben önmaga előtt közösségilénynek számít, és a pol-
gári társadalomban való életet, amelyben magánemberként 
tevékenykedik, a többi embert eszköznek tekinti, önma-
gát eszközzé alacsonyítja le és idegen erők játékszerévé 
válik”.4 Mindez Marx számára persze, amint az látható 
is, nem az emancipáció igenlésének, hanem elsősorban 
a politikai szférától elkülönülő polgári társadalom, azaz 
végső soron az emberi önzés bírálatának eszköze.

A polgári jogoktól elkülönített emberi jogoknak a fo-
galma éppen az embernek ezt az önző természetét fejezi 
ki. Ezek a jogok mindama dolgok elérésének és birtoklá-
sának eszközei, amelyre az embernek mint önző, mások-
tól elkülönülő lénynek szüksége lehet. A szabadság, amit 
körülírnak, „nem az embernek az emberrel való kapcso-
latán, hanem ellenkezőleg, az embernek az embertől való 
elkülönülésén alapul”,5 így ezek a jogok a társadalmi élet 
atomizációját szentesítik. Már az is érthetetlen, írja Marx, 
hogy miért proklamálta ünnepélyesen a francia nép „az 
önző, embertársától és közösségétől elkülönült ember” 
jogait éppen egy olyan pillanatban, amikor Franciaor-
szágot csak a legnagyobb önfeláldozás menthette meg. 
De ami még érthetetlenebb, hogy a második cikkely-
ben az „emancipátorok az állampolgárságot, a politikai 
közösséget éppenséggel ezen úgynevezett emberi jogok 

4  Karl Marx: A zsidókérdéshez, in: Marx-Engels Művei, I. kötet, 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1957, 349–377, 356–357. o.

5  Uo., 366. o.
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fenntartásának puszta eszközévé fokozzák le”,6 s hogy a 
citoyent az önző homme örökös rabszolgájává nyilvánítják. 
Hogyan is képzelhető el, teszi fel ezek után a retorikai kér-
dést, hogy a polgári társadalom egy lényegében apolitikus 
elvre, az önzés elvére épülve tartósan fennmaradhasson?

Azonban a legékesszólóbb s egyszersmind legmélyen-
szántóbb expozét az emberi jogok fogalma ellen mind a 
mai napig Edmund Burke tartotta, maradandóan megala-
pozva és évszázadokra menően előre meghatározva ezzel 
a természetes emberi jogok kritikájának egy konzervatív 
irányát. Kevés olyan esendő vonása van az emberi jogok 
doktrínájának, amit Burke ne látott volna meg, és kevés 
olyan utólagos történelmi tapasztalaton alapuló érv ezzel 
szemben, amit ő maga is ne látott volna valamiképpen elő-
re. Az azóta eltelt történelmi idők politikai tapasztalatainak 
birtokában ma alig tudunk valamit hozzátenni ahhoz, ami 
az ő félelmetes és lenyűgöző expozéjában már 1790-ben el-
hangzott. Még maga Hannah Arendt is, aki pedig fiatalabb 
korában tartósan Marx szellemi befolyása alatt állt, tehát 
semmiféle értelemben nem nevezhető konzervatívnak, a 
nácizmus tapasztalatával a háta mögött, zsidóként, üldö-
zöttként és emigránsként azt írja 1951-ben, hogy „Burke 
felfogásának pragmatikus józansága ma, nagyszámú po-
litikai tapasztalatunk fényében kétségbevonhatatlannak 
látszik”. S hogy az azóta eltelt évszázadok „kései, keserű 
és gunyoros igazolásul szolgálnak Burke híres érveinek, 
amelyekkel a francia forradalom kiáltványát, az Emberi 
jogok nyilatkozatát cáfolta”.7

6  Uo., 367. o.
7  Hannah Arendt: Az emberi jogok keltette bonyodalmak, in: Uő: 

A totalitarizmus gyökerei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992, 
348–374, 359, 360. o.
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***

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát Rousseau szelle-
misége hatja át. Mindjárt az első cikkelyében szinte szó 
szerint idézi Rousseau-t. „Az emberek szabadnak, jogilag 
egyenlőnek születnek, és azok is maradnak”,8 mondja a 
nyilatkozat. „Az ember szabadon született, és mégis min-
denütt láncon van”, mondja Rousseau. De az igazság az, 
hogy ez a fajta szellemiség, bár jellemző volt, mégsem 
volt általános a francia forradalomban. (Tulajdonképpen 
maguk az alkotmányozók között is kevés olyan lelkes 
híve akadt Rousseau-nak, mint Sieyès.) Így például egy 
korabeli bon mot, afféle szállóige szerint Rousseau tézise 
olyan, mintha azt mondanánk, hogy a bárányok hús-
evőnek születtek, és mégis mindenütt megeszik a füvet. 
A szellemes mondás szerzőjének kiléte máig bizonytalan, 
de tulajdonképpen nem is fontos: a kor ellenforradalmi 
irodalmi szalonjaiban bőven tenyésztek az ilyen és ehhez 
hasonló elmés mondások. Nincs amiért nagyobb jelentő-
séget tulajdonítsunk nekik, és elég nehéz is a szabatosabb 
filozófiai értelmüket megtalálnunk.

Ha mindenáron valamiféle magvasabb filozófiai 
mondanivalót akarunk némelyikükbe belelátni, akkor 
azt mondhatjuk, hogy zömmel – akárcsak a fentebbi – a 
tények politikai értékét hangsúlyozzák a hipotézisekkel 
szemben. Az, hogy a bárányok megeszik a füvet – tény. 
Ezzel szemben az, hogy esetleg húsevőknek születtek 
volna, merő hipotézis, ráadásul igazolhatatlan hipotézis, 
hiszen semmiféle olyan tapasztalatunk nincs, ami eset-
leg arra engedne következtetni, hogy a bárányok bizo-
nyos helyzetekben húsevők lennének. Mutatis mutandis 

8  Anagyfranciaforradalomdokumentumai, 85. o.
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ugyanez érvényes az emberre és az ő szabadságára nézvést 
is. Az ember nem születik szabadnak: az ember csecsemő-
nek születik. Olyan öröklött biológiai és társadalmi kénysze-
rek fogságába születik már eleve bele, amelyeknek java ré-
szét élete végéig nem fogja levetkőzni. Amikor megszületik, 
nem tud önmagától járni vagy enni, s hosszú hónapoknak 
kell eltelnie ahhoz, hogy egyáltalán lábra álljon. A szabad-
ság állapota, a természettől vagy születéstől fogva adott sza-
badság állapota nem más, mint merő képzelgés, nevetséges 
hipotézis.

Ha ennyivel esetleg nem elégednénk meg, akkor be-
leláthatjuk valamiképpen a fenti élcbe a tényekhez való 
makacs ragaszkodásnak a jellemző konzervatív attitűdjét, 
illetve azt a konzervatív meggyőződést, hogy minden olyan 
politikai cselekvési program, amely elvonatkoztat a fennál-
ló politikai viszonyoktól, s hipotézisekre, képzelgésekre ala-
poz, nem lehet más ködös vágyálmok és veszélyes illúziók 
kergetésénél.

De ismétlem, kár lenne komolyabb tudós tartalmat tu-
lajdonítani a szalonok elmésen megszerkesztett szállóigéi-
nek, s ha ki is következtethető némelyikből valami efféle, az 
érvekkel könnyedén félresöpörhető. Mondhatjuk például 
azt, hogy a „születés”, amiről itt szó van, nem a valóságos, 
biológiai születés: hogy az emberi jogok deklarációja az em-
beriségnek arra az állapotára utal vissza, amit a filozófusok 
akkoriban „természeti állapotnak” neveztek. S hogy bár a 
konzervatívoknak, éppen a tényszerűhöz való makacs ra-
gaszkodásuk miatt jó szemük van a társadalmi kötöttségek 
rendszerének felismeréséhez, de éppen emiatt nincs sze-
mük – úgymond nincs „spirituális érzékük” – ahhoz, hogy 
a feltétlen szabadság emberi vágyának jelentőségét is felis-
merjék; s hogy alapvetően tévedésben vannak, amikor ezt 
a vágyat igaztalanul „nevetséges hipotézisnek” minősítik.
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Burke felismeréseit azonban nem lehet érvekkel 
ugyanilyen könnyedén megsemmisíteni. Az ő felisme-
rései messze túlmennek a kortársak élcelődéseinek szel-
lemi színvonalán, s valami sokkal lényegesebbet mutat-
nak meg az emberi jogok deklarációjával kapcsolatban. 
Mondhatni: Burke magát a lényeget veszi észre, amikor 
felismeri az emberi jogok deklarációjának egy nem is any-
nyira rejtett, sőt nagyon is szembetűnő vonását. Tudni-
illik „felfedezi” azt a nyilvánvaló tényt, hogy amennyi-
ben a jogokat, és velük együtt a szabadságot természetes 
állapotnak tekintjük, annyiban ezt függetlenítjük a már 
fennálló politikai viszonyoktól: az „ember” szabadsága 
már természeténél fogva olyan, hogy megelőzi a fennálló 
politikai és társadalmi viszonyokat. Az ember tehát nem 
azért szabad, mert tagja egy adott politikai közösségnek; 
és nem is azért, mert Isten szabadnak teremtette: azért 
szabad, mert szabadnak született: szabadságát saját jogon 
birtokolja.

Az emberi jogok deklarációját megelőzően a jogot 
vagy Isten adományának tekintették, vagy úgy vették, 
hogy az uralkodó kegyelme és a történelmi szokásjog 
révén jár az alattvalónak. A jog forrása vagy az egyhá-
zi, vagy pedig a világi autoritás volt, a leggyakrabban 
azonban a kettő együtt. A jog minden esetben adomány 
volt, olyasvalami, amit szó szerint valaki adott valaki-
nek. Az emberi jogok deklarációjának nóvuma tehát nem 
az volt, hogy szabadságot ígért: a Magna Chartatól és a 
BillofRightstól kezdődően ezt sok más történelmi doku-
mentum is megtette. Hanem az, hogy azt ígérte: ennek 
a szabadságnak mától kezdve maga az ember és csakis 
az ember lesz a forrása. Az ember jogait nem Isten vagy 
az uralkodó kegyelméből, hanem az Ember nevében hir-
dette ki, s azt állította, hogy a jognak eztán kizárólag a 
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szabadságát saját jogon birtokló természeti ember lesz a 
forrása. Így azonban megszakadt az az évszázados kap-
csolat, ami addig a jogot a világi és egyházi autoritáshoz, 
valamint a történelmi szokásjoghoz kötötte.

Mindez látszatra egyértelműnek és nyilvánvalónak 
tűnik, de korántsem az. Mert ha a szabadságot a politi-
kai állapotokat megelőző természeti állapotnak tekintjük, 
rögvest feloldhatatlan elméleti és gyakorlati ellentmon-
dásokba bonyolódunk. Két olyan dilemmával is szembe-
sülünk, amelyeknek tulajdonképpen azóta sem találjuk a 
jó megoldását. Egyfelől ugyanis nyilvánvaló, hogy ha a 
szabadság nem a fennálló politikai viszonyok terméke, 
akkor a mindenkori kormányzat nem is képes garanciá-
kat vállalni érte. „Az emberek – írta Burke –, nem élvez-
hetik egyszerre a polgári és a nem polgári állapot jogait.” 
„Ha a polgári társadalom megegyezéssel születik, e meg-
egyezés kell legyen a törvénye […]; s hogyan követelhet 
bárki is a polgári társadalom konvenciója alapján olyan 
jogokat, amelyek még csak nem is feltételezik létezését?”9 
Tulajdonképpen nincs is szükség semmiféle utólagos tör-
ténelmi tapasztalatra, hogy belássuk ezeknek a soroknak 
a „pragmatikus józanságát”. Elegendő, ha a csupasz em-
beri értelem logikai józanságára hagyatkozunk.

Ami nyilván nem jelenti azt, hogy utólag a történe-
lem is ne állt volna többször is látványosan a Burke párt-
jára. Arendt szerint például a Burke szavaiban rejlő józan 
politikai számítás jelentőségére akkor ébredtünk rá iga-
zán, amikor a második világháború hajnalán egyszer csak 
egyre nagyobb számban tűntek fel a színen olyan embe-
rek és népek – zsidók, cigányok például –, melyeknek 

9  Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról, Atlantisz 
Könyvkiadó, Budapest, 1990, 147. o.
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legelemibb jogait sem biztosította a nemzetállam rendes 
működése. Eladdig azért hitték „elidegeníthetetlennek” 
az emberi jogokat, mert a feltételezés szerint nem függ-
tek az adott kormánytól; hirtelen viszont kiderült, hogy 
mihelyt az embereknek nincs saját kormányuk és így a 
jogaik a minimumra zsugorodnak, nincs olyan hatalom, 
amely ezeket megvédené, sem olyan intézmény, amely 
hajlandó volna biztosítani őket. Ekkor döbbentünk rá 
arra, ami pedig nyilvánvaló volt: hogy az Emberi és polgári 
jogok nyilatkozata „az államon kívül és attól függetlenül 
létező” jogokat deklarált, majd ezeket az „úgynevezett 
jogokat”, nevezetesen „az ember mint ember” jogait azo-
nosította „a polgár jogaival”.

Ezekkel a jogokkal azonban mindig is az volt a baj, 
jegyzi meg érezhető szomorúsággal Arendt, hogy „csak 
csekélyebbek lehetnek az állampolgári jogoknál, és min-
dig csak végső érvként hivatkoztak rájuk azok, akik pol-
gárként elveszítették normális jogaikat”.10 Magyarán, 
miként Bentham mondta volt: ott, ahol nincs kormány, 
nincsenek jogok. Az úgynevezett emberi jogok, lehetnek 
bár elméletben tökéletesek, a gyakorlatban hasznavehe-
tetlenek. Elméletben megillethetnek minden embert, a 
gyakorlatban azonban csak a keveseket, azokat, akiket 
állampolgároknak nevezünk. Mindig csak azok hivatkoz-
tak rájuk, akik polgárként elveszítették normális jogaikat, 
olyankor persze, amikor ezek a jogok már nem jelentettek 
és nem is igen jelenthettek többet mindenféle politikai erő 
híján lévő, üres papírra vetett szavaknál. 

De van ennek a dilemmának egy másik oldala is, s 
Burke-öt láthatóan inkább ez aggasztotta. Ezek a jogok 

10  Hannah Arendt: A forradalom, Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1991, 194–195. o.
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ugyanis, éppen azért, mert természetesek, a szabadság-
nak egy olyan szféráját írják körül, ami kívül esik az in-
tézményesített politika területén. Van bennük valami mé-
lyen apolitikus, sőt egyenesen politikaellenes, an-archikus 
a szó eredeti, etimológiai értelmében. Ez a szabadságnak 
egy olyan terrénuma, amely – mivel kívül esik a hatalom 
kontrollján – a fennállóval szembeni lázadás, mindenféle 
forradalom végső, legitim alapját képezheti – és rendsze-
rint képezi is. A természetes és elidegeníthetetlen emberi 
jogok jámbor eszméje tehát olyasféle forradalmi poten-
ciált hordoz, ami Burke-öt – de tulajdonképpen minden 
későbbi, 19. századi konzervatív szellemrokonát – mé-
lyen aggasztotta. „Az »emberi jogokról« beszélnek – írta 
epésen Burke. Ezek ellenében nem létezhet preskripció; 
semmiféle megegyezés nem kötelező velük szemben; 
nem ismernek mértéket, sem kompromisszumot […] Az 
ő emberi jogaikkal szemben egyetlen kormányzat se ke-
resse biztonságát […].”11

Igazság szerint azonban ezek a jogok nem csupán a 
politikai szférán, hanem egyszersmind a történelem ha-
tótávolságán is kívül esnek: mivel egy sosem létezett, me-
rőben hipotetikus természeti állapot termékei, nem csak 
apolitikusak, hanem lényegüket tekintve ahistorikusak is. 
Emiatt aztán legtöbbször híveik szemében a különböző 
történelmi korszakok megítélésének alkalmas mércéivé 
válnak, olyasfajta abszurditásokat eredményezve a tör-
ténelem értelmezésében, mint amilyenekben Robespierre 
beszédei bővelkedtek. „Mivel a társadalom egyedüli célja 
az ember elévülhetetlen jogainak valóra váltása és szün-
telen érvényesítése – mondta egyik beszédében Robespi-
erre –, a forradalmak egyedüli jogos indoka csak az lehet, 

11  Edmund Burke, i. m., 145. o.
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hogy visszatérítse a társadalmat e szent célhoz, és vissza-
állítsa ugyanezen jogokat, miket az erőszak és a zsarnok-
ság bitorolt.”12 Vagyis ha léteztek olyan történelmi kor-
szakok, amikor az embereknek nem voltak emberi jogaik 
(márpedig, jól tudjuk, léteztek ilyen történelmi korsza-
kok), akkor az nem azért volt, mert akkoriban az embe-
reknek egész egyszerűen nem voltak ilyen jogaik, hanem 
azért, mert ezeket a jogokat a zsarnoki és önkényes ha-
talom bitorolta. A forradalom célja – minden forradalom 
célja –, hogy visszavegye az ember számára a sosemvolt 
örökségét. Az emberi jogok mércéjével mérve mindenfé-
le uralom, legyen az szelíd és legitim, vagy zsarnoki és 
bitorló, egyként gyűlöletes, amennyiben nem biztosítja 
az ember jogait. „Ezeknek az okoskodóknak a kifogásai 
– mondja Burke –, éppen olyan érvényesek egy ősi és jó-
ságos kormányzattal szemben, ha formái nem egyeznek 
meg az ő elképzeléseikkel, mint a legerőszakosabb zsar-
nokság vagy a legújsütetűbb bitorlás ellenében.”13

Azt gondolhatnánk ma, hogy Burke-nek ezek az ag-
godalmai alaptalannak bizonyultak, bár kétségtelen tény, 
hogy azóta is minden forradalom az emberi jogok segít-
ségével legitimálja önmagát. De hát a változásért fenn-
tartások nélkül rajongó korunkban a forradalom (min-
denféle forradalom) amúgy is üdvös dolognak számít 
(másképp nem lehetne egy olyan közönséges mészáros, 
mint Che Guevara, az egyik ikonja a populáris kultúránk-
nak), s az is tény, hogy ezeknek a jogoknak a lelkesítő 
eszméje valóban segített néha az embertelen diktatúrák 

12  Maximilien Robespierre: Észrevételek jelen helyzetünk erkölcsi 
okairól, in: Uő: Elveimkifejése, Gondolat Kiadó, Budapest, 1988, 
123–132, 124. o.

13  Edmund Burke, i. m., 145–146. o.
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megdöntésében. Csakhogy ez a forradalmi potenciál nem 
csak forradalmi időkben sajátja az emberi jogoknak, s a 
hatalom megkontrázásának léteznek olyan legitimnek 
tűnő instanciái, amelyek békeidőkben akasztják el a jog-
állam rendes működését.

Az emberi jogoknak ezt a vonását azonban nem le-
het a fentiekhez hasonló egyszerű képletekben leírni. Ha 
látni akarjuk működésüknek ezt az oldalát is, akkor ab-
ból kell kiindulnunk, hogy ellentétben az olyan jogokkal, 
amelyeket egykor az uralkodó adományozott az alattva-
lóinak, vagy azokkal, amelyeket az egyház szentesített, 
amelyeknek tehát egyértelműen a világi vagy egyházi 
autoritás volt a forrása, az emberi jogoknak valamilyen 
végső autoritásba való „beágyazottsága” hasonló módon 
nem jeleníthető meg. Az emberi jogok végső forrása maga 
az Ember: nem ez vagy az az ember, hanem az Ember, a 
maga általánosságában, ami azt jelenti, hogy vagy az ösz-
szes ember, vagy pedig egyik sem. Senkinek nincs felha-
talmazása arra, hogy távol az összes embertől elfoglaljon 
egy olyan pozíciót, amelynek birtokában legitim módon 
osztogathatná ezeket a jogokat, egyetlen egy embernek 
sincs felhatalmazása arra, hogy az emberi jogok kizáróla-
gos forrása lehessen.

Más szavakkal: ellentétben a történelmi szokásjog-
gal vagy az uralkodó által szentesített jogokkal, az em-
beri jogok esetében nem látjuk tisztán azt az autoritást, 
amelynek joga lenne ezeket a jogokat kinyilatkoztatni. 
Az emberi jogok lényegéhez tartozik, hogy szabadon ki-
nyilatkoztathatják magukat, azaz itt a kinyilatkoztatás 
tartalma nem választható el a kinyilatkoztatás tényétől. Az 
embernek nemcsak jogai vannak, hanem ahhoz is joga 
van, hogy jogait kinyilatkoztassa: az embernek joga van 
jogait kinyilatkoztatni, minden embernek joga van jogait 
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kinyilatkoztatni. A jogok nem pusztán tárgyai a kinyil-
vánításnak: lényegükhöz tartozik, hogy kinyilvánítják 
magukat, s az ember, a maga megbízottai révén úgy je-
lenik meg, mint akinek lényegéhez tartozik, hogy jogait 
kinyilvánítsa. Egyszóval e kinyilvánított jogok senki által 
nincsenek kinyilvánítva, vagy akkor a kinyilvánító min-
denki és senki, minthogy minden egyes ember egyszerre 
alanya és tárgya, szerzője és haszonélvezője a jogoknak, 
minden jognak.

Ebből viszont a jognak egy olyasfajta indeterminációja 
következik, állítja a jeles kortárs francia filozófus, Pierre 
Manent,14 ami folyton-folyvást új jogköveteléseket vált 
ki, s tulajdonképpen a jogszaporításnak ma mindenütt a 
nyugati világban jelen lévő tendenciája éppen a jog ilyen 
meghatározatlanságának, ennek a rossz, körkörös logiká-
nak az egyenes következménye. Bármit tegyen az állam 
és a közigazgatás, a parancsadásnak és uralkodásnak 
mindezen instanciái ki vannak téve annak a megkont-
rázásnak, amit Manent Claude Lefort nyomán találóan 
„jogi oppozíciónak” nevez. Társadalmainkban a jogok 
folyton-folyvást keletkeznek, olyan helyeken, amelye-
ket a hatalom nem tart teljesen ellenőrzése alatt, messze 
túllépve ezáltal a jogállam számára szokásosan kiszabott 
kereteket.

Azon túlmenően, hogy mindez a jog látványos 
devolúcióját, gyors elértéktelenedését eredményezi, s le-
hetővé teszi a jogokkal való mindennapos visszaélést, 
egy másik úgynevezett „veszélyt” is hordoz magában. 
Burke vagy Bentham még amiatt tartott ezektől a jogoktól, 
mert szerintük a jog ilyetén indeterminációja a társadalmi 

14  Pierre Manent: Az emberi jogok kinyilvánítása, in: Uő: Politikai 
filozófiafelnőtteknek, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 161–178, 176. o.
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anarchia veszélyét hordozza. Ez a veszély bizonyos érte-
lemben valós, ha arra gondolunk, hogy micsoda tehertételt 
jelent az államnak mindezen jogkövetelések mindennapos 
teljesítése. A modern állam olyan jogok megpróbáltatá-
sának van kitéve, amelyek nincsenek eleve belé foglalva, 
s amelyek folyton folyvást keletkeznek olyan jogigények 
formájában, amelyek jogszerűségét és jogcímét eleve lehe-
tetlenség tagadni.

De létezik, s ennek a mértékét ma már egész ponto-
san fel tudjuk mérni, egy másik veszély is, ami a hatalom 
látható gyengülése helyett – vagy helyesebb lenne azt 
mondani: a hatalom látható gyengülésével párhuzamosan 
–, ugyanennek a hatalomnak az adminisztratív túlburján-
zásához vezet, s ami elsősorban azzal függ össze, hogy a 
francia forradalom kora óta eltelt kétszáz esztendőben a 
jog fogalma is nagymértékben átalakult. Bizonyos értelem-
ben ugyanazzal a paradoxonnal állunk itt szemben, amit 
már Tocqueville is előre látott és megjövendölt, amikor azt 
írta, hogy a létfeltételek egyenlőségéből majd fokozatosan 
kibontakozó demokrácia egyszerre lesz adminisztratív ér-
telemben túldimenzionált és politikai értelemben gyenge.

A jog szó ugyanis egyszerre jelentheti a hatalom kor-
látait és a hatalom célját. Ha a jogot úgymond „politikai 
jognak” tekintjük, akkor az a kormányzat hatalmának a 
visszaszorítására szolgál, s ebben a minőségében az úgyne-
vezett „korlátozott kormányzat” kivitelezésének elenged-
hetetlen eszköze. Így a politikai jog, állítja Roger Scruton, 
a 20. század végének talán legismertebb konzervatív „ide-
ológusa”, „egyfajta vétó a polgár kezében, amelyet pajzs-
ként használhat a fenyegető veszély elhárítására”.15 Ámde 

15  Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? in: Uő: Mi a konzervativiz-
mus? Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1995, 11–42, 29. o.
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a veszélyt maga a jogok nyelvezete is előidézheti, ugyanis 
a jogok arra is felhasználhatók, „hogy politikai szabad-
ságjogok helyett új és átláthatatlan követeléseket alapoz-
zunk meg”.16 A probléma, amit utóbb maga Scruton is 
részletesen kifejt, valójában nem új, sőt bizonyos értelem-
ben az emberi jogi gondolkodással egyidős, s végered-
ményben leegyszerűsíthető a klasszikus, negatív, és az 
újabb keletű, pozitív vagy morális (esetleg szociális) sza-
badságjogok ellentétére.

A klasszikus szabadságjogok, mint a lelkiismereti 
szabadság, a szólás-, valamint gondolatszabadság, aho-
gyan ezekről még Constant gondolkodott, az államha-
talom visszaszorításának eszközei. Az állam elsősorban 
úgy tudja ezeket biztosítani, ha nem avatkozik be a polgá-
rai magánéletébe. Pozitív vagy morális jogokon, ezekkel 
ellentétben, a politikai gondolkodás és jogelmélet olyan 
jogokat ért, amelyeket a polgár nem gyakorolhat önma-
gában, vagyis amelyeknek gyakorlása feltételezi más 
polgárok aktív hozzájárulását a joggyakorlat feltételeinek 
megteremtéséhez. Utóbbiak gyakorlása tehát rendsze-
rint csak állami segédlettel valósítható meg, s bizonyos 
esetekben a kormányzati politikának ez kifejezetten a cél-
ját képezi. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szabadságjogok 
gyakorlása kötelezettségeket róhat a társadalomra, illetőleg 
fölhatalmazhatja az államot arra, hogy a polgárok bizo-
nyos csoportjait megillető jogok biztosítása érdekében más 
polgárok szabadságjogait csorbítsa. Vagyis végső soron 
a szabadság kiterjesztésének politikája a szabadság visz-
szaszorítását eredményezheti, mégpedig korántsem ama 
klasszikus értelemben, hogy szabadságunk határait mások 
hasonló szabadsága jelenti.

16  Uo.
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Vegyük például a „megélhetéshez (élethez) való jo-
got”, mely az első olyan szociális jog, amelynek kodifiká-
lására az európai történelemben kísérletet tettek. Az egyik 
értelmezés szerint ez azt a jogot jelenti, hogy életünket 
senki törvényes indok nélkül ne vehesse el. A törvénynek, 
amely ezt a jogot biztosítja, az a rendeltetése, hogy meg-
gátolja a büntetlen gyilkosságot s a zsarnoki önkényt. Az 
egyenlősítő gondolkodás hatására azonban ez már a 18. 
század végén kezdett átalakulni a „megélhetéshez való 
joggá”, ami már nem szabadságjogot jelent, hanem köve-
telést az állammal és az államon keresztül mindazokkal 
szemben, akiknek viselniük kell ennek költségeit. Ebben az 
értelmezésben a megélhetés joga a létminimum biztosítása 
minden egyes állampolgár számára. Nem az egzisztenci-
ális, hanem a szociális biztonság garanciája tehát. Ez a jog 
csak úgy biztosítható – ha egyáltalán biztosítható –, hogy 
egyrészt a gazdaság feletti állami ellenőrzést megnövelik, 
másrészt olyan rendszabályokat vezetnek be, amelyek 
nyilvánvalóan a szabad gazdaságban élvezett jogok meg-
kurtítására irányulnak.

A megélhetés jogának kodifikálása, eszmei megal-
kotójának, Robespierre-nek szándéka szerint rejtetten 
erkölcsnemesítő célzatú lett volna, s a gazdagot arra ösz-
tönözte volna, hogy a szegényt testvérének tekintse. Túl 
azon, hogy történelmi tapasztalataink szerint a politika és 
a jog nem alkalmas eszközei az erkölcsnemesítésnek (noha 
napjaink jogalkotását láthatóan egy ilyen meggyőződés 
vezérli), Robespierre felfogása fényt derít egy olyan előfel-
tevésre, ami korunk jogalkotásának is rejtett előfeltevése, 
s ami tulajdonképpen egyenes módon következik már a 
18. századi szerződéselméletekből. Eszerint minden köte-
lezettséghez rendelhető egy jog, s egy kötelezettség csak 
akkor tekinthető legitimnek, ha levezethető valamilyen 
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jogból. Ez az előfeltevés azon a mélyebb, s rendszerint ki-
mondatlan föltevésen nyugszik, hogy az egyik ember csak 
akkor visel speciális kötelezettséget a másikkal szemben, 
ha önkéntes cselekedeteivel elkötelezte magát: ha ígéretet 
tett neki, elfogadta a szolgálatait, és így tovább. Ez a társa-
dalmiszerződés eszméje, mely szerint adott politikai közös-
ség tagjait mindösszesen egy szerződés egyesíti, melyben 
a társulás feltételei egyértelműen, egyszer s mindenkorra 
rögzítve vannak. A szerződéses társadalomban nincs köz-
jó és nincs közös erkölcsi mérce, mint ahogyan nincsenek 
egyénekre háruló, a szerződésből levezethetetlen kölcsö-
nös erkölcsi kötelezettségek sem.

Ha viszont arra gondolunk, hogy általában véve ez a 
fajta emberjogi fanatizmus, a követeléseknek és (gyakran) a 
visszaéléseknek ez a nyelvezete miféle civilizációs károkat 
okozott már eddig is (például amiatt, mert meghonosította 
civilizációnkban a végeláthatatlan követelések atmoszfé-
ráját), akkor egyet kell értenünk Leszek Kołakowskival, 
aki az Emberijogok?Mivégre?17 című nagyszerű, felforga-
tó esszéjében azt állítja, hogy a jogok nyelve helyett vissza 
kellene térnünk az erkölcsi kötelezettségek nyelvéhez: ez 
sokkal pontosabb, világosabb nyelv, mondja, amely jóval 
kevesebb alkalmat kínál a visszaélésre, mint amikor a jo-
gainkat emlegetjük. El kellene fogadnunk tehát azt a gon-
dolatot, hogy nem minden kötelességhez rendelhető egy 
jog, s hogy jog és kötelesség szimmetriája nem mindig 
biztosítható. A csecsemőknek például nincsenek jogaik, 
mi mégsem kínozhatjuk vagy ölhetjük meg őket. Nincse-
nek jogaik, nekünk, felnőtteknek viszont vannak köteles-
ségeink velük szemben: táplálnunk kell őket, védelmez-

17  Leszek Kołakowski: Emberi Jogok? Mi végre? in: Kritika, Buda-
pest, 2004/2, http://www.szochalo.hu/hireink/article/102261/1359/
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nünk a veszélyektől és a szenvedéstől, felnevelnünk. Ez a 
mi erkölcsi kötelességünk, nem pedig a csecsemők jogai; 
itt a kötelezettségek és az igények egyensúlyáról szó sem 
lehet. Mindez persze az emberi közösségnek egy másik 
vízióját is feltételezi, egy olyat, amit máig Burke írt le a 
legpontosabban, amikor azt mondta, hogy a társadalom 
nem egy szerződés, hanem „az élők, a holtak és a még 
meg nem születettek” szövetsége. Egy szövetség tehát, de 
olyan, ami nem csak az élőket egyesíti, s amit nem csak 
az élők megállapodásra irányuló kizárólagos akarata, ha-
nem a hagyományozott erkölcsi kötelezettségek rendsze-
re köt egybe.

A jognak ezt az állandó keletkezését, a jognak ezt a 
látható túlburjánzását azért is olyan nehéz féken tarta-
ni társadalmainkban, mert azzal párhuzamosan, hogy 
átalakult a jog értelme, észrevétlenül megváltozott egy-
szersmind a legitimációja is. Az olyan 19. századi szabad-
ságjogok, mint a szólás- és gondolatszabadság joga vagy 
a lelkiismereti szabadság az embernek mint spirituális 
lénynek a spirituális igényeit védték és elégítették ki. Az a 
terület, amit lefedtek, a természeti kötöttségektől eloldott, 
szellemi vagy pontosabban spirituális „szabadság” álla-
pota volt. Ezt fejezi ki valamiképpen az emberi méltóság 
Kanttól eredeztethető fogalma, akinek a filozófiája korán 
hatással volt az eszme kialakulására. Az a tény jogosít fel 
minket az emberi jogokra, hogy mindannyian racionális 
lények vagyunk, akik képesek az életüket elvek szerint 
irányítani. És hogy Földünk egyetlen általunk ismert más 
élőlénye sem képes erre. Azóta is valami ilyesmi szolgál 
az egyenlő emberi méltósággal kapcsolatos intuíciónk 
alapjául, bár a pontos meghatározása megváltozhatott.

Az emberi méltóság tehát, legalábbis Kant szerint, 
az ember emberi természetéből fakad: azaz az emberi 
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természetből fakad ugyan, de mégis független a konkrét 
személy konkrét identitásától, természetes szükséglete-
itől, vágyaitól, de akár még erkölcsi habitusától is. „Az 
emberi méltóság ama tény révén létezik – írja Manent –, 
hogy az emberi lényt egy, a természetétől teljesen függet-
len és ahhoz képest fölöttes indíték, egyfajta spirituális 
okság is mozgathatja.”18 Ma viszont, legalábbis a morális 
és szociális jogok egyre szaporodó számának tanúsága 
szerint, láthatóan arra vágyunk, hogy csökkentsük ezt a 
feszültséget a spirituális és az érzéki között, hogy egybe-
olvasszuk a méltóság eszméjét a partikuláris identitásból, 
faji, nemi és osztály-hovatartozásból, szexuális orientá-
ciónkból fakadó természetes igényeinkkel, vágyainkkal, 
követeléseinkkel. Ez nyilván a kanti tanítás gyökeres át-
formálását, ha nem egyenesen az elvetését jelenti, s ezt 
alig leplezi a tény, hogy közben viszont mániákusan ki-
tartunk a kanti szóhasználat, „az emberi méltóság tisz-
telete” mellett. A szavak megmaradtak, de egészen mást 
jelentenek.

Az emberi jogokkal kapcsolatos gondolkodásmód 
ilyen átalakulását, még ha – mondjuk így – embrionális 
formában is, már Robespierre beszédei jelezték, s bizo-
nyos mértékig előre is vetítették. Ha a társadalom „leg-
első célja”, mondotta például 1793. április 24-én az em-
beri jogok új deklarációjáról tartott beszédében, hogy 
„megvalósítsa és betartsa” az ember elévülhetetlen jogait, 
amelyek közül „az első” „a megélhetés joga”, akkor „a 
társadalom köteles biztosítani minden tagjának létfenn-
tartását, akár úgy, hogy munkát ad nekik, akár úgy, 
hogy ellátja a létfenntartás eszközeivel azokat, akik nem 

18  Pierre Manent: i. m., 310. o.
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tudnak dolgozni”.19 Bármennyire is furcsa tehát, de az a 
forradalom, amely eredetileg szigorúan az abszolutizmus 
elleni politikai lázadásként, a harmadik rend emancipáci-
ós törekvéseként kezdődött, kevesebb mint négy év alatt 
a legitim kormányzás egy olyan vízióját érlelte ki a forra-
dalmárokban, miszerint a társadalom végső célja a végle-
tes szegénység eltörlése. A forradalom eszmeiségében s 
a forradalmi retorikában bekövetkező gyors és látványos 
változásnak a döntő oka az volt, mondja Arendt, hogy a 
forradalom, anélkül, hogy ez kezdeményezőinek szándé-
kaiba a legcsekélyebb mértékben is bele lett volna írva, 
azáltal, hogy emancipálta a harmadik rendet, láthatóvá 
tette a szegénységet. S mihelyt a „tömeges szegénység 
nyomasztó jelensége” feltűnt a francia forradalomban, 
a forradalom szereplőit többé nem foglalkoztatta sem a 
polgári emancipáció, sem pedig a jogegyenlőség.

Mégpedig azért nem, írja Arendt, mert hitük szerint a 
szegények emancipálásával „magát a természetet eman-
cipálták” – felszabadították minden emberben „a termé-
szetes embert”, és megadták neki azokat a jogokat, „ame-
lyekhez azért volt joga mindenkinek, mert megszületett, 
és nem azért, mert egy államhoz tartozott”. Az új állam 
feltevésük szerint „az ember természetes jogain” alapult, 
azokon a jogain, amelyek csak azért illetik meg az embert, 
mert természeti lény, vagyis az életszükségletekhez való 
jogán: „az élelemhez, a ruházkodáshoz és a fajfenntar-
táshoz” való jogon. Ám ezeket a jogokat nem a politikát 
megelőző jogokként értelmezték, mint Constant, ame-
lyekhez semmiféle kormánynak és politikai hatalomnak 

19  Maximilien Robespierre: Az emberi és polgári jogok nyilatko-
zata. Maximilien Robespierre úr javaslata in: Uő: Elveimkifejtése, 
339–347, 341. o.
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nincs joga hozzányúlni és megsérteni, hanem olyan jo-
gokként, amelyek a kormányzás és a hatalom tartalmát és 
végső célját alkotják. „Az ancienrégime-t azzal vádolták, 
hogy megfosztotta alattvalóit ezektől a jogoktól – vagyis 
az élet és a természet jogaitól –, nem pedig azzal, hogy 
megfosztotta őket szabadságjogaiktól és polgári jogaik-
tól.”20

Ezek a jogok tehát a forradalmárok gondolkodásá-
ban immár nem a hatalom korlátozásainak az eszközei 
voltak, hanem minden kormányzás és hatalom végső cél-
ját és értelmét alkották, ennek pedig egyenes következ-
ménye az lett, hogy az a politika, amelyik nem jelenítette 
meg ezeket a szükségleteket, azonmód elveszítette a legi-
timitását. Mert „amint a tömegek rájöttek, hogy szegény-
ségükre nem gyógyír egy alkotmány, úgy fordultak az 
alkotmányozó nemzetgyűlés ellen, ahogy korábban XVI. 
Lajos udvara ellen” fordultak, s „a forradalom résztvevői 
közül csak azok maradtak fenn és jutottak hatalomhoz, 
akik az ő szószólóik lettek”.21 Előbb, 1789. október 5-én, 
hétfőn az asszonyok még csak kenyeret követeltek a pá-
rizsi városháza előtt a szakadó esőben, két vagy három 
évvel később azonban, amikor már a mosónők is az utcá-
ra vonultak, az lett a jelszó, hogy „szappant és kenyeret”.

Minderről persze Arendt érezhetően a rosszallás 
hangján beszél, hiszen olyan gondolkodóként, akinek a 
politikai elképzeléseit nagymértékben az antikvitás do-
kumentált politikai tapasztalatai alakították, mindig is az 
volt a véleménye, hogy a politika a politikai szabadság, 
az egymással való kényszermentes beszélgetésnek a te-
repe, a természeti erők uralma és kényszerítő ereje alól 

20  Hannah Arendt: Aforradalom, 141. o.
21  Uo.
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tehát fel kell szabadítani a szemléleti és véleménykülönb-
ségek megjelenésére. Szegénynek vagy mosónőnek lenni 
végül is nem egy politikai opció.

Nyilván, ha arra gondolunk, hogy ezek a természetes 
szükségletek és igények egyre nagyobb számban törnek be 
manapság a politika spirituális területére, akkor ez önma-
gában is egy eléggé riasztó perspektívát kínál, különösen 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy ezek a természetes igények 
csak felerősítik a jogszaporításnak az amúgy is mindenütt je-
len lévő tendenciáját. Mert ugyan ki mondhatná meg, hogy 
mely természetes igények formálhatnak jogcímet a jogokra, 
s melyek nem. Ma szappant követelünk, holnap egyebet. 
De Arendt szerint az emberjogi okoskodással alapvetően 
mégsem az a gond, hogy végső következményeit tekintve 
láthatóan „a természetre redukálja a politikát”.

Ami nyilván nem azt jelenti, hogy ez a tendencia ma 
egyáltalán nem létezik. Ha Marxnak még az volt a kíván-
sága, hogy az önző embert lehetőleg semmisítse meg maj-
dan a polgár, s hogy az ember elkülönülésre irányuló vá-
gyain kerekedjen felül önnön spirituális természete, akkor 
ma láthatóan ennek éppen az ellenkezőjére vágyunk: azt 
reméljük, hogy sikerül, ha nem is lebontani, de legalább 
rést ütni a politika spirituális építményének falán, s hogy 
némelykor szabad folyást tudunk engedni önző vágyaink-
nak a politika építményén belül is. Olyan szabadságot aka-
runk magunknak, amelynek ára ne „az egyén szörnyű kanti 
elszemélytelenítése” legyen, s egyszerre akarjuk a szellemit 
és az érzékit megillető jogokat. Azt akarjuk, hogy odafi-
gyeljenek ránk, ha éhesek vagyunk, de ugyanakkor azt is 
akarjuk, hogy a méltóság kanti eszméjéhez hűen olyan em-
berként kezeljenek minket, aki független a természeti világ 
determináló biológiai kényszereitől, s az életét elvek szerint 
éli le.
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És ebben a vágyban, vagy legalábbis a vágyaknak eb-
ben a konfliktusában, van valami mélyen emberi, ami mi-
att nagyon is jogosnak és érthetőnek találjuk azt. S itt nem 
csak arról van szó, hogy az ember egyszerre tud önző és 
önfeláldozó lenni, hanem arról is, hogy egyáltalán nem 
tűnik abszurdnak a politika olyan víziója, ami az ember 
mindkét természetének korlátos keretek között teret en-
gedne. Szó nincs tehát arról, hogy politikai megfontolá-
sokból tagadnunk kellene egyik vagy másik vágynak a 
létjogát. A tragédia inkább az, hogy a természetes emberi 
jogok fogalmának segítségével, függetlenül attól, hogy el-
ismerjük-e az embert a maga biológiai kényszereinél fog-
va megillető jogokat vagy sem, ez a konfliktus, amelynek 
a különböző, egymással ütköző vágyak hasonló konflik-
tusaitól eltérően politikailag megoldhatónak kellene len-
nie, nem oldható meg. Ez pedig azért van, mert az ember 
jogainak metafizikai doktrínája még akkor is absztrakt 
emberi lényként kezeli az egyént, amikor egyébként azo-
kat a jogokat adja meg neki, amelyek őt csupasz, hús-vér 
emberként megilletik. Az emberi jogok doktrínájának kö-
vetkezetesen végigvezetett logikája, jól látta ezt Arendt, 
szinte természetszerűleg vezet el a „természeti” embert 
megillető jogokhoz, de mégsem képes a valóságos ember 
jogigényeit kielégíteni.

Nem mintha nem tekintené ez a doktrína az embert 
a szó fizikai értelmében valóságos embernek. De függet-
lenül attól, hogy felruházza-e őt a kényszerítő biológiai 
szükségletekből fakadó jogokkal vagy sem, csak úgy 
képes az egyént egyáltalán a jogok alanyának tekinteni, 
ha az nem vesz részt az embertársainak közösségében. 
Az emberi jogok doktrínájának legesendőbb vonása az, 
hogy az embert akkor is absztrakt lényként kezeli, ami-
kor nem ezt teszi, amennyiben ilyenkor is elválasztja őt 
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embertársaitól, s függetleníti embertársainak közösségé-
től. Mégpedig pontosan amiatt, mert feltételezi, hogy a 
jogoknak maga az Ember a forrása, s hogy az ember jogai 
tekintetében nem függ embertársainak közösségétől. Már 
Burke-öt is aggasztotta, mondja Arendt, hogy az „elide-
geníthetetlen” természetes jog csak „a pőre vad jogait” 
ismerné el, s ezzel a vadság fokára szállítaná le a civilizált 
nemzeteket.22

Summa summarum, Arendt konklúziója nem csu-
pán az, hogy a pozitív vagy szociális jogokkal szemben 
inkább azokat kellene igenelnünk és helyeselnünk, ame-
lyek szabad kifejlést engednek a spirituális lényünknek, 
bár persze az embernek a politikai szférában, amennyi-
ben az a kényszermentes beszélgetés terepe, elsősorban 
ezekre van szüksége. De mert meg volt győződve arról, 
hogy az emberi jogok doktrínája szinte természetszerű-
leg vezet el a spirituális jogoktól az embert „természeti” 
mivoltánál fogva megillető jogok eszméjéhez, ezért egy 
sokkal radikálisabb álláspontra helyezkedett, s azt tar-
totta, hogy az ember egész egyszerűen nem lehet a saját 
jogainak forrása.

Hogy mennyire nem lehet a saját jogainak a forrása, 
sőt, hogy mennyire nem is kívánatos, hogy ő legyen a 
saját jogainak a forrása, azt éppen a nácizmus politikai 
tapasztalatai bizonyították a legjobban, írja. Azok az em-
berek, akiket előbb megfosztottak állampolgárságuktól, 
majd deportálták őket, „a haláltáborok túlélői, a koncent-
rációs és internálótáborok lakói Burke érvei nélkül is arra 
a belátásra jutottak, hogy a legnagyobb veszélyt az hozza 
rájuk, hogy ők, a szó absztrakt pőreségében, csupáncsak 

22  Hannah Arendt: Azemberijogokkeltettebonyodalmak, 360. o.
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emberi lények”.23 Mert ha egy emberi lény, mint a depor-
táltak, elveszíti politikai státusát, pontosan olyan hely-
zetbe kerül, amelyben az általános emberi jogokról szóló 
nyilatkozat oltalmat kínálna neki, ha jogai csakugyan ve-
leszületettek és elidegeníthetetlenek volnának. Valójában 
azonban történelmi tapasztalataink szerint ennek éppen 
az ellenkezője történik. Úgy tűnik, hogy az az ember, aki 
csak ember és semmi más, éppen ama tulajdonságait ve-
szítette el, amelyek lehetővé teszik, hogy más emberek 
embertársukként bánjanak vele. „Az az emberi lény, aki 
elvesztette helyét a közösségén belül, politikai státusát 
kora küzdelmeiben, jogi személyiségét, amely tetteit és 
sorsa egy részét összefüggő egésszé alakította, az csak 
azokat a tulajdonságait őrizheti meg, amelyek rendes kö-
rülmények között egyedül a magánélet szférájában feje-
ződnek ki, és minden közérdekű ügyben tulajdonságok 
nélküli lény, puszta létezés marad.”24 Annak az egyénnek 
tehát, aki az emberi jogok alanya lehetne, nincs nyilvános-
sága, puszta, önmagába zárt létezés: nem is számíthat a 
nyilvánosság támogatására, leszámítva a véletlenül jött 
barátság rokonszenvét, vagy valamilyen hirtelen támadt 
szeretet szeszélyét.

***

Nincs semmi elítélendő abban, hogy az emberek az 
elnyomás korszakaiban szabadságot akarnak maguknak. 
És abban sincs semmi elítélendő, hogy a szabadság esz-
méjét a jogok eszméjébe rejtik. „A jogok eszméje – írta 

23  Uo.
24  Uo., 361. o.
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Tocqueville gróf – nem egyéb, mint az erény eszméje a 
politika világában. A jogok eszméjének segítségével hatá-
rozzák meg az emberek, mi is a túlkapás meg a zsarnok-
ság. Ennek az eszmének a fényében ki-ki függetlennek 
mutatkozhat dölyfösség nélkül, és alávetettnek alantas-
ság nélkül.”25 Jogok nélkül tehát nehezen képzelhető el 
szabadság. Csakhogy ezeknek a jogoknak nem az ember 
a forrása. A jogok, mondta Burke, nem természetesek, ha-
nem politikaiak. Ott, ahol egy kormányzat vagy a törté-
nelmi szokásjog nem kezeskedik értük, nem léteznek. Ez 
a végső értelme Burke híres, és gyakran félreértett mon-
datának, melyben az „emberek jogaival” az „angolok jo-
gait” állítja szembe: egy már megalkotott politikai testen 
kívül jogainknak nincs se létezése, se értelme.

Arendt, százhatvan évvel később, ha más alakban is, 
de tulajdonképpen (és bevallottan) Burke eredeti eszmé-
it adja tovább, amikor azt állítja, hogy minden állítóla-
gos emberi jogunkat meg kell előznie egy olyan jognak, 
amelyről a nagy emberjogi dokumentumok nem tesznek 
említést: az a jog, hogy jogaink legyenek, a jog ahhoz, 
hogy az ember valamiféle szervezett közösséghez tartoz-
zék, hogy elismerjék egy közösség tagjának. Ez a jog nem 
fejezhető ki a tizennyolcadik század fogalmi kategóriái-
val, mert ezek feltételezik, hogy az emberi jogok közvet-
lenül az ember „természetéből” fakadnak, nem pedig egy 
adott közösséghez való tartozásból.

Magyarán: csak ott vannak jogaink, ahol mi, egyazon 
politikai közösség tagjai, kölcsönös egyetértéssel és közös 
akarattal úgy döntünk, hogy kölcsönösen egyenlő jogo-
kat biztosítunk egymás számára. A jog forrása tehát nem 

25  Alexis de Tocqueville: AdemokráciaAmerikában, Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1983, 205–206. o.
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az ember, hanem az emberek: maga a politikai közösség. 
A jogunk ahhoz, hogy jogaink legyenek csak egy olyan 
közösségben adott, amelyben nem a születéstől fogva 
adott sajátosságaink, hanem a nyilvánosság előtt felvál-
lalt tetteink és véleményeink alapján ítélnek meg minket. 
Annak alapján, amit teszünk, mondunk vagy gondolunk. 
Maga a jogokhoz való jog sem más, mint az a jog, hogy ne 
a születés, hanem kizárólag a tetteink és a véleményeink 
alapján döntsenek rólunk. „Politikai életünk – írta Arendt 
– azon a meggyőződésen nyugszik, hogy képesek va-
gyunk megfelelő szervezéssel az emberek egyenlőségét 
biztosítani, mert az ember a vele egyenlőkkel és csakis 
azokkal közösen építheti fel, változtathatja meg a világát 
és cselekedhet benne. […] Nem születtünk egyenlőnek; 
egyenlővé csupán egy csoport tagjaiként válunk, ha elég 
erős az a közös elhatározásunk, hogy kölcsönösen egyen-
lő jogokat biztosítunk egymásnak.”26 Mihelyst ez a köl-
csönös egyetértés és akarat eltűnik, az állítólagos emberi 
jogok is papírra vetett szavakká vedlenek vissza.

Van azonban egy további megfontolás is, ami arra 
kellene ösztönözzön minket, hogy elforduljunk az emberi 
jogoknak ettől a 18. századi, erőteljesen metafizikai fogal-
mától. Korunk emberjogi fanatizmusának egyik követ-
kezménye, hogy mindenféle követelést – legyen az jogos 
vagy jogtalan, szóljon mellette a józan ész vagy csupán va-
lami alkalmi gerjedelem – akkor tekintünk legitimnek, ha 
az lefordítható az emberi jogok nyelvére. Így például, ha 
napjaink egyik fontos jelszava a „másság tisztelete” vagy 
a „különbözőség elfogadása”, akkor ezt úgy igyekszünk 
megalapozni és elfogadtatni, hogy a toleranciának ezt az 
igényét lefordítjuk az emberi jogok univerzalizmusának 

26  Hannah Arendt: Azemberijogokkeltettebonyodalmak, 362. o.
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nyelvére. Azok, akik ma a különbözőséget ünneplik és 
abban a jelenkori társadalom legörvendetesebb és legne-
mesebb vonását látják, minduntalan arra hivatkoznak, 
amit úgy hívnak, hogy „a különbözőséghez való jog”.

S bár őszinte meggyőződésük, hogy a különbözőség 
érdekében cselekszenek, valójában pontosan az ellenkező-
jét teszik: a társadalom homogenizálásához járulnak hozzá, 
hiszen a másságot az emberi jogok nyelvén fogalmazzák 
meg, azaz a különbözőség eszméjét a jogok eszméjébe rej-
tik. Az ilyen diskurzus látható módon megpróbálja tehát a 
sokféleség tényét és értékét összebékíteni a jogegyenlőség 
nála alapvetőbb (vagy alapvetőbbnek tekintett) elvével. Az 
Ember úgy jelenik meg itt, mint a jogok (vagy legalábbis 
egy bizonyos jog: a különbözőséghez való jog) alanya, 
függetlenül attól, hogy az egyes, valóságos emberek tény-
legesen hajlandóak-e úgy tekinteni magukra, mint akik 
ilyen vagy olyan jogok hordozói. (Bár számunkra, európai 
emberek számára ez a dolog megdöbbentő és szinte már-
már elképzelhetetlen, de az a helyzet, hogy az emberi jogok 
doktrínája nem minden nép politikai kultúrájának szerves 
része.) A jogoknak ez az extrapolációja szinte természetsze-
rűleg következik az emberi jogok univerzalista, homoge-
nizáló logikájából, mert azok magát az embert, a csupasz, 
tulajdonságaitól megfosztott tiszta emberi lényt illetik meg. 
Már ma sejthető, hogy a multikulturalizmus ilyen formája 
végső soron csak akkor lehet sikeres, ha ember és ember 
között majdan eltűnik minden mértékadó különbség.

Ez aztán egyfajta kulturális neurózist eredményez, 
egy olyasféle civilizációs tudathasadást, amikor ugyanaz-
zal a szájjal hol azt mondjuk, hogy „minden különbséget 
tisztelni kell”, hol pedig azt, hogy „mindnyájan legyünk 
egyformák”. Gyakorlati eredménye viszont az, hogy lát-
hatóan egyre kevésbé vagyunk képesek elfogadni mások 
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különféle okokra visszavezethető másságát. Ami önmagá-
ban még nem volna probléma: a politikai közösségek min-
dig is a befogadás és a kirekesztés aktusai mentén szerve-
ződtek. A probléma az, hogy az emberi jogok univerzalista 
logikája szerint minden másságot tisztelnünk kell, és minden 
különbözőséget el kell fogadnunk. Ez egy olyan hatalmas, 
már-már elviselhetetlen erkölcsi terhet ró ránk, ami elől új-
fent csak a jogok eszméjéhez menekülünk. Azt mondjuk: 
elfogadlak téged, de csak akkor, ha olyan vagy, mint én; 
elfogadlak téged, mint a jogok alanyát, mint absztrakt em-
beri lényt. De ennek nyilván az az ára, hogy a te különbö-
zőséged is csupán az emberi jogok által felkínált formában 
nyilvánulhat meg. (Jellemzően ez a helyzet, amikor az Eu-
rópába betelepülő muszlimokon az emberi jogok tiszteletét 
kérjük számon.) De ha te netán valóságos emberi lény len-
nél, olyan esetleg, aki nem tiszteli az emberi jogokat, vagy 
netán nem is tartana igényt rájuk, akkor sajnálattal közöljük 
veled, hogy nem tudunk téged el- és befogadni.

Ismétlem: nem az a probléma, hogy egy politikai kö-
zösség nem fogadja be a másság bizonyos formáit. A prob-
léma az, hogy az emberi jogok univerzalista logikája szerint 
ez elképzelhetetlen: a különbözőséghez való jog elvben 
mindenkit megillet. A gyakorlatban persze csak azokat, 
akik hajlandók különbözőségüket a jogok által felkínált 
térben – és csakis abban – érvényre juttatni. Így aztán a 
befogadás imperatívuszát úgy teljesítjük, hogy a külön-
bözőséget a jogokba rejtjük, a másság szabadságát a jogok 
egyenlőségére redukáljuk. Nagyon úgy néz ki tehát, hogy 
az emberi jogok csak nagyon korlátos értelemben képesek 
megalapozni a másság iránti toleranciát, s a tőlünk radikáli-
san különbözőnek a befogadását a politikai testbe.

Fordítva azonban ez nem igaz: a különbözőség befo-
gadása képes megalapozni a jogot. A mások befogadása 
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éppen az az aktus, amikor a tőlünk különbözőket – nem a 
születéstől fogva adott tulajdonságaik, hanem a tetteik és 
a véleményeik alapján – elfogadjuk mint politikai közös-
ségeink tagjait, s kölcsönösen egyenlő jogokat biztosítunk 
számukra. És ez az egyetlen valóságos formája a jognak, 
hiszen érte nem csupán egy papír, hanem egy egész kö-
zösség valóságos akarata kezeskedik.

Székelyföld, 2011
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Quentin Skinner, jeles cambridge-i eszmetörténész sze-
rint az egyik legsúlyosabb hiba, amit csak politikai esz-
metörténész elkövethet, hogy egy adott mű jelentését 
összekeveri a történelmi jelentőségével. Azt gondolom 
viszont, hogy Rousseau esetében szinte lehetetlenség 
elkerülni ezt a hibát. Az ő Társadalmiszerződése ugyanis 
olyannyira szorosan összefonódott a francia forradalom-
mal, hogy kérdés: mit és mennyit tudnánk (vagy mit és 
mennyit akarnánk tudni) ma a rousseau-i politikai filozó-
fiáról, ha nem következik be Rousseau halála után hét év-
vel a francia forradalom. Mert az, hogy ehhez a forrada-
lomhoz Rousseau politikai és vallási nézetei adták meg az 
alapot, már a kortársak számára evidenciának számított. 
És a nézet az idők folyamán, ahelyett hogy veszített volna 
a népszerűségéből, egyre csak elfogadottabbá vált. Odá-
ig menően, hogy például a Révai nagy lexikona Rousseau 
szócikkének szerzője egyenesen kötelességének tartja 
megjegyezni, hogy „a forradalom elméletéhez” Rousseau 
„vallási és politikai nézetei adták meg az alapot”.1

1  Külön kérdés, aminek a vizsgálatára most nem térnék ki, hogy 
miként volt vagy lehetett a francia forradalomnak „elmélete”. Ha 
visszagondolunk, pl. a ’89-es román forradalomnak nem volt el-
mélete. Általában a kilencvenes évek kelet-európai rendszerváltó 
mozgalmainak nem volt úgymond „elméletük”. Ezzel szemben a 
18. század végi francia és amerikai forradalmaknak igenis volt el-
mélete. S itt nem csupán arról van szó – bár persze arról is szó van 
–, hogy pl. a francia forradalom a szabadság, egyenlőség és test-
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Mindez azért furcsa, mert elég sok tény szól ellene. 
Először is ott van az a tény, hogy – mint már említettem 
– a francia forradalom kitörése idején Rousseau már hét 
éve halott. Másodszor, miként azt a kortárs brit történész, 
Simon Schama kiterjedt levéltári kutatások alapján meg-
győzően bizonyította, Rousseau a saját korában nem volt 
különösebben közkedvelt politikai szerző. (Mindemel-
lett persze az is igaz, hogy a Társadalmi szerződést a hó-
hér Genfben nyilvánosan elégette, ami reklámnak abban 
az időben sem volt rossz.) A korabeli magánkönyvtárak 
katalógusainak levéltári vizsgálata azonban azt mutatja, 
hogy Rousseau-nak A társadalmi szerződésről írott prog-
ramadó politikai munkája csak elvétve fordult elő a 
könyvtárakban, vagyis hogy Rousseau a korban nem volt 
különösebben olvasott politikai szerző.

Ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna népszerű, de 
elsősorban nem mint politikai filozófus, hanem mint 
moralista volt ismert, s ez a tény, állítja Schama a forra-
dalomról szóló terjedelmes „krónikájában”, elsősorban 
a korabeli francia irodalmi közízléssel magyarázható. 
Rousseau korában a francia moralista irodalom már több 
évszázados (legalább másfél évszázados) múltra tekintett 
vissza, s Rousseau annyiban volt közkedvelt, amennyi-
ben moralistaként ezt a hagyományt folytatta.

Nem mellékes viszont az a tény, hogy a moralis-
ta Rousseau is hatott a forradalmárokra. Hiszen voltak 

vériség jelszavait hirdette. De legalább ennyire fontos, hogy ezen 
eszmék mögött egy egész – részletesen kimunkált, összefüggő, 
koherens, bár meglehetősen absztrakt – politikai filozófia állt, 
Rousseau filozófiája. Rousseau-nak a forradalom idején egyaránt 
voltak követői a radikális jakobinusok között, mint Robespierre 
vagy Saint-Just, a cordelieristák között, például Marat, s a klérus 
soraiban, például Sieyès.
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közöttük olyanok – és ezek éppen Rousseau leghűsége-
sebb tanítványai közül kerültek ki, mint például Robes-
pierre –, akik hajlottak arra, hogy a forradalomban az 
erény harcát lássák a bűn ellen. „A francia forradalmi 
rendszerben – mondotta Robespierre II. év pluviôse 17-
én (vagyis 1794. február 5-én) – mindaz, ami erkölcstelen, 
politikailag hibás, és ami erkölcsromboló, az ellenforra-
dalmi.”2 „Ha a népi kormányzat erejét békében az erény 
teszi, akkor a forradalom idején a népi kormányzat erejét 
egyszerre alkotja az erény és terror: az erény, amely nélkül 
a terror végzetes; a terror, amely nélkül az erény tehetet-
len.”3 A forradalom nem más tehát, mint az erény hábo-
rúja a bűn ellen. A hírhedt prairial 22-i (1794. június 10-i) 
törvény után már „erkölcsi” bizonyítékokra való tekin-
tettel is el lehetett ítélni embereket, s a rá következő hét 
hét alatt több embert végeztek ki, mint az azt megelőző 
tizenhárom hónapban összesen.

A forradalomnak erény és bűn harcaként való föl-
fogása rávilágít nem csupán magának a francia forra-
dalomnak, s különösen a forradalom késői szakaszának 
bizonyos jellemvonásaira, hanem egyszersmind annak a 
leleplezés utáni hajszának avégsőindokaira is, amit azóta 
is minden forradalmi diktatúrában, így például a prole-
tárdiktatúrában is tapasztalhattunk, s amelyeknek egyéb-
ként, ilyen tekintetben egytől egyig a francia forradalom 
volt a követendő példája.

Minden forradalommal mint politikai rendszer-
változással szemben ésszerűen felvethető az a kérdés, 
hogy mikor zárul le végérvényesen a forradalmi átmenet 

2  Maximilien Robespierre: A politikai erkölcs elveiről, in: Uő: Elve-
imkifejtése, Gondolat, Budapest, 1988, 426. o.

3  Uo., 429. o.



320

Ethnosz és démosz

időszaka. A válasz pedig kizárólag attól függ, hogy mit 
tekintünk a forradalom céljának. Ha azt tartjuk, mint 
Condorcet, hogy a forradalom célja a szabadság, akkor a 
forradalom lezártnak tekinthető, mihelyst sikerült a sza-
badság állapotát intézményesíteni.

Rögtön sietnék hozzátenni azonban, hogy ez a sza-
badság korántsem azonos a felszabadulással. Hannah 
Arendt írja A forradalomról szóló, ma már klasszikus 
könyvében, hogy bár minden forradalom első fázisban 
csupán a felszabadulást célozza meg, „a zsarnokság igájá-
ból” való kiszabadulást, a zsarnok, a diktátor hatalmának 
megdöntését stb., de ha csupán ebben merül ki, ha mind-
ezek nyomán nem módosul tartósan az adott országban 
a hatalom szerkezete, akkor csupán a zsarnok személyét 
cseréltük egy másikra, s a forradalom minden további 
nélkül bukottnak nevezhető. Egy forradalom akkor sike-
res, ha sikerül nem csupán a hatalmon lévők személyét 
cserélni, hanem a szabadság élhető állapotát is tartósan 
intézményesíteni: ha létrehívtuk és működtetjük azokat 
az intézményeket, amelyek a szabadság kanonikus értel-
mezését testesítik meg. (Ilyen tekintetben pl., bármennyi-
re paradox is ez, de az amerikai forradalom, amiről szinte 
alig tudunk valamit, sikeres volt, míg a francia, amit pe-
dig azóta is a forradalmak eredeti mintájának tekintünk, 
sikertelen.)

Arról persze lehet vitatkozni, hogy a szabadság újon-
nan létrehozott politikai intézményei működnek-e vagy 
sem, jól működnek-e vagy sem, megtestesítik-e a sza-
badságról alkotott uralkodó felfogást vagy sem, s hogy 
egyáltalán erre a szabadságra vágytunk-e, amikor forra-
dalmat indítottunk, vagy sem. Ez a vita húzódhat hosszú 
időn át, de elvileg mégiscsak lezárható. Ma pl. elmondhat-
juk, hogy a román forradalom, és az azt követő hosszú 
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átmeneti időszak (az ún. „perioada de tranziţie”) végér-
vényesen lezárult.

Ha viszont azt mondjuk, mint Robespierre, hogy a 
forradalom az erény harca a bűn ellen, akkor a forrada-
lom folyamata csak akkor tekinthető lezártnak, ha sike-
rült az erényesség állapotát intézményesíteni. Persze jó 
kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e és lehetséges-e erköl-
csi állapotok politikai intézményesítésére törekedni (al-
kalmas eszköze-e a politika és a törvényhozás az erkölcs-
nemesítésnek?), de tagadhatatlan, hogy Robespierre-nek 
szándékában állt a törvényhozás révén az embereket be-
csületes viselkedésre kényszeríteni. „A törvényhozó nem 
tehet nagyobb szolgálatot az embereknek annál – mon-
dotta –, mint hogy becsületességre kényszeríti őket.”4 De 
még ha a politika alkalmas eszköze is lenne erkölcsi célok 
követésének, amivel szemben az elmúlt kétszáz eszten-
dő demokratikus diktatúráinak egyhangú történelmi 
tapasztalatával a hátunk mögött ma már erős kételyeink 
vannak, az erény kizárólagos uralmának van egy megke-
rülhetetlen akadálya: jelesül, hogy a bűn természetéből 
fakadóan képes az erény álarcát ölteni.

Éppen ezért a francia moralista irodalmi hagyomány 
azt tanította, hogy nincs nagyobb bűn a képmutatásnál: 
hiszen ez képes az összes többi bűnt elleplezni. De La 
Rochefoucauld herceg szép aforizmája szerint „a kép-
mutatás a bűn hódolata az erény előtt”.5 A képmutatás 
mindig gyanakvást szül a mögötte meghúzódó – a gyanú 

4  Maximilien Robespierre: Az élelmiszerekről, in: Elveimkifejtése, 
299. o.

5  François de La Rochefoucauld: Gondolatok, Kairosz, Budapest, 
2001, 49. o, (218. aforizma).
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szerint mindig alantas – indokokkal és indítékokkal szem-
ben, s ez hosszú távon tönkreteszi az emberi kapcsolato-
kat.

Ha ezt a gyanakvást átvisszük az emberi viselkedés 
terepéről a politika terrénumára, nem lesz belőle egyéb, 
mint a leleplezés – az ellenforradalmár, az áruló leleplezé-
se – utáni hajsza. Szintén Hannah Arendt írja, hogy „bár 
a történészt talán mindig meg fogja döbbenteni, de a tör-
ténetírás dolga dokumentálni, hogy milyen jelentős sze-
repet játszott a francia forradalom későbbi szakaszaiban 
a képmutatás és a leleplezésére irányuló szenvedély”: 
„mielőtt a forradalom nekilátott, hogy felfalja gyermekeit, 
leleplezte őket” – mondja. „A képmutatás elleni háború 
változtatta Robespierre diktatúráját a terror uralmává”, 
mert „Robespierre bevitte a politikába Rousseau âme 
dechirée-jét, a lélek konfliktusait, s azok ott, mivel megold-
hatatlanok voltak, gyilkos erővé váltak”.6

De visszatérve Rousseau-hoz, a moralistához: ha 
szükség volt még egyáltalán arra, hogy moralistaként hír-
nevét öregbítse, akkor ezt post mortem, a Vallomásai révén 
minden bizonnyal megtette. A Confessions 1782-es megje-
lenése után ugyanis a még kétkedő olvasóiban és tanítvá-
nyaiban is eloszlott a mester erkölcsi tisztaságával szem-
beni kétely. Pedig a „természethű” portré, amit Rousseau 
a bevezetőben ígért, helyenként ugyancsak naturalistára 
sikeredett: olvashatunk például arról, hogy eldobta ma-
gától gyermekeit (ő, aki könyvet írt a nevelésről!), hogy 
különféle módokon megszállottja volt a maszturbálásnak, 
hogy ménage à trois részese volt Madame de Warens-nel 
és a gyógyfüves orvosával stb. „A lélegzetelállító őszin-
teség, mellyel bűneit éppúgy megvallotta, mint erényeit, 

6  Hannah Arendt: Aforradalom, Európa, Budapest, 1991, 126–128. o.
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megerősítette az olvasók ama nézetét, hogy Rousseau 
volt a század legnagyobb honnête homme-ja (becsületes 
embere)”.7 Tudniillik sikerült megszabadulnia a bűnök 
bűnétől, a képmutatástól.

Mindeközben a politikai filozófus Rousseau, mint 
említettem, a kortársak számára gyakorlatilag ismeretlen 
maradt. Politikai nézetei a forradalom idején ennek elle-
nére hatottak, mi több, egyenesen népszerűek voltak, ami 
elsősorban Sieyès abbénak8 volt köszönhető, aki a rous-
seau-i politikai teória elemeit felhasználva a forradalom 
előestéjén egy elsöprő párizsi sikerű pamfletet jelentetett 
meg Mi a harmadik rend? címmel.

De talán az igazi kérdés nem is az, hogy miként hatot-
tak Rousseau tanai a forradalomban, hiszen tudjuk, hogy 
azok között, akik a forradalom egyik vagy másik korsza-
kában vezető szerepet játszottak, sokan voltak tartósan 
az ő szellemi hatása alatt (pl. Sieyès vagy Robespierre). 
Sokkal fontosabb kérdés, hogy miért éppen Rousseau fi-
lozófiája vált a forradalom nem hivatalos ideológiájává? 

A válasz, én azt hiszem, valamiféleképpen összefügg 
a szabadság sajátosan rousseau-i eszményével. Rousseau 
tanai csak azért lehettek jók a forradalmárok céljaira, mert 
a szabadságot tette meg az általa sürgetett politikai válto-
zások céljának, ugyanakkor a szabadságot mégiscsak az 
ember természetes állapotaként gondolta el. „Az ember 

7  Simon Schama: Polgártársak:Afranciaforradalomkrónikája, Euró-
pa, Budapest, 2001, 209. o.

8  Sieyès az egyetlen olyan klerikális személy, aki nem a klérus, ha-
nem a harmadik rend küldöttjeként kerül be a rendi gyűlésbe: 
egyike volt Párizs húsz képviselőjének. A forradalom kezdeti 
szakaszában játszott rendkívüli szerepe dacára túlélőnek bizo-
nyul: majd csak Napóleon állítja félre.
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szabadnak született és mégis mindenütt láncon van”9 – 
mondja mindjárt Atársadalmiszerződésről című munka első 
könyvének elején. Ez az állítás azonban, bármennyire is 
ismerősen cseng ma a fülünknek, csak látszatra egyszerű. 
A mondat második fele egy tényállítást fogalmaz meg (leg-
alábbis látszatra): valami olyasmit, hogy Európa-szerte zsar-
noki kormányok vannak, vagyis az európai emberiség zsar-
noki igában sínylődik. Az első fele viszont egy hipotézis, 
mégpedig egy, a természeti állapottal kapcsolatos hipotézis, 
miszerint az ember természeti állapotában szabad, s csak 
a zsarnoki politika teszi őt szolgává. Rousseau kortársai a 
tényszerű állapotok és a hipotetikus állapotok közötti eme 
különbségre sokkal fogékonyabbak voltak, mint mi, s emi-
att némelyek dühödten vitába is szálltak Rousseau-val. Egy 
korabeli szállóige szerint, amit egyesek Joseph de Maistre-
nek tulajdonítanak, azt állítani, hogy az emberek szabad-
nak születnek, de mégis mindenütt láncon vannak, olyan, 
mintha azt mondanánk: a bárányok húsevőnek születnek, 
de mégis mindenütt megeszik a füvet.

De Maistre és más korabeli szerzők éppen azt támadták, 
ami Rousseau nézeteinek abszolút újdonsága, legradikáli-
sabb üzenete volt: hogy tudniillik az ember szabadnak szü-
letik, hogy méltóságának, szabadságának ő maga a forrása. 
Maga az emberi természet az, ami bennünket szabadsággal 
és méltósággal felruház, s ehhez nincs szükség sem világi, 
sem egyházi autoritásra. (Kant majd lenyűgöző egyszerű-
séggel fejezi ki ezt a gondolatot, amikor azt mondja, hogy a 
felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorú-
ságából.) A szabadságot az ember nem Isten kegyelméből 
vagy a világi uralkodó jóindulatából birtokolja, hanem saját 

9  Jean-Jacques Rousseau: Atársadalmiszerződésről, Kriterion, Buka-
rest, 1972, 22. o.
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jogon, születésénél és emberi természeténél fogva. Ezzel vi-
szont Rousseau láthatóan kivonja a szabadság állapotát az 
intézményesített vagy intézményesült politika hatóköréből: 
az ember nem azért szabad, mert szabaddá teszik őt adott 
politikai viszonyok: azért szabad, mert szabadnak született.

Ebből viszont az is következett, hogy azok a jogok, azok 
az alapvető emberi jogok, amelyek ennek a szabadságnak a 
tartalmát képezik, örökérvényűek és nem függnek a fennál-
ló politikai viszonyoktól. Nem véletlen, hogy a forradalom 
híres nyilatkozata, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata az 
elidegeníthetetlen emberi jogok eszméjére épült. A nyilat-
kozat szerint az emberi jogok „elidegeníthetetlenek”, nem 
vezethetők le és nem származtathatók le másfajta jogokból 
vagy törvényekből, bevezetésükhöz nincs szükség semmi-
féle autoritásra, forrásuk maga az Ember. Az, hogy ezek 
a jogok elidegeníthetetlenek, azt is jelentette tehát, hogy 
semmiféle politikai hatalom, sem egyházi, sem pedig világi 
autoritás nem foszthat meg bennünket tőlük. És ami még 
ennél is fontosabb: hogy minden olyan világi vagy egyházi 
uralom rögvest illegitimmé, törvénytelenné válik, mihelyst 
ezeket a jogokat sérti.

Ha tehát az volt a kérdésünk, hogy miért éppen Rous-
seau politikai filozófiája képezte a francia forradalom alap-
ját, akkor a válasz egyszerű: azért, mert a tanítása erőteljes 
forradalmi potenciált hordozott. Megengedte ugyanis a világi 
uralom elleni jogszerű lázadást, amennyiben az sérti az em-
beri szabadságot. Nem véletlen tehát, hogy a forradalomnak 
éppen Rousseau tanítása lett a fő ideológiája. Ha az ember 
már a politikai állapotokat megelőzően is szabad, akkor ez 
azt jelenti, hogy mindenkor szabadságában áll felforgatni is 
a politikai állapotokat. A szabadság nevében forradalmat le-
het indítani, valahányszor azt látjuk, hogy a zsarnokság ki-
sajátítani törekszik ezt a szabadságot. Ezek a jogok ugyanis, 
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éppen azért, mert természetesek, a szabadságnak egy olyan 
szféráját írják körül, ami kívül esik az intézményesített po-
litika területén. Van bennük valami mélyen apolitikus, sőt 
egyenesen politikaellenes, an-archikus a szó eredeti, etimo-
lógiai értelmében. Ez a szabadságnak egy olyan terrénuma, 
amely – mivel kívül esik a hatalom kontrollján – a fennálló-
val szembeni lázadás, mindenféle forradalom végső, legitim 
alapját képezheti – és rendszerint képezi is. A természetes 
és elidegeníthetetlen emberi jogok jámbor eszméje tehát 
olyasféle forradalmi potenciált hordoz, ami pl. Edmund 
Burke-öt, a forradalom nagy ellenfelét – de tulajdonképpen 
minden későbbi, 19. századi konzervatív szellemrokonát – 
mélyen aggasztotta. „Az »emberi jogokról« beszélnek – írta 
epésen Burke. Ezek ellenében nem létezhet preskripció; 
semmiféle megegyezés nem kötelező velük szemben; nem 
ismernek mértéket, sem kompromisszumot […] Az ő em-
beri jogaikkal szemben egyetlen kormányzat se keresse biz-
tonságát […].”10

Van azonban Rousseau tanításainak egy olyan üzenete 
is, ami kevésbé nyilvánvaló módon következik a fentiekből, 
de ami 1792, a köztársaság kikiáltása után annál nagyobb je-
lentőségre tett szert a forradalmárok között. Burke-nek még 
az volt a véleménye, hogy a szabadságot s az ember elide-
geníthetetlen jogait az állam képtelen biztosítani, ha egyszer 
ezek megelőzik a politikai állapotokat. „Az emberek – írta –, 
nem élvezhetik egyszerre a polgári és a nem polgári állapot 
jogait.” „Ha a polgári társadalom megegyezéssel születik, e 
megegyezés kell legyen a törvénye […]; s hogyan követel-
het bárki is a polgári társadalom konvenciója alapján olyan 

10  Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról, Atlantisz 
Könyvkiadó, Budapest, 1990, 145. o.
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jogokat, amelyek még csak nem is feltételezik létezését?”11 
Valójában azonban Rousseau egész igyekezete arra irányult, 
hogy olyan kormányzati rendszert gondoljon ki, amelyik 
a politikára képezné le a természeti állapotot. „Az ember 
szabadnak született, és mégis mindenütt láncon van. […] 
Hogyan ment végbe ez a változás? Nem tudom. Mi teheti 
törvényessé? Ezt a kérdést, azt hiszem, meg tudom oldani.”

Tanítása tehát csak azért lehetett jó a forradalmárok cél-
jaira, mert nem egyszerűen a szabadság állapotának intéz-
ményesítését kérte, hanem egyszersmind egy új kormány-
zati formát is sürgetett, s e két követelés messzemenően 
összefüggött egymással. Nem csupán arról volt szó tehát, 
hogy XVI. Lajos zsarnok (ami amúgy sem felelt meg a té-
nyeknek), hanem arról is, hogy a királyság intézménye ele-
ve rossz, hiszen nem tükrözi a természeti állapotot. Az igazi 
társadalmi rendszernek az emberek természeti állapotát kell 
leképeznie a politikára, s amennyiben az emberek természe-
ti állapotukban szabadok, s ebben a minőségükben egyenlők, 
akkor ez az államrend nem lehet más, mint a köztársaság 
(mai nevén: demokrácia). A szabadság rendszerének meg-
alapozásához, következtetett tehát Rousseau, a nép kezébe 
kell adni a hatalmat. A szabadság elemi feltétele egy adott 
kormányzati forma, a köztársaság, de legalábbis a népha-
talom intézményesítése: a szabadság feltétele a politikai 
egyenlőség.

Ez utóbbit, mármint a néphatalom intézményesítését 
Rousseau, mint köztudott, egy társadalmi szerződés kere-
tében képzelte el. Hasonlóan a politikai eszmetörténetből 
ismert többi szerződéselmélethez, Rousseau célja sem az, 
hogy ezzel történelmileg hiteles leírást adjon a társadal-
mak keletkezéséről (Kant óta tudjuk, hogy a társadalmi 

11  Edmund Burke, uo., 147. o.
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szerződéselméletek nem rendelkeznek valós történelmi 
magyarázó erővel: ezek mindig egy fiktív, hipotetikus ese-
ményre utalnak). De az a tény, hogy társadalmi szerződések 
a történelem során soha nem köttettek, nem teszi a társadal-
mi szerződésről alkotott filozófiai elméleteket fölöslegessé. 
Ezeknek ugyanis nem az a céljuk, hogy történelmi magya-
rázatokkal szolgáljanak az emberi társulások létezésére, 
hanem hogy segítségükkel meg tudjuk állapítani – többek 
között – a legitim, vagyis jogszerű uralom ismérveit. Arra 
ösztönöznek, hogy úgy gondolkodjunk a hatalomról, mint-
ha egy társadalmi szerződés révén jött volna létre, melynek 
keretében egyértelműen megállapodtunk volna a jogszerű 
uralom kritériumait illetően. Annak függvényében, hogy 
miként képzeljük el a társadalmi szerződést, mást és mást 
fogunk tekinteni a jogszerű uralom kritériumainak.

Rousseau a társadalmi szerződés leírásában a követke-
zőképpen fogalmaz: „Mindegyikünk alárendeli személyét 
és minden képességét a közakarat legfelsőbb hatóságának, 
és minden egyes tagot testületileg az összesség elválaszt-
hatatlan részének fogadunk be.”12 Még azt is hozzáteszi, 
hogy a társult személyeket együttesen népnek hívják. Azt 
látjuk tehát, hogy bár Rousseau feltevése szerint az ember 
szabadnak születik, a társadalmi szerződés révén föladja ezt 
a szabadságát, és úgymond „alárendeli személyét” a „köz-
akaratnak”, a nép egy tagjává válik. Miként ő maga írja, „a 
társadalom valamennyi tagja minden jogával együtt beol-
vad az egész közösségbe”, hogy aztán majd ezeket a jogokat 
a közösségtől és a közösség által megerősítve egy későbbi 
időponton visszakapja. Más szóval, miként Hannah Arendt 
írja, alighogy az ember színre lépett tökéletesen felszaba-
dult, tökéletesen különálló lényként, ki méltóságát magában 

12  Jean-Jacques Rousseau: Atársadalmiszerződésről, 36. o.
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hordja, és nem szorul a tekintetben semmiféle szélesebb, őt 
felölelő rendre, máris eltűnt és átváltozott a nép egy tagjává.

Mindazonáltal az így létrehozott főhatalmat semmi sem 
kötelezi külső törvények tiszteletben tartására, mert „nincs 
és nem is lehet semmiféle alaptörvény, amely a nép testü-
letére kötelező volna”. A rousseau-i társadalmi szerződés-
elmélet paradox vonása tehát az, hogy bár – mint minden 
szerződéselmélet – elvileg a legitim hatalom ismérveinek 
leírására szolgálna, de tulajdonképpen semmi nem követke-
zik belőle a legitim hatalom természetére nézve. Ugyanígy, 
Rousseau szerint a nép testületét az egyénekkel szemben 
sem kötelezi semmi: „A főhatalomnak pedig, mivel csak a 
részeit alkotó magánszemélyekből áll, nincs és nem is lehet 
az övéktől eltérő érdeke; következésképpen a főhatalomnak 
semmi szüksége sincs arra, hogy alattvalói számára bizto-
sítékot nyújtson, mert lehetetlen volna, hogy a test ártani 
akarjon valamennyi tagjának; s alább azt is látni fogjuk, hogy 
egyetlen magánszemélynek sem árthat. A főhatalom már 
puszta létezésénél fogva mindig az, aminek lennie kell.”13 
Kétségkívül ez az egyik legiszonyatosabb mondat, amit a 
politikai gondolkodás történetében valaha leírtak. Ilyet még 
Hobbes sem írt, aki pedig Benjamin Constant szerint „a leg-
szellemesebben alakította rendszerré a zsarnokságot”.

Mindent összevetve tehát elmondhatjuk, hogy Rous-
seau úgy alkotta meg a társadalmi szerződésről szóló elmé-
letét, hogy mindebből a jogszerű uralomra vagy az uralom 
jogszerűségére nézvést semmiféle megszorítás nem követ-
kezett. A szabadság rendszeréhez elegendő a népuralmat 
létrehívni, és bízni abban, hogy a nép mint testület nem kí-
vánhat ártani a tagjainak. Éppen ezért Rousseau elmélete a 
demokráciáról a mai demokratikus gyakorlat fontos elemeit 

13  Uo., 39. o.
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nélkülözte. Kifejezetten elutasította például a népképviselet 
gondolatát, mivel attól félt, hogy a képviselők magukhoz 
ragadják és kisajátítják a hatalmat. A képviseleti rendszer 
„esztelen”, írta, és azokból az időkből származik, amikor 
„az emberi nem lealjasult, és az ember elnevezés gyalázat-
tá vált”. A képviselet gondolatának elutasításából viszont a 
pártosodás elutasítása is következik, lévén a pártosodás ter-
mészetes velejárója a képviseleti rendszernek. S Rousseau 
valóban nem helyeselte, „ha magánérdekek érvényesülnek 
a közügyekben”.14

Ugyancsak elutasította a hatalmi ágak elválasztásának 
gondolatát, amit – a képviselet mellett – valamivel korábban 
Montesquieu báró javasolt a demokratikus kormányzatok 
számára. Rousseau, aki amúgy is kevés dologban értett egyet 
vele, a hatalom megosztásának elvéről szólva becsmérlőleg 
jegyzi meg, hogy „a mi politikai íróink, ha nem tudják fel-
osztani a legfőbb hatalmat elvben, felosztják tárgya szerint” 
„törvényhozó és végrehajtó” hatalomra, s „hol összebonyo-
lítják ezeket az ágakat, hol elválasztják”: „fantasztikus dara-
bokból összetákolt lénnyé alakítják az államhatalmat; olyan 
ez, mintha egy embert több testből állítanánk össze, s ezek 
közül az egyiknek csak szeme, a másiknak csak karja, a har-
madiknak csak lába volna és semmi egyéb.” A népakarat, 
amit a főhatalomnak tükröznie kell, csakis egységes lehet, 
így a hatalmat sem lehet felosztani.

Ezért gondolhatta aztán maga Robespierre is, hogy a 
Köztársaságnak mindösszesen a nép természetét kell kife-
jeznie, alkotmányos biztosítékokra a kormányzati túlka-
pásokkal szemben pedig azért nincs szükség, mert a nép 
természettől fogva erényes. Robespierre számára a Köz-
társaság a nép természetét, azaz a nép alapvetően erényes 

14  Uo., 100. o.
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természetét testesítette meg, s ezért volt az, hogy szinte egy-
általán nem törődött a Köztársaság intézményes szerkeze-
tével: a Köztársaságnak csupán az a dolga, hogy érvényre 
juttassa a nép természetét.

A jakobinus diktatúra fennállásának két éve, illetve az 
ezt kísérő szakadatlan vérontás a kortársak számára töb-
bek között azt a lényeges felismerést eredményezte, hogy a 
népuralom avagy a demokrácia ugyan nem teszi lehetővé 
egyetlen személy zsarnoki uralmát, de lehetővé teszi a több-
ség, illetve az összesség korlátlan uralmát.

 A felismerést a forradalom kortársai közül a legvilá-
gosabban a már említett (szintén svájci származású) Benja-
min Constant fogalmazta meg. Hosszas, elkeseredett vitát 
folytatott Rousseau nézeteivel, bár ennek ellenére Rous-
seau-t „fenséges szellem”-nek nevezte, gondolatait pedig 
„fenséges igazság”-oknak, s méltányolta „magukkal raga-
dóan ékesszóló passzusait”. Ugyanakkor, bármennyire is 
méltányolta Rousseau munkásságát, s bármennyire nem 
kíván csatlakozni „egy nagy férfiú becsmérlőihez”, a közis-
mert tényt, hogy a forradalmárok „elméleteik nagy részét” 
eme „filozófus” műveiből merítették, maga sem tagadhatja. 
A politikai alapelvek című politikai főművében pedig egyene-
sen azt állítja, hogy Rousseau „tévedése miatt” A társadalmi 
szerződés, „amelyre oly gyakran hivatkoznak a szabadság 
szószólói”, a zsarnokság „minden fajtájának” legrettenete-
sebb „segédeszközévé vált”.15

Kellék, 2012

15  Benjamin Constant: Politikai alapelvek, in. Uő: A régiek és a moder-
nek szabadsága, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1997, 77. o.
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