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Előszó

A nyugati világot két rezsim határozta meg a 20. században: a demokratikus és a totalitárius.

Épp ezért a század normatív politikaelméletét is e kettő szembeállítása jellemezte. A

demokrácia kifejezés valójában a jó rendet takarta, míg a totalitarizmus az elnyomót,

diktatúrát, zsarnokságot1 - a rosszat.  A megítéléstől függetlenül a kortárs politikai

gondolkodók számára a téma adott volt: miként alakulhattak ki, hogyan jöhettek létre ezek a

modern rezsimek? Mi magyarázza a nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek létezését?

Milyen eszmei és milyen gyakorlati előfeltételei voltak ezeknek? Vannak-e olyan jól

megragadható gazdasági, kulturális, eszmei és társadalmi folyamatok, amelyek az egyik

illetve a másik kialakulását, sikerét vagy kudarcát magyarázzák? És egyáltalán: mit jelentenek

ezek?

Ha csak a kérdések azonosságára helyezném a hangsúlyt, nem derülne ki, miért

választottam azokat a szerzőket, akiknek a gondolatait igyekszem bemutatni ebben a

dolgozatban. Épp ezért érdemes feltételezni, hogy a kérdésfeltevésen túl összekötötte őket

valami a válaszban is.

Lehetséges egy olyan megfejtés, hogy a modern totalitárius (esetleg zsarnoki,

diktatórikus) rezsimek visszazuhanást jelentenek a sötét korokba, a modernitás előtti időkbe.

Barbarizmust, törzsi szellemiséget testesítenek meg, szemben a felvilágosodás utáni és abból

táplálkozó politikai berendezkedésekkel. Eszerint a whig-anglomán vagy a radikálisabb

frankofón történelemszemlélet érvényes, de vannak népek – főleg Közép- és Kelet-Európában

vagy a harmadik világban, amelyek nem tudtak megszabadulni a barbarizmustól. Azok, akik

ezt a nézetet képviselik, a modernitás és a felvilágosodás pártján állnak, és többé-kevésbé úgy

gondolják, hogy a modern zsarnokságok, totalitarizmusok – elsősorban a nemzetiszocializmus

– az „ész trónfosztását” jelenítik meg. A pozitív program ebben az esetben az Észhez való

visszatérés lesz.

Egy másik plauzibilis magyarázat szerint mind a nemzetiszocializmus, mind a

kommunizmus eminensen modern jelenségek, a modernitás szükségszerű vagy kevésbé

1 Mint az látható lesz, e kifejezések megítélése, azok alkalmazhatósága eltér az egyes szerzők esetében.
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szükségszerű, de lehetséges következményei, ám mindenképpen a részei a modernitásnak.2 E

magyarázat képviselői szerint – az itt tárgyalt szerzőktől Zygmunt Baumanig – valami

probléma van magával a modernitással, sőt magával a felvilágosult racionalizmussal is. Ez a

modernitás-ellenes felfogás nem idegen az „ismertebb” tudósemigráció felfogásától sem, elég,

ha A felvilágosodás dialektikájának szerzőire utalok itt. E magyarázat szerint szó sincs az „ész

trónfosztásáról”, hanem önmagában problematikus az, ahogyan az „ész”-re gondolunk,

probléma van magával a racionalizmussal, amely nagyon is zsarnoki, és így az észre apelláló

modernitással is. Ezzel az interpretációval a dolgozatban szereplő szerzők részben egyet is

értenek. Akkor miben térnek ők el A felvilágosodás dialektikájának szerzőitől?

Először is, az általam vizsgált emigráns szerzők nem alkottak csoportot. Nem tudunk

úgy beszélni róluk, ahogy a Frankfurti Iskoláról tudunk. Ez természetesen csak egy formális

ismérv, és csak megnehezíti a választ arra, hogy miért éppen ezeket a szerzőket választottam.

A tartalmi válasz első része úgy szól, hogy e szerzők közül néhányan nem voltak hajlandóak

eltemetni az „észt” teljes egészében. Azaz, nem kívánták a modern racionalizmus

fürdővízével együtt kiönteni az antik gyereket is. Az olyan szerzők, mint Strauss vagy

Voegelin az antik racionalizmus valamely formáját állították szembe a modernitással.

Számukra nem fakadt egy tőről a modern az antikkal, épp ezért védendőnek és védhetőnek

találták az utóbbit akkor is, ha előbbit elvetik. Másodsorban a dolgozatban ismertetett

álláspontok nem nevezhetőek posztmodernnek. Ezek az emigráns szerzők nem kívántak

teljesen leszámolni a múlttal, hanem épp az által akarták valamiképpen megmenteni a nyugati

gondolkodást, civilizációt és politikát.

Ami pedig a felütésben jelzett szembenállást illeti: a szerzők valamiféle nyugtalanító

összefüggést láttak a modern demokrácia és a totalitárius rezsimek között. A mérték és a

hangsúly is más és más a különböző szerzők esetében, annyi azonban talán elmondható, hogy

1) vagy védtelennek, gyengének találták a demokráciát, 2) vagy egyenesen a modern

demokráciákból kifejlődő jelenségként értelmezték a totalitarizmusokat. A szerzők között

találhatóak liberális antidemokraták vagy arisztokratikus liberálisok (Kuehnelt-Leddihn,

Talmon, bizonyos értelemben Hayek) épp úgy, mint antiliberálisok (Arendt, Voegelin,

Strauss). Értelmezésem szerint a szerzők többsége azonban így vagy úgy a demokrácián túl

kereste a választ mind a modernitás, mind a totalitarizmus problémájára, vagy legalább is

keresett valamiféle azon túli támaszt magának a demokráciának.

2Ettől eltérően Kolnai Aurél nagyon is modernitás-ellenesnek tekinti a nemzetiszocializmust. Az eltéréseket,
nüánszokat az egyes fejezetekben részletezem.
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A szerzők kiválasztása részemről mindenképpen önkényesnek tűnhet. Ez abban az

esetben, ha nem alkotnak kimondott csoportot vagy hálózatot, talán elkerülhetetlen. Nem

mondható ugyan el róluk, hogy nem álltak volna kapcsolatban egymással,3 de a kapcsolatuk

sok esetben csak távoli volt, elsősorban pedig intellektuális – többnyire ismerték egymás

műveit –, és ritkább esetben személyes. Sőt: egymás megvetése sem példátlan, elég, ha itt

Strauss és Arendt „viszonyára” utalok. Úgy vélem azonban, hogy – nem elhanyagolható

különbségeik ellenére – mégis számos olyan közös pont van gondolkodásukban, melyeket

eddig talán nem fedeztek fel. Nem egy szerzőről egyedül is akkora kommentár-irodalom

született, amivel könyvtárakat lehetne megtölteni, így azonban – azaz, „kvázi-csoportként” –

tudomásom szerint még nem vizsgálták munkásságukat. Épp ezért talán érdekes lehet, hogy

milyen hasonló és milyen különböző meglátások vannak olyan emigráns tudósok részéről,

akik a világnak ugyanazon részéről menekültek el (elsősorban Közép-Európából), és a

világnak ugyanazon részén (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada) találtak új

otthonra.

Kérdéses persze, hogy az emigráció ténye mennyiben fontos a modernitás-kritika

szempontjából. Erre egyértelmű válasz aligha adható, hiszen a „mi lett volna, ha” módszerét

kellene alkalmazni: könnyen lehet, hogy a szerzők akkor is a modernitás bírálatát fogalmazták

volna meg, ha nem kényszerülnek emigrációba. Erősnek mondható egy olyan hipotézis

megfogalmazása, hogy a modernitás bírálata sokkal inkább összeköti ezeket a szerzőket, mint

az emigráció ténye. Úgy vélem azonban, hogy még ebben az esetben is érdekes adalék az az

„idegenség-érzet”, amely a szerzőknél felmerül, és legalábbis hozzáad valamit magához a

modernitás-kritikához. A hipotézist szinte lehetetlenség tesztelni, hiszen egyik szerző sem

fogalmazott meg olyan állítást, amely szerint a menekülés vagy kivándorlás hatására lett

modernitás-kritikus, az őket összekötő szemléletmód viszont mindkét lehetséges esetben

alátámasztja a dolgozat előfeltevését.4

A modernitás-kritikák áttekintése majdhogynem lehetetlen vállalkozás volna. Ezért

nem önmagában a modernitás bírálata vagy nem önmagában a tudós-emigráció munkássága

foglalkoztatott – amely szintúgy, önmagában is túlzottan nagy vállalkozás lett volna –, hanem

a kettő metszéspontja. Szükséges itt hangsúlyoznom, hogy a dolgozatban nem azzal

foglalkozom, hogy szerintem mit jelent a modernitás, hanem azzal, hogy a dolgozatban

tárgyalt szerzők szerint mit jelent. A helyzetet kissé bonyolítja, hogy a szerzők nyíltan vagy

3 Mi több, vannak olyan szerzők, akiknek levelezése kitölt néhány kötetet. Ezekre utalok a dolgozatban.
4 Természetesen a modernitás-kritika eminensen német téma Nietzsche és a romantika óta, és a dolgozatban
tárgyalt szerzők többsége német kultúrkörben nőtt fel.



7

hallgatólagosan részei voltak a régiek és modernek vitájának, ami úgy jelentkezett számukra,

hogy a koruk valóban egy új korszak-e vagy csupán az örök conditio humana valamilyen

patológiája. Az érdekelt, mit láttak ők a 20. század elején és azt miért bírálták. Így a

problémák tárgyalása során ragaszkodtam az ő szövegeikhez és értelmezéseikhez. A munka

során azt a módszert választottam, hgy először abból indulok ki, ami összeköti e szerzőket –

ez tehát a modernitás bizonyos aspektusainak tematizálása és bírálata –, míg a végén

tárgyalom azt, amiben szerteágaznak.

Mindezen szerzők életművének teljes körű feldolgozása természetesen lehetetlen

vállalkozás lett volna mind a terjedelmi korlátok, mind a dolgozat szerzőjének kapacitásbeli

problémái miatt. Ezért igyekeztem csak a legfontosabb szempontok szerint a releváns

műveikre támaszkodni. Hasonló indokok vezettek arra, hogy fontosabbnak tekintsem

munkám során az elsődleges forrásokat, háttérbe szorítva ezáltal némiképp a másodlagos

forrásokat.

Az első fejezet témája főként az ismeretelmélet, pontosabban a modern

tudományfelfogás, így a pozitivizmus, szcientizmus kritikája. Úgy tűnik, hogy az e témát

érintő szerzők – Polányi, Arendt, Voegelin, Hayek, Strauss – egyaránt tévesnek és károsnak

ítélték azt, ahogy a modernitás szemléli a tudományt és annak hatását is az erkölcsre és a

politikára. Úgy vélem, azért indokolt az episztemológiával mint problémával kezdeni a

dolgozatot, mert a szerzők világképében a tudományhoz – ami egy speciális megismerési mód

– való viszony kulcsfontosságú. Vélekedésük szerint a modern tudományfelfogások zöme

hibás, és akár szándékával ellentétben is felszámolja az erkölcs alapjait.

Ennél is fontosabb azonban, hogy számukra a pozitivizmus, szcientizmus, valamint az

ezeken alapuló modern politika szabadság-ellenes. Bármilyen szabadságfelfogást vallottak is

– és ez szükségszerűen nem lesz azonos példának okáért Arendtnél és Hayeknél –, fontosnak

gondolták a szabadságvesztés problémáját. Ezzel e szerzők felmondták a whiggizmus azon, a

19-20. század nagy részét uraló dogmáját, mely szerint a gazdasági növekedés együtt jár a

tudomány haladásával. a politikai és erkölcsi haladással és a szabadság növekedésével. A

fejezet végén igyekszem értekezni arról, hogy a modernitás kritikusaiként mennyiben

nevezhetők posztmodernnek e szerzők, és mennyiben állnak azzal szemben.

A második fejezet a modernitás és a totalitarizmus vallási dimenziót mutatja be. Úgy

találtam, hogy valamiért ezen emigráns szerzők nagy része külön figyelmet szentelt ennek a

kérdésnek, ami önmagában is figyelmet érdemlő jelenség. Vajon miért gondolták fontosnak,

hogy foglalkozzanak a vallással, a vallás kérdéseivel a politikában általában és a
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modernitásban specifikusan? Igyekszem a fejezetben demonstrálni, hogy a szerzők szerint a

vallás kérdésfeltevései nem megkerülhetők a modernitásban sem, a modern kornak pedig

szándékával ellentétben nem sikerült leszámolnia sem a vallással, sem a vallásival. A sokat

vitatott szekularizáció mellett a vallás új formákban jelent meg, legélesebben a leginkább

vallásellenes rezsimekben, mint a francia forradalom vagy a bolsevik forradalom idején. A

tárgyalt szerzők, elsősorban Voegelin szerint a vallás új formában jelent meg a modernitásban

és a totalitarizmusban, noha, mint arról számot adok a fejezetben, ezen „új formának” vannak

régi gyökerei.

A harmadik fejezet az utópikus gondolkodás kritikájával foglalkozik. E fejezetben azt

tárgyalom, hogy hogyan működik az emigráns szerzők szerint az utópikus gondolkodás,

melyek az előfeltevései és milyen következményei vannak, illetve lehetnek. Általánosságban

talán elmondható, hogy az utópia az erkölcsi perfekcionizmusra épül, amely kiegészül a

modernitásban a szcientista reményekkel. A szerzők e perfekcionizmussal állították szembe

az emberi tökéletlenség tételét, valamint a politika és a kontingencia jelentőségét – szemben

az utópia kiszámíthatóságra törekvésével és antipolitikai élével –, melyek a szabadság

garanciáit jelentik. Az utópia legnegatívabb következménye véleményük szerint az volt, hogy

felszámolja az emberi szabadságot.

A dolgozat negyedik fejezetének témája speciális. Mivel a szerzők jelentős része a

nemzetiszocializmus elől menekült el, reflektáltak az üldöztetés problémájára. Strauss és

Arendt írásain keresztül igyekszem megvilágítani, miként kapcsolták az üldöztetés

problémáját a liberális-demokratikus emancipációs kísérlet kudarcához. Strauss és Arendt az

üldöztetés kérdésétől a liberalizmus alapvető bírálatához jutott el. Talán nem túlzás azt

állítani, hogy ez azonban csak a német világból emigrált szerzők esetében kapott ilyen

értékelést: Polányi vagy Kolnai esetében inkább asszimilációs törekvésekről érdemes

beszélni.

Az ötödik fejezet a liberalizmus és a liberális demokrácia kritikájával foglalkozik,

elsősorban Strauss, Arendt és Voegelin tolmácsolásában. E gondolataik árulkodnak leginkább

arról, hogy ezek a szerzők a liberális demokrácián túl, vagy azon kívül keresték a modernitás

lehetséges alternatíváit. Még akkor is, ha – mint azt igyekszem hangsúlyozni – épp a korszak

legsikeresebb liberális demokráciájában, az Egyesült Államokban éltek, és elfogadták azt.

A hatodik fejezet a modern demokrácia liberális kritikusainak gondolatait taglalja. E

fejezet elsősorban Erik von Kuehnelt-Leddihn gondolataira támaszkodik, némiképp

kiegészülve Kolnai és Arendt tocquevilleiánus reflexióival. Mint az látható lesz, a
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demokráciával szembeni kritika fő pontjai a többségelvűség, a konformizmus, az

identitarizmus és az egalitarizmus lesznek. Ez a demokrácia-kritika a többség zsarnokságától

félti a szabadságot, szinte mindig anti-egalitárius, ezért nevezhető (klasszikus, illetve

arisztokratikus) liberálisnak.5

A hetedik fejezet a totalitárius demokrácia kérdését járja körül. Itt látható lesz, hogy

noha a problémát hasonlóképpen látták, mégis eltérő optikával szemlélték a kérdést. Ezek az

eltérések az előfeltevéseikre vezethetők vissza, hogy ti. milyen felfogásokból indultak ki (pl.

„individualista” vagy inkább republikánus)? E fejezetben kitérek a modern forradalmak

problémájára, valamint a tervezés kritikájára is, melyet Hayek, Mises és Polányi fejtettek ki.

Végül az utolsó fejezet azt a korántsem könnyen megragadható problémát feszegeti,

hogy vajon ezek az emigráns szerzők mennyiben nevezhetők „konzervatívnak”, azaz

„megőrzőnek”? A kérdés önmagában nem tűnik túl fontosnak, ám időről időre felmerül egy

részükkel kapcsolatban ez a címke. Előfeltevéseik alapján igyekeztem számba venni,

mennyire feleltethető ez meg a gondolataiknak. A kulcskérdés ez esetben az volt, hogy a

szerzők miként viszonyulnak a hagyomány fogalmához, illetve a konzervatív gondolkodás

egyéb ismérveihez. Reményeim szerint az utolsó fejezetből az is kiderül, az emigránsok mit

tekintettek megőrzendőnek, és mit nem, ahogy az is, szükségszerűen „konzervatív”-e a

modernitás bírálata.

A dolgozatban szereplő emigránsok tehát másokhoz hasonlóan szembefordultak a

modernitással, a Felvilágosodás dialektikájával, illetve a posztmodernekkel szemben azonban

nem kívántak leszámolni a múlttal. Sőt: így vagy úgy, de a múltat tekintették egy lehetséges

megújulás forrásának. Ennyiben elméleti kísérleteik „restauratív” jellegűek, még akkor is, ha

ez nem torkollik valamiféle praktikus programba. Kétségtelen, hogy a kritikai elem

mindegyikük gondolkodásában erősebb, mint a pozitív állítások tárháza. A totalitárius

rezsimek bírálatán túl a kortárs liberalizmus alapelveivel, dogmáival szálltak vitába. A kérdés

az, ha a elvetették a modernitást annak minden kisarjadásával együtt – a totalitárius

kísérletekkel épp úgy, mint a liberalizmussal és a demokráciával –, mit ajánlanak helyette? Ez

egy gyakori kérdés, azonban érdemes nem elfelejteni, hogy filozófusokról, gondolkodókról

van szó, nem politikusokról. Praktikus programjuk aligha volt. A másik indok az lehet, hogy

épp azt tekintették a modernitás rákfenéjének, hogy a modernek állandó jelleggel konkrét

programokat akarnak adni a világnak. Írásaikból inkább az derül ki, hogy fontosabbnak

találták a kérdéseket a válaszoknál. A modernek a kérdésekről is megfeledkeztek, a vitákat be

5 Arendt esetében az egalitarizmus problémája speciálisabb. A vonatkozó fejezetben tárgyalom ezt a kérdést.
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akarták rekeszteni, ezért ezen emigráns szerzők szerint vissza kell emlékeznünk magukra a

kérdésekre, ahogy azokat a régiek a modernitás előtt föltették.

A modernitás problémája: ismeretelmélet, erkölcs és politika

A vizsgált emigráns szerzőket összeköti a modernitás bírálata. A modernitás elvetésében

valamennyiük esetében szerepet játszik a modern tudásfelfogás kritikája is. Nem jelentéktelen

eltéréseik mellett összekapcsolja őket szembenállásuk a modern racionalizmussal és

episztemológiával. Az alábbiakban tehát elsősorban erre a racionalizmus-kritikára fogok

kitérni, ahogyan az megjelenik műveikben.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra mindezek mellett, hogy válaszaik, vagy

lehetséges alternatíváik a bírálaton túl különböznek egymástól. Hannah Arendt a politikát

mint politikát kívánta helyreállítani „poszt-metafizikai” gondolkodóként, akár a filozófiai

hagyománnyal is szembefordulva, de legalább is azt erősen felülvizsgálva.6 Strauss és

Voegelin az antik – szókratészi-platóni racionalizmussal – válaszoltak a kihívásra, miközben

a modern tudományeszménnyel végleg leszámoló egzisztencializmussal vagy posztmodernnel

is számolták, és elvetették annak útját.7 Az osztrák és magyar emigránsok, akik foglalkoztak a

problémával – így főként Hayek és Polányi – inkább a hagyomány, a gyakorlat, vagy praxis

(Kolnai) mellett tették le a voksukat. Ezekre az alternatívákra ebben, és a következő

fejezetekben is kitérek.

A felvilágosodás racionalizmusának problémája

6 Arendt esetében kérdéses, hogy a filozófiai hagyomány felülvizsgálata, avagy elvetése inkább szándék-e, vagy
megvalósult program. Mintha ő maga sem tudna elszakadni a filozófiai hagyománytól, elég, ha a nála észlelhető
Arisztotelész-, vagy Tocqueville-hatásra utalok.
7 Egyúttal itt érdemes megjegyezni, hogy ez el is választja őket A felvilágosodás dialektikájának szerzőitől, a
Frankfurti Iskola többi tagjától, illetve valamennyi posztmodern megoldási kísérlettől. Ez még akkor is igaz, ha
teljes mértékben nem lehet őket felmenteni a „posztmodern” címke alól. A posztmodern ugyanakkor elvi kánon-
ellenességet takar, és noha az általam vizsgált szerzők a modern kánont talán elutasították, elvi kánon-
ellenességgel nem lehet őket vádolni, sőt: egy korábbi kánonnak kívántak újra érvényt szerezni.
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John Lukacs szerint „ma már minden filozófia kényszerűen ismeretelmélet”.8 Az európai-

nyugati politikai gondolkodás alapművének számító Állam – és elsősorban annak

barlanghasonlata – egyszerre politikai és episztemológiai. A politike episteme megalapítói

Platón és Arisztotelész Voegelin szerint.9 Ennyiben az ismeretelmélet, vagy politikai

ismeretelmélet története egyidős a politikai filozófia történetével.

Ugyanakkor a politikai ismeretelmélet inkább 1945 után lett uralkodó, nem annyira

filozófiai, mint inkább politikai okokból. Lukacs megfogalmazása így pontos azzal, hogy ma

minden filozófia kényszerűen ismeretelmélet, és hozzátehetjük, hogy talán a politika is. Bár a

politikafilozófiai hagyományban összekapcsolható a kettő, nem mindenki kötötte össze:

Machiavellit vagy Carl Schmittet a politikai tudás nem érdekelte, és merész – sőt, talán téves

– volna azt állítani, hogy a cselekvő politikusok többségét ez érdekelné.

Az itt tárgyalt emigráns szerzőkről elmondható, hogy elégedetlenségüket fejezték ki a

felvilágosodás filozófiájával szemben. Jóllehet, a bírálat iránya és szempontja az egyes

szerzőknél más és más szempontok szerint történik, a modern tudomány és politika – és

legfőképp a tudományos politika – eszméjének bírálatakor kitértek a felvilágosodásra és

örökségére. A felvilágosodás racionalizmusának előfeltevéseit egyszerre tartották hibásnak és

károsnak. Ezért ez esetben, ugyanúgy, mint Platónnál, az episztemológia bírálata

összefonódik a helytelen episztemológia politikai következményeinek taglalásával.

Az alább tárgyalt szerzők nézete szerint a felvilágosodás racionalizmusa

leegyszerűsítő, önhitt és politikailag destruktív, továbbá logikája önromboló, önmagát

felszámoló. Nem nehéz az emigránsok bírálatában – bármely irányzathoz tartoztak is –a

német kultúrában különösen erős Nietzsche-hatást felfedezni.10 Ugyanúgy észrevehetjük azt

Strauss, Voegelin, Arendt, mint a frankfurti iskola szerzőinek reflexióiban. Az alábbi

bírálatok így érthető módon erősen hagyatkoznak Nietzsche felvilágosodást kritizáló

gondolataira. Nietzsche volt ugyanis az, aki először levonta a tanulságait annak, hogy a

felvilágosodás ígéretét nem tudta beváltani, a saját maga mércéinek sem tud megfelelni,

viszont minden korábbi értéket eltörölt.11 Következményeiben pedig homogenizáló, a kultúrát

8 Lukacs, 2008, p. 50.
9 Voegelin: 2000a, p. 257.
10 És nem csak náluk. Weber és Daniel Bell is Nietzschétől vette át az önromboló hatásra vonatkozó érvelését.
11 Ezt a nietzschei felismerést fedezhetjük fel Strauss azon megfogalmazásában, hogy a nyugati civilizáció
válsága a haladás-eszme válságával egyenlő. Strauss, 1989, p. 238. Zuckert-Zuckert, 2006, p. 71, Lánczi, 1999,
p. 94.
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megfojtó, zsarnoki vonások fedezhetők fel.12 A modern tudományos gondolkodás kritikájában

ezen túl még számos aspektusban találhatók erős párhuzamok Nietzsche és az alább tárgyalt

emigránsok gondolkodása között, ezeket azonban nem fogom az alábbiakban minden egyes

alkalommal jelezni. Elég, ha már rögtön az elején hangsúlyozom, hogy ez a szellemi kapocs

rendkívül erős.

Míg az antik és keresztény bölcselet inkább tudásunk határainak tudatosítását tartotta

fontosnak – a szókratészi „tudom, hogy nem tudom”,13 illetve a kereszténység emberi tudás

korlátozottságára vonatkozó gondolata14 –, addig a felvilágosodás az emberi értelem

hipertrófiájára alapozta önbizalmát. A felvilágosodás forradalma ennek folyományaként a

racionális belátására akarta alapozni az új korszak politikai rezsimjeit.

Talán meglepő módon az elmarasztaló ítélet a frankfurti iskola15 klasszikusnak

számító művében is megtalálható:

„A tudás, mely hatalom, nem ismer korlátokat (…) Hatalom és megismerés szinonimák. A

megismerés mihaszna öröme Bacon és Luther szemében egyaránt ledérség. Nem az igazság

ígérte kielégülés az érdekes, hanem a »művelet«, a hatékony eljárás (…)”16 A felvilágosodás

azonban a metafizika platóni és arisztotelészi örökségében fölismerte a régi hatalmakat, és

babonaként üldözte az univerzálék igazságigényét. (…) Mindaz, ami nem akar igazodni a

kiszámíthatóság és a hasznosság mércéjéhez, gyanús a felvilágosodás szemében. (…) Még

saját, az emberi jogokról alkotott eszméi sem járnak jobban, mint a régebbi univerzálék. (…)

A felvilágosodás totalitárius. (…) Csak azt ismeri el létként és történésként, ami egységben

megadható: eszménye a rendszer, amelyből minden, de minden következik. Racionalista és

empirista változatai ebben nem különböznek”.17

A tudás és a hatalom, ellenőrzés összekapcsolása nem volt új jelensége a nyugati politikai

gondolkodásnak, konzekvenciái tekintetében azonban a felvilágosodás radikalizmusa ment a

12 Összefoglalásul lásd: Douglas Kellner: Modernity and its Discontents: Nietzsche’s Critique,
https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/modernityanditsdiscontents.pdf (Letöltve: 2015. 03. 14.)  Egy
példa: Nietzsche Szókratész filozófiájában vélte megtalálni a modern racionalizmus gyökereit. A Felvilágosodás
dialektikájának szerzői Homérosz Odüsszeuszában.
13 Strauss, 1994b.
14 „Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az e világi tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ
bölcsessége balgaság?” 1Kor, 1.20. „Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek” Róm, 1.22.
15 Sokan épp úgy értelmezik Habermas egész munkásságát, mint rehabilitációs törekvést a felvilágosodás
örökségének érdekében, A felvilágosodás dialektikájával szemben. Lásd Habermas: Theorie des
kommunikativen Handelns. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1981.
16 Adorno-Horkheimer, 2011, p. 20.
17 Adorno-Horkheimer, 2011, p. 22−23. – Kiemelés tőlem. MG.
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legmesszebb: a biztos tudással felvértezve abszolút hatalmat követelt az „értelemnek”. A

felvilágosodás hite egyszerre tudományos és erkölcsi természetű. Eszerint az emberiség az

egyre teljesebb tudás felé halad, és ez a tudás egyre biztosabb, így a tettek következményei is

egyre inkább a kívántak lesznek. Az egyre biztosabb tudásra pedig alapozható egy új erkölcs,

amely mentes a korábbi bizonytalanságoktól, az antik filozófia mérsékletre intő felfogásától,

illetve az önkényesnek tekintett keresztény erkölcsi parancsoktól.

Szcientizmus

Az emigráns szerzők vagy azért fordultak a klasszikus filozófia és politika felé, mert abban

még elválasztották egymástól a politikai és tudományos tudást, a praxist az elmélettől, vagy

azért, mert a klasszikus politikafilozófiát adekvátabbnak tartották a politikai megértés és a

kormányzás szempontjából is, mint a modern megközelítést. A klasszikus felfogás ugyanis

elkülönítette egymástól az opinio-t és a scientia-t: emberi dolgokban csak valószínűség,

többé-kevésbé tudás lehetséges, és e tudás sosem teljes, és legkevésbé sem tudományos. Ám

akár a hagyományos racionalizmus, akár a szkeptikus gondolkodás hívei voltak az alábbi

emigránsok, mindannyiukra igaz az, hogy a felvilágosodás önnön tudásával kapcsolatos

önbizalmával szemben az emberi tudás korlátaira hívták fel a figyelmet.

Polányi és Hayek gondolkodása antiracionalista: elvetik azt a nézetet, mely szerint az

emberi értelem teljes mértékben képes uralni viszonyainkat és berendezni életünket. Az

értelem nem lehet támasz – előfeltevések, hit – nélküli, és a tudás ezen antiracionalista

felfogásban inkább a homályosság, semmint a világosság képzetéhez kapcsolódik.18 E modern

racionalista szemlélet elvetése jellemző Straussra és Voegelinre is, ugyanakkor ők a

klasszikus racionalizmus valamely formájának hívei. A jó rendnek legalább a feltételei

megismerhetőek, azonban e feltételek megismeréséhez az antik és a keresztény bölcselethez

kell visszatérni. E klasszikus bölcsesség ugyanis számukra a racionalitás egy magasabb

formáját képviseli, mint a modern változat. A racionalitás voegelini-straussi képzete az

„egész”-re irányul,19 nem a részek „tényszerű” vizsgálatára.

A felvilágosodás hite viszont azon alapszik, hogy az emberi cselekvésről, politikai

rezsimekről épp olyan biztos tudás szerezhető, mint a természettudományokban. Ha ilyen,

18 „Minerva baglya csak a beálló alkonnyal kezdi meg röptét”. Hegel, 1971, p. 23.
19 Strauss, 1994b.
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korábban sosem látott haladást lehet elérni a természeti világról szóló tudományokban, miért

ne volna ez lehetséges az ember dolgaiban is? Ahogyan a testek mozgása, úgy az emberi

cselekvés is kiszámítható, előre jelezhető, tervezhető és épp ezért irányítható, manipulálható.

Ahogy a természet a tudomány által az ember uralma alá vonható, úgy nyilvánvaló módon az

ember eddig kiszámíthatatlannak, véletlenszerűnek és irányíthatatlannak tűnő cselekvése is

uralható. A felvilágosodásban összekapcsolódik a megismerés és az uralom vágya, és annak

felfogásában e kettő nem is választható el egymástól. Mindkét igény totális: „Az értelem

fényének az emberi elme minden szegletébe be kell kerülnie (…) az akadályt el kell pusztítani,

hiszen az skandalum a felvilágosult ember számára.”20

A felvilágosodás racionalizmusa ezért épp úgy, mint Platón filozófusa, a tábla

letörlésével kezdi tevékenységét. A természettudományos ismeretekhez hasonlóan az

„objektív”, tényszerű ismereteket fogadja csak el, azaz csak a biztos (pozitív) tudásra kíván

alapozni bármilyen cselekvést. A modern racionalizmus ugyanis a természettudományok

sikereiből nyerte optimizmusát.21 Ennél fogva csak ez, a modern tudomány racionalista

empirizmusa – ami eleve contradictio in adjecto – számíthat elismerésre, és minden más

tudás-fajtától meg kell szabadulni: „A külvilágról való tudás, különösen az asztronómiában és

a fizikában, állítja föl a mércét ahhoz, hogy mit lehet tudásnak tekinteni.”22

Tudásnak csak az a „tény” számít, amit a torzítatlan emberi ráció a tiszta tapasztalatból

nyer, a nyers faktualitásból. E tények elsősorban adatokat jelentenek, formalizálható,

konvertálható, cserélhető (mérték)egységeket.23

A felvilágosodás és a pozitivizmus programja forradalmi: a „tudós pátosza” inspirálta,

pontosabban a „matematikai tudósé”, aki az embert és a társadalmat is a matematikai és

fizikai tudományok módszere alapján akarja újjáalakítani.24 A természettudományok

módszerének szigorú alkalmazása önmagában talán veszélytelen lett volna, ám azt általában

minden elméleti relevancia kritériumaként állították föl, amely a theoria jelentőségének

20 Voegelin, 1975, p. 24.
21 Arendt, 1998, p. 261.
22 Voegelin, 1975, p. 25.
23 “Az egységesítés nagy iskolája a formális logika volt. A világ kiszámíthatóságának sémáját nyújtotta a
felvilágosítóknak. Az eszmék és számok mitologizáló azonosítása Platón utolsó írásaiban már kifecsegi minden
demitologizálás vágyát: a szám lett a felvilágosodás kánonává.” Adorno-Horkheimer, 2011, p. 23. „A polgári
társadalomban az egyenérték uralkodik. Ő teszi összemérhetővé a különneműt azáltal, hogy elvont
mennyiségekre bontja vissza azt. A felvilágosodás számára látszattá válik minden, ami nem oldódik föl a
számokban (…)” Uo. p. 24.
24 Voegelin, 1975, p. 76. Ld. még Arendt, 1998, p. 265.
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tagadását jelenti.25 A cél ezzel az, hogy minden bizonytalanságot kiiktassanak az

ismeretekből.

A bizonytalanság eltűntetése csak akkor sikerülhet, ha az egyetlen bizonyosra

támaszkodunk, ami Arendt vélekedése szerint a kétely maga:26 a modern filozófia Descartes

de omnibus dubitandum est-jével veszi kezdetét.27 A kétely eredményének feltételezett

világossága elhomályosított mindent, főként az igazság képzetét: „e kétely kételkedik abban,

hogy egy olyan dolog, mint az igazság, egyáltalán létezik (…).”28 A tudományos

megismerésnek – amely az egyetlen legitim megismerési mód, hiszen ez vezet biztos

tudáshoz – a magabiztos karteziánus egoból kell egyrészt kiindulnia, másrészt egy, az

embertől független nézőpontból szükséges szemlélni a világot, hogy a valóban torzításmentes

epistemehez el lehessen jutni.

„Minden eseményt egy, a szó legtejesebb értelmében vett univerzálisan érvényes törvénynek

alárendelve értelmeztek, ami azt jelenti többek között, hogy az emberi érzékelési tapasztalatán

túl érvényes (…), az emberi emlékezet és az emberiség földön való megjelenésén túl érvényes,

még az organikus élet létrejöttén és a földön magán is túl érvényes. Az új asztrofizikai

tudomány összes törvényét az arkhimédészi pontból alkotják meg, és ez a pont sokkal távolabb

van a földtől és sokkal nagyobb hatalma van fölötte, mint Arkhimédész vagy Galileo valaha is

gondolni merte volna”.29

Így a modern tudós az emberi világban és a társadalmi jelenségekben is az „objektív

tényeket” keresi, azaz olyanokat, melyek e feltevés szerint függetlenek a személyes belső

képességeinktől és csak a külső világra vonatkoznak. A személyes motívum ugyanis eltorzítja

a rajtunk kívül álló, tőlünk független igazságot. E felfogásban az „objektív” vagy „pozitív”

tény az, amelynek nincs szüksége arra, hogy személyes meggyőződések erősítsék meg.30„A

modern tudomány egész története egy olyan folyamatnak bizonyul, amely progresszív

emancipációt jelent a külső ingerek általunk belülről történő osztályozása alól, amíg azok

teljesen el nem tűnnek.”31

25 Voegelin, 2014, p. 17.
26 Arendt, 1998, p. 279.
27 Arendt, 1998, p. 273., valamint Uo. p. 260−261.
28 Arendt, 1998, p. 275−276.
29 Arendt, 1998, p. 263.
30 Polányi, 2002, p. 67.
31 Hayek, 1979, p. 33.
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Ezen eszmék a modern szcientizmus történetének egészében fellelhetők:

megtalálható Comte pozitivizmusában, Durkheim társadalmi tényekre vonatkozó

elgondolásában, és a marxizmus osztálytudatában is. Ezek mindegyikét úgy képzelték el,

hogy nem szorulnak rá a belső, szubjektív megerősítésre, és attól függetlenül léteznek, hogy

azt az egyes emberek létezőnek tekintik-e, vagy sem. Az emigránsok többsége is – implicit

vagy explicit módon – épp e modern tudományfilozófia tényfogalmát kezdték ki:

„Szigorúan szólva nem léteznek tények a szó tiszta értelmében. Minden tényt eleve elménk

tevékenysége választ ki egy-egy egyetemes összefüggésből. Ezért a tények mindig értelmezett

tények; vagy azért, mert egy művi absztrakcióval leválasztjuk őket összefüggésükről, vagy

azért, mert konkrét környezetünkben vesszük fontolóra őket. (…) Ez nem jelenti azt, hogy a

mindennapi életben vagy a tudományban ne tudnók megragadni a világ valóságát. Csupán

azt jelenti, hogy mindössze bizonyos oldalait ragadjuk meg, nevezetesen azokat, amelyek

relevánsak számunkra akár életünk folyamatos fenntartása, akár pedig a tudomány

módszerének nevezett, bevett gondolkodási szabályok együttese szempontjából”.32

A racionalista empirizmussal szembeni érvek nem csak a köznapi megismerésre, hanem a

tudományos megismerésre is vonatkoznak. Az emberi értelmezés, vagyis az ember

megismerésben betöltött aktív szerepe nélkül nem lehetséges maga a megismerés: „A

jelentésnélküli érzéki benyomásokon kívül nincs olyan tapasztalat, mely »tény« maradna

valamely érvényes értelmezés hozzákapcsolása nélkül”.33

Hayek a természettudományos módszereknek a társadalom megismerésére történő

alkalmazását bírálta,34 Polányi azonban továbbment: szerinte az „objektivizmus”

követelménye a természettudományokban sem teljesíthető.35 Polányi szerint minden

tudományos közösségnek vannak hallgatólagos előfeltevései, melyek segítségével a

tudományos kutatások eredményeit elbírálják – ennek alapján mondhatja egy tudós, hogy az

eredmény igaz vagy hamis.36 A megfigyelő ugyanis nem tud kilépni saját testéből, nem tud

egy nem-emberi pozícióból kutatást végezni. Már maga a lehetőség is, hogy valamit

32 Schütz, 1984, p. 180. Schütz ugyancsak emigráns volt, ám az itt vizsgált szerzőkkel szemben nem foglalkozott
politikai filozófiai kérdésekkel. Ugyanakkor az ismeretelmélet szempontjából van jelentősége, és kapcsolatban is
állt a vizsgált szerzőkkel. Lásd Stradaioli, 2006.
33 Polányi, 1997, p. 93.
34 Ld. még Voegelin, 1975, p. 146.
35 „[Dilthey és Lipp] … tévedtek abban az állításukban, hogy ez élesen megkülönbözteti a humán tudományokat
a természettudományoktól.” Polányi, 1997, p. 180.
36 Vö. Lakatos Imre és Thomas Kuhn tudományelméleti felfogásával, melyek rokonságot mutatnak e nézettel.
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megértsünk, azon belső képességünkből fakad, hogy valamely tárgyra irányítsuk

figyelmünket, és döntsünk afelől, hogy mely tárgy vizsgálata releváns.

Polányi szerint a tudományos kutatásnak szükségszerűen személyes meggyőződésen,

valamint tekintélyen és hagyományon kell alapulnia. Máskülönben más, alternatív, nem-

tudományos magyarázatok is ugyanolyan érvénnyel támaszthatnának igényt az elfogadásukra.

Polányi a következő példát hozza föl: egy táblázat szerint erős összefüggés van a π

többszörösei, és különféle állatok vemhességi időszaka között.37 Ezt az összefüggést azonban

egyetlen tudós sem fogadná el valósként. Egy ilyen kapcsolatot valótlannak és irracionálisnak

tekintenének, holott ez az ítélet csakis személyes meggyőződéseken alapszik, nem pedig

nézeteinktől független objektív mércéken. Polányi szerint a pozitivista elmélet abszurd, hiszen

ha annak előfeltevéseit elfogadnánk, az iménti példában bemutatott kapcsolatot valósnak,

igaznak kéne tekintenünk.

Polányi e jelenséget a hallgatólagos és a személyes tudás jelenségével magyarázta. A

hallgatólagos tudás úgy foglalható össze, hogy „többet tudhatunk annál, mint amennyit el

tudunk mondani.”38 Minden tudás, legyen az köznapi, erkölcsi, vagy tudományos,

hallgatólagos, kérdőre nem vont előfeltevéseken alapszik: „Az általános felfogás a tudósról,

aki addig gyűjtögeti szorgos munkával minden elméleti előfeltevéstől mentes megfigyeléseit,

mígnem valamilyen nagyszabású új általánosításra nem jut, igencsak téves.”39

A tudás nem explicit szabályok gépszerű alkalmazásán alapszik, nem foglalható

valamilyen általánosan érvényes logikai képletbe. A kutatást mindig egy megsejtés, egy

intuíció előzi meg, a valóság egy darabkájának megsejtése.40 Ez a sejtés explicit módon nem

kifejezhető, nem mondható el már meglévő tudományos szabályok alapján. Polányi ezt a

jelenséget Platón Menón-jának paradoxonjával ábrázolta: vagy tudjuk, mi után kutatunk, ám

ekkor nincs probléma sem, vagy nem tudjuk, mit keresünk, ám akkor semmit sem keresünk.41

Ha komolyan vesszük a felvilágosult racionalizmus elvárását, akkor bármiféle megismerés

vagy lehetetlenség, vagy abszurdum.

Továbbá semmilyen explicit szabály, szigorúan objektív irányelv nem képes a

megismerő helyett döntést hozni egy adott kérdésben: mindig szükség lesz a megismerő és a

tudós személyes ítéletére. Ugyanúgy létezik példa arra, hogy az elméletnek ellentmondó

37 Polányi, 2002, p. 72.
38 Polányi, 1997, p. 170.
39 Polányi, 1997, p. 29.
40 Polányi, 1997, p. 31−32.
41 Polányi, 1997, pp. 15, 184.
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esetek ellenére az elmélet helyesnek bizonyult, mint az ellenkezőjére:42 ez esetben csak a

tudós lelkiismerete képes megítélni, elfogadja-e a bizonyítékot vagy cáfolatot, vagy sem.43

Kutatása során a tudós a tudományos közösség közösen bírt előfeltevéseire

hagyatkozik, ezért szükséges elfogadnia a már meglévő hagyományt. Polányi szerint ez épp

úgy szükséges a tudományos közösség fennmaradásához, mint az eredeti, új kutatások

létrejöttéhez. Ezért az intuitív megismerő képesség elsődleges támasza a hit lesz. Hinni kell

ahhoz, hogy tudhassunk: fides quarens intellectum.44 Amikor a tudós intuitív módon ráérez

valamilyen rejtett inkoherenciára, megsejt valamit, amiről bizonyítható tudása még nincsen,

szükséges, hogy higgyen ennek jövőbeni lehetséges sikerén. Ha pedig kételkedünk bármiféle

igazság létében, miért fordítanánk energiát arra, hogy e kétséges igazságot felfedezzük? „És

úgy tűnik továbbá, hogy amikor a felfedezést igazként fogadjuk el, akkor elkötelezzük

magunkat egy hit mellett: azon hit mellett, hogy léteznek mindezek az egyelőre feltáratlan, sőt

talán még el sem gondolható következmények.”45

A tudományos közösség közösen osztott hitei, meggyőződései jelentik a támaszát a

tudományos megismerésnek, ahogy az emberi közösség közösen osztott erkölcsi,

transzcendens meggyőződései adják a politikai közösségek cementjét. Polányi szerint ugyanis

semmiféle objektív, semleges nézőpont nem igazolja minden kétséget kizáróan, hogy épp a

tudományos magyarázatokat kell elfogadnunk – ugyanilyen érvénnyel fogadhatnánk el a

mágikus, mitikus világmagyarázatokat is. Erre nem létezik független döntőbíró. Sem a

tudományos meggyőződések, sem az erkölcsi elvek nem alapozhatóak meg racionálisan, ám

ez még nem indok az elvetésükre. Mi több, e közösen vallott és fenntartott hagyományos

tudások, meggyőződések tesznek lehetővé bármilyen későbbi megismerést. A tudományos

tevékenység maga is elképzelhetetlen egy szellemi kultúra tradíciója nélkül.46

„A világ születésünk előtt is létezett, mégpedig szervezett világként; mások – elődeink –

tapasztalásának és értelmezésének eredményeként. (…) Ennek a világnak bármiféle

értelmezése korábbi, reá vonatkozó tapasztalatok készletén (stock) alapul, saját korábbi

tapasztalatainkon vagy szüleinktől, tanítóinktól kapottakon.”47

42 Polányi, 1997, p. 33.
43 Polányi, 1997, pp. 41, 43.
44 Polányi, 1997, p. 17.
45 Polányi, 1997, p. 185.
46 Voegelin, 2014, p. 30. A tudomány válságának tárgyalásakor érdemes jelezni Husserl hatását. Vö. Husserl,
1998.
47 Schütz, 1984, p. 181−182.
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Mivel a hallgatólagos tudás nem foglalható receptekbe és könyvekbe, ezért az csak

személyesen, a tekintély révén adható át: a hagyományok megtanulása közben

szükségszerűen „behódolunk” egy tekintélynek.48 A gyakorlati tudás ugyanis csak egy

mestertől, belehelyezkedéssel (dwell in) tanulható meg. Így a megismerés folyamata, a

tudományos kutatás és az emberi közösségben való élet egyaránt megköveteli az

elköteleződést, a tekintélyt és a hagyományt:

„(…) hiábavaló igyekezet érvényességének szigorúan személytelen kritériumai után kutatni,

ahogy a pozitivista tudományfilozófiák az utóbbi nyolcvanegynéhány évben próbálták. A

tudomány művelését ésszerű és sikeres vállalkozásként elfogadni együtt jár azoknak az

elköteleződéseknek az elfogadásával, amelyeket a tudósok magukévá tesznek, amikor erre a

vállalkozásra adják fejüket. Az elköteleződés aktusa nem formalizálható, ugyanis az

elköteleződés nem fejezhető ki elköteleződésmentesen. Ha mégis erre törekszünk, azzal azt az

átvilágítást erőltetjük, mely elpusztítja önnön tárgyát. Ebből fakad a pozitivista irányzat

tudományfilozófiai kudarca.”49

A társadalmi-politikai szférában a pozitivista felfogás veszélyes, hiszen minden személyes

meggyőződésből fakadó felismerést vagy „kvalitatív” jelenséget érvénytelennek és hamisnak

bélyegez. Hayek szerint ez az objektivizmus kollektivista, hiszen teljes társadalmi

koncepciókat kezel adott tárgyakként.50 Ez a kollektivizmus ugyan nem azonos a politikai

kollektivizmussal, ám nagyban hozzájárul az utóbbi intellektuális megalapozásához. Az ilyen

okoskodásból fakadó hiba épp az, amit a lelkes pozitivista el akar kerülni: tényként kezel

olyan dolgokat, melyeket az emberi elme alkotott meg modellként, így a „fogalmi

realizmus”51 tévedésének áldozatává válik.

Ugyanez a hamis konzisztencia vezeti a pozitivistákat arra Hayek szerint, hogy olyan

posztulátumokat, mint az „emberiség”, „társadalmi létezőkként” kezeljék – holott a

pozitivizmus célja épp az volt, hogy a valóság megértése során minden metafizikai

koncepciótól megszabaduljanak. Az arkhimédészi pont magába az emberbe került: a

48 Polányi, 1994, p. 102.
49 Polányi, 1997, p. 187.
50 Hayek, 1979, p. 93.
51 Hayek, 1979, p. 95. Talán nem túlzás azt a kijelentést megkockáztatni, hogy Hayek szcientizmus-kritikája
kifejezetten nominalista.
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realitásról épp azok a matematikai formulák adnak bizonyosságot, melyek magának az emberi

elmének a produktumai.52 A szubjektivitás kiiktatásának vágya így paradox módon épp

szélsőséges szubjektivizmust, sőt talán szolipszizmust is okozott, hiszen ezeknek a

konstrukcióknak nincs kapcsolatuk a külső valósággal: „E képességet hívja a modern kor

common-sense okoskodásnak; ez az elme önmagával való játéka, ami akkor következik be,

amikor az elmét elvágjuk a valóságtól, és az csak saját magát »érzékeli«.”53

A valóságban azonban az „egészeket” az emberi elme alkotja meg, hiszen ezek csak

egyedi események összességét, vegyítését jelentik. A szcientizmus minden formája le akar

ugyanis számolni a törékeny, szétszórt és befejezetlen tudással. Ezért a szcientista képtelen

elfogadni azt, hogy a társadalmi intézmények sok különféle cselekvés eredményeiként jöttek

létre, melyek nem feltétlenül egy adott célra irányultak. Polányi és Hayek antiracionalizmusa

– Burke és Hume korábbi felfogásával rokon módon – arra mutat rá, hogy az intézmények,

tudományos felfedezések, általános jólét, az erkölcsök, a nyelvek stb. egy spontán rend révén,

nem szándékoltan jöttek létre; azaz, számos ember különféle cselekvéséből, akik külön-külön

sokféle célt akartak elérni. Az, hogy az intézményeket emberek hozták létre, még nem jelenti

azt, hogy ezek tudatos, szervezett tervezés eredményei. A szcientisták ugyanakkor úgy vélik,

hogy az ember hatalmában áll úgy átalakítani minden intézményt, viszonyt, ahogy csak

akarja.54

Azt a törekvést, hogy a spontán rend valóságát egy központi hatalom irányításával

váltsák fel, Hayek a szcientista hübrisz eredményének tekinti, amely, szemben eredeti

céljával, hogy megszabaduljon a tökéletlen egyéni értelemtől, minden hitét az Értelembe

helyezi, azaz egy olyan „szuperelmébe”, amely fel van vértezve az abszolút tudással.55 Ez a

„szuperelme” olyan, mintha egy távoli bolygón tartózkodó megfigyelő lenne – amely látomás

a progresszívek egyik kedvenc víziója Condorcet-től Mach-ig.56 Ugyanerre a távoli

nézőpontra utalt Arendt is az arkhimédészi ponttal kapcsolatosan.

„(…) és csak mi, alig több mint néhány évtizede élünk egy olyan világban, amit alapvetően

meghatároz egy olyan tudomány és technológia, melynek objektív igazsága és praktikus

know-how-ja kozmikus, univerzális törvényekből származik, szemben a földi és »természeti«-

52 Arendt, 1998, p. 284.
53 Arendt, 1998, p. 284.
54 Hayek, 1979, p. 147−148.
55 Hayek, 1979, p. 90.
56 Hayek, 1979, p. 103−104.
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vel, és amelyben a földön túli referenciapont választásával szerzett tudást a földi természetre

és az emberi alkotásra is alkalmazzák.”57

Az értelem és a tudás a progresszív-szcentista racionalizmussal szemben érvelő felfogás

szerint csak egyének közti viszonyokban léteznek, és ez az, ami valóban kapcsolatot képes

teremteni a megismerendő külső valósággal. Amit e szerzők „kollektív bölcsességnek”, és

még inkább „józan észnek” (common sense) neveznek, az nem egy szuperelmét takar, hanem

olyan interszubjektív tudást, amelyet a társadalmi intézmények halmoznak föl és testesítenek

meg.58

Épp ezért e szerzők érvelése szerint bukásra ítélt próbálkozás az, hogy az

intézményeket, a gazdaságot és a tudományt „tervezzék”,59 mivel az eredményeket nem

tervezik, épp ezért azok tartalma, mikéntje nem is mondható meg előre.60 Ha irányítani,

ellenőrizni akarjuk tudásunk növekedését, csak előre határt szabunk a növekedés mint olyan

lehetőségének.61 Ha a tudományból kiirtjuk az egyéni meggyőződések és a személyes tudás

jelentőségét, kiiktatjuk azt az egyetlen nézőpontot is, amelyből a társadalmi viszonyok és az

emberi cselekvés megérthető:

„Amennyiben emberi cselekvésekről van szó, a dolgok azok, amiknek a cselekvő emberek

tekintik őket.”62 „A társadalomtudomány tényei pusztán vélemények, olyan nézetek, amelyeket

azok az emberek vallanak, akiknek a cselekvéseit tanulmányozzuk.”63

Az ember épp azért képes új tudásokra szert tenni és fejlődni, mert e tudás nem kiszámítható.

Ugyanez vonatkozik a cselekvésre is, annak lényegi eleme radikális kiszámíthatatlansága és

uralhatatlansága.64 A tudományos politika és tudományos erkölcs kívánalmaiban épp azt

tekintették az emigráns szerzők problémának, hogy e bizonytalanság következményével, az

emberi szabadsággal akartak leszámolni mind a tudomány, mind a politika területén.

57 Arendt, 1998, p. 268.
58 Voegelin, 1975, p. 14−15. Ugyancsak az interszubjektivitást hangsúlyozza Alfred Schütz fenomenológiája, ld.
Schütz, 1984, p. 190.
59 Polanyi, 1998, p. 110.
60 Polányi, 2002, p. 97.
61 Hayek, 1979, p. 160.
62 Hayek, 1979, p. 44.
63 Hayek, 1979, p. 47.
64 Olay, 2008, p.116−122.
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„Elengedhetetlen az értelem növekedése szempontjából, hogy egyénként meg kell hajolnunk

olyan erők előtt, és engedelmeskednünk kell olyan elveknek, melyek teljes megértését nem

remélhetjük, ám ezeken múlik a civilizáció fejlődése, sőt még a megőrzése is. Történetileg ezt

különféle vallásos hitvallásokkal, hagyományokkal és babonákkal értük el, melyek arra

késztették az embert, hogy ezen erőknek inkább az érzelme, semmint az értelme alapján

engedelmeskedjen. (…) A racionalista […] megvet minden intézményt és szokást, melyeket

nem tudatosan terveztek meg, így azon civilizáció elpusztítójává válik, amelyet ezekre

építettek.”65

Tudomány és erkölcs

A racionalizmus felemelkedésével minden korábban elfogadott igazság puszta véleménnyé

degradálódott. Ahhoz, hogy biztos, pozitív tudásra tegyenek szert a modernek az emberi

dolgokban, a korábbi igazságként elfogadott véleményeket el kellett vetniük:

„A spirituális és világi hatalmak közti küzdelem a vezérelv a nyugati keresztény történelem

megértésében. Ám ezek a »vélemény« hatalmai. Amikor a »véleményeket« megtisztítják, azaz

amikor az emberek nem hisznek már a pápák és császárok állításaiban, az igazság és értelem

egy új időszakába lépünk”.66

A korábbi intézmények, hagyományok és tekintélyek a személyes vélemény és megítélés

hatálya alá kerülnek ennek nyomán. Ezért a racionalizmus elfogadása után senki sem köteles

a régóta fennálló hagyományos erkölcsöknek megfelelni, sem a „véleményeknek”

engedelmeskedni. A tudományos objektivizmus így eredményez erkölcsi szubjektivizmust. A

tényszerű, tudományosan bizonyított empirikus adatokból ugyanis semmi sem következik az

emberi cselekvés helyességére vagy helytelenségére nézve: azok alapján nem fogalmazható

meg semmilyen normatív rend-igény. Az emigránsok esetében ez a felismerés a nyugati

gondolkodási hagyomány által korábban vallott tekintélyek, normák felértékeléséhez vezetett.

65 Hayek, 1979, p. 162−163. Az alábbiakban lesz szó Strauss és Voegelin Weber-kritikájáról, itt azonban
érdemes megjegyezni, hogy a maguk módján ők is Hayekhez és Polányihoz hasonlóan érveltek Weber rend-
felfogásával szemben. Weber ugyanis a rendnek való értelemadást magának a rendnek a létrejöttére is
vonatkoztatta, Strauss és Voegelin azonban úgy vélték, hogy a rend az emberi racionalitástól – és talán,
hozzáteszem, az akarattól – függetlenül is létezik, azaz „van” és nem „lesz”. Lásd Lánczi, 2012, p. 138.
66 Voegelin, 1975, p. 9−10.
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Az igazságosságról, igazságról, jó politikai rendről való sokféle vélekedés megléte a

modern tudományos szemlélet számára ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy ezek között

nem vagyunk képesek racionálisan dönteni. Épp annyira indokolható az igazságosság egyik

felfogása melletti kiállás, mint amennyire lehetséges az ellenkezője mellett érvelni, a jóról

való felfogás egyikét sem lehet a többi fölé helyezni.67 Míg a politikafilozófia feltételezte a

normatív tudás lehetőségét, a modern tudományeszmény tagadja azt. A társadalomtudományi

pozitivizmus alapvető különbséget lát tények és értékek között, és csak a tényekre vonatkozó

ítéletek kimondását tekinti a tudomány kompetenciájába tartozónak.68 Csak a jelenségek

„objektív” világáról tehet a tudomány érvényes kijelentéseket, a jó rendre, a helyes életre

vonatkozó ítéletek ugyanis „szubjektívek”.69

Strauss és Voegelin egyaránt Max Weber munkásságában látták megtestesülni e

modern tudományeszmény ad absurdum következményeit: „A metodológia mozgalma –

legalábbis a politikatudomány szempontjából – a maga immanens logikáját követve Max

Weber személyében és munkásságában érte el a csúcspontját.”70 Weber bírálatában

ugyanakkor nem megvetésüket igyekeztek kifejezni. Ellenkezőleg: mindketten hallatlanul

fontosnak tekintették Weber munkásságát, és mindketten elismerték nagyságát: „Bármilyen

hibákat ejtett is, ő századunk legnagyobb társadalomtudósa”. 71

Weber programja arra irányult, hogy megtisztítsa a tudományt az objektíven nem

eldönthető értékvitáktól. Az értékekből semmiféle tény nem következik, és fordítva, a

tényekből semmiféle érték nem származtatható.72 Eszerint a tudománynak a világnézettől,

Weltanschauungtól függetlennek kell lennie, „mind a természet-, mind a

társadalomtudománynak egyformán érvényesnek kell lennie a nyugati és a kínai ember

számára (…)”.73 (Megjegyzendő, hogy Strauss szerint is függetlennek kell lennie az

igazságnak a Weltanschauungtól, a „barlang”-tól. Ezért is tekinti Weber felfogását sajátos

„idealizmusnak”.)

67 Strauss, 1999, p. 34.
68 Strauss, 1994b.
69 Voegelin, 2014, p. 22.
70 Voegelin, 2014, p. 24.
71 Strauss, 1999, p. 34. Ld. még G. Fodor, 2005, p. 78., 80. jegyzet. Voegelin méltatta Webert, amiért
hozzásegítette három fontos felismeréshez. Először is ahhoz, hogy a marxizmus nem tudomány, másodsorban
ahhoz, hogy az ideológiák „értékek”, ám ettől még nem tekinthetők tudománynak, harmadsorban pedig ahhoz,
hogy összehasonlítás nélkül nincs tudás. Lásd Lánczi, 2012, p. 134.
72 Strauss, 1999, p. 36. Ez a „tény-érték” megkülönböztetés azonban a pozitivista dogma találmánya Voegelin
szerint, hiszen a klasszikus gondolkodók nem „értékek”-ről beszéltek (hisz ezek, valóban, szükségszerűen
szubjektívek), hanem „lét-vagy rendigazságokról”, hiszen ezek tarthatnak igényt az objektivitásra. G. Fodor,
2005, p. 17.
73 Strauss, 1999, p. 35.
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Ehhez természetesen Webernek feltételeznie kellett, illetve el kellett fogadnia azt,

hogy a modern tudomány minden korábbi tudás fölött áll.74 A weberi elképzelés alapján a

tudós „értékvonatkoztatással” – ami nem azonos az értékítélettel – ugyan elmondhatja, hogy

pl. a politikai szabadságra nézve mely kijelentés releváns, és melyik nem,75 nem minősítheti

azonban azok értékességét. Tudományos szemszögből épp úgy legitim a politikai szabadság

mellett, mint ellene érvelni. A tudomány etikai semlegességéből fakadóan a tudós csakis

bizonyos eszmék, meggyőződések belső koherenciájának hiányosságaira mutathat rá a logika

szabályai alapján, illetve azt mutathatja meg, bizonyos célok eléréséhez milyen eszközök

megfelelőek – így a politikus számára a tudós „gyakorlati tudás” hozzáadásával segíthet

Weber érvelése szerint.76

Weber ugyan akként tartotta számon az „értékeket”, amik valójában, azaz a politikai

cselekvés rendezőelveiként, ám ezeket a racionális érvelésen kívüli „démoni” döntések

szférájába utalta.77 Az erkölcsi parancsok vagy elvek, lévén nem objektívek, tudományosan

nem megítélhetőek, karakterük szubjektív. Valamely eszme logikai koherenciájának elvárása

azt jelentette, hogy a követelmény pusztán az, hogy saját démonizmusán belül a cselekvő

következetes legyen, valamint az, hogy démonját lelkesedéssel, szenvedéllyel kövesse:

„Ezen a ponton még mindig egy objektív normához vagy kategorikus imperatívuszhoz hasonló

valamivel van dolgunk: »Legyenek eszményeid!« Ez az imperatívusz formális (…) Weber saját

kategorikus imperatívuszát úgy fogalmazta meg, hogy »Kövesd a démonodat!«, illetve

»Kövesd az istenedet vagy démonodat!« (…) »Kövesd a démonodat tekintet nélkül arra, hogy

jó vagy gonosz az a démon!« (…) »Kövesd az Istent vagy az Ördögöt akaratod szerint, de –

bárhogyan döntesz is – tedd teljes szívvel, az egész lelkeddel és minden erőddel!«”78

A következetesség kívánalma Strauss szerint Webernél tehát egyszerre intellektuális és

erkölcsi természetű: koherensnek és racionálisnak kell lenni az adott cél tekintetében, s

egyszersmind meggyőződéssel kell követni az adott célt, bármi legyen is az. Ezért nevezte

Strauss Weber nézetét „nemes nihilizmusnak”.79 A nihilizmus az az ár, amit a tudós megfizet

74 Strauss, 1999, p. 35.
75 Strauss, 1999, p. 36.
76 Voegelin, 2014, p. 24.
77 Voegelin, 2014, p. 24.
78 Strauss, 1999, p. 39.
79 Strauss, 1999, p. 41.
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azért, nehogy illetlenséget kövessen el és minősítő jelzőkkel lásson el bizonyos életformákat.

A normativitás elvetésének eredménye az erkölcsi abszurd.

„Az értékítéletek kimondásának társadalomtudományi tilalma ahhoz a következményhez

vezetne, hogy a koncentrációs táborokban elkövetett nyilvánvaló tettek szigorúan tényszerű

leírása, valamint esetleg az elkövetők motivációinak a szintén tényszerű elemzése

megengedett: nem megengedett viszont kegyetlenségről beszélni. Természetesen egy ilyen

leírás minden értelmes olvasója látja, hogy a leírt tettek kegyetlenek. A tényszerű leírás

tulajdonképpen keserű szatíra. Amit szókimondó beszámolónak neveznek, az a mellébeszélés

művészetével ér fel.”80

Weber munkáiban azonban érzékelhető, hogy a maga által meghirdetett program elvárásait

nem tudta betartani: „Mindennek ellenére – bár kerülte az efféle vitákat – úgy döntött, hogy

racionális konfliktust kezdeményez az értékekkel a vállalkozása puszta tényével”.81 Nem csak

arról van szó, hogy Weber olyan kifejezéseket használt, amelyek halmozottan minősítőek és

így kemény értékítéletet magukban foglalók voltak,82 hanem arról is, hogy Weber egész

tudományos vállalkozása azon áll vagy bukik, hogy meg tudja-e különböztetni a valóban

értékelhető jelenségeket az értéktelenektől. Vallásszociológiát nem művelhet a tudós anélkül,

hogy ne tudná megkülönböztetni az igazi vallást a hamistól,83 a helyes magyarázatot a

helytelentől. Máskülönben aligha érvelhetett volna amellett a Protestáns etika és a

kapitalizmus szellemében, hogy inkább a vallásos meggyőződések, semmint az osztályharc

játszott szerepet a kapitalizmus kialakulásában.84 Weber nagyon is jól tudta, hogyan tegyen

különbséget jelentős és jelentéktelen jelenségek között.85 „Weber műve nem csupán unalmas,

de teljességgel értelmetlen is volna, ha szinte állandóan nem beszélne gyakorlatilag az összes

értelmi és morális erényről és vétekről a megfelelő nyelven, azaz a dicséret és kárhoztatás

nyelvezetén”.86

Weber tehát nem tartotta be programját Strauss és Voegelin szerint, már magával az

„értékvonatkoztatással” is értékítéletet fejezett ki, hiszen elválasztotta a jelentőséggel bírót az

80 Strauss, 1999, p. 44.
81 Voegelin, 2014, p. 26.
82 pl. „szellem és elképzelés nélküli szakértők és szívnélküli élvhajhászok”, Strauss, 1999, p. 40.
83 Strauss, 1999, p. 43.
84 Voegelin, 2014, p. 26.
85 Voegelin, 2014, p. 28.
86 Strauss, 1999, p. 43.



26

abban hiányt szenvedőtől.87 Ezen túl normatív kifejezéseket használt, dicsért és elítélt,

továbbá értelmezéseiben is értékítéleteket fogalmazott meg: a történelmet a racionalitás

irányába tett haladásként értelmezte – Voegelin Weber történelem-interpretációját a nagy

pozitivista elméletek utolsójaként tartotta számon88 –, ám korántsem mondhatjuk azt, hogy e

jelenséget semlegesen kezelte volna. Ellenkezőleg, osztozott a romantika örökségével és

elsősorban Nietzschével a modern racionalizmustól való félelemben.

Az „értékek” megalapozhatatlanságának racionalista feltevése azonban súlyos erkölcsi

következményekhez vezetett. Ennek vázolásához érdemes kiegészíteni Strauss és Voegelin

Weber-kritikáját Polányi morális inverzió-fogalmával.

Polányi az általa „szkepticizmusnak” nevezett filozófiai irányzatot a felvilágosodás

liberalizmusához köti. A minden meglévő hierarchia és tekintély megkérdőjelezésére törekvő

filozófiai mozgalmat azonban önellentmondással terheltnek tartja: a kételkedés egyetemes

elvéből kiinduló liberalizmus felszámolja a szabadságot, hiszen etikai elveinket – mint az

Weber módszertanában látható – képtelenek vagyunk racionálisan igazolni. Ez a filozófiai

mozgalom nyithatta meg az utat a nihilizmus számára Polányi értelmezésében, hiszen ha

ennek logikáját követjük, a könyörületesség, igazságosság eszményei helyére minden további

nélkül behelyettesíthetjük ezek ellenkezőit.

Polányi Milton és Locke gondolatszabadságára és tekintélyellenességére vonatkozó

doktrínáit mint a kor vallásháborúira adott reakciókat emeli ki. Locke úgy vélte, a „jó és rossz

kétségen felül állt”, és az erkölcs épp olyan mértékben demonstrálható, mint a matematika,89

azaz bizonyíthatóság tekintetében e két tudásfajta nem különbözik egymástól. Polányi szerint

azonban fontos megjegyezni, hogy az angolszász világban ezen elveket nem vitték el logikai

végpontjukig, addig a reductio ad absurdumig, amely pontig a kontinensen igen,90 ráadásul az

angolszász világ alapvetően vallásos maradt, és a kételkedés logikáját nem terjesztették ki az

etikai alapelvekre.91 A kontinensen a filozófiai kétely és a tekintélyellenesség alapelvei

kifejezetten radikális, vallásellenes karaktert kaptak. A racionalizmus önpusztító tendenciája

87 Ez a megközelítés bírálható, és úgy tűnik, hogy Strauss és Voegelin két dolgot mosnak össze. Weber szerint a
megismerés értéktelített (erre vonatkozik az értékvonatkoztatás fogalma), ugyanakkor Hume nyomán azt mondja
Weber, hogy a tényekből nem lehet eljutni az értékeléshez logikus módon, vagyis a tudomány nem határozhatja
meg a cselekvővel szemben, mit kell tennie.
88 Voegelin, 2014, p. 29.
89 Voegelin, 1975, p. 36.
90 Erik v. Kuehnelt-Leddihn Polányiéhoz hasonló magyarázatában a protestantizmus és a katolicizmus
különbségével magyarázza a kontinensen és az angolszász világban e filozófia különböző kimenetelét. A
katolikusok hajlamosak logikai végpontjukig követni a gondolatokat, kizárják a kompromisszumokat, szemben a
protestánsokkal.  Vö. Erik v. Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 243−244.
91 Polányi, 2002, p. 101. Jóllehet, Locke nem tekintette érvényesnek a tolerancia elveit az ateistákra, valamint a
katolikusokra. Locke, 1992, p. 50−53.
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ezért (mivel univerzális normáit saját logikája mentén képtelen igazolni) a kontinensen

éreztette hatását.

„A kételkedés elve, amely Locke-nál a toleranciát szolgálta, úgy szól, hogy mivel lehetetlen

bebizonyítani, melyik az igaz vallás, mindegyiket el kell fogadnunk. Ebből következik, hogy

bizonyíthatatlan hiteket senkire sem szabad rákényszerítenünk. Alkalmazzuk ezt a teóriát az

etikai elvekre. Az következik belőle, hogy amíg az etikai elveket nem tudjuk minden kétséget

kizáróan bizonyítani, tartózkodnunk kell attól, hogy másokra erőszakoljuk őket, és a teljes

tagadásukat sem ítélhetjük el. De az etikai elvek természetesen egyáltalán nem

bizonyíthatóak: hogyan igazolhatnánk az igazság kimondásának, az igazságosság és a

könyörületesség fenntartásának kötelező jellegét? Ha pedig így van, akkor a hazugság, a

jogfosztás és a kegyetlenség rendszerét éppen úgy el kellene fogadnunk, az etikai elvek

korábbiakkal egyenrangú rendszereként. De egy olyan társadalom, amelyben a gátlástalan

propaganda, az erőszak és a terror uralkodik, nem enged teret a toleranciának. Itt válik

láthatóvá a kételkedés filozófiai elvén nyugvó liberalizmus önellentmondása: ha a filozófiai

kételyt kiterjesztjük a tradicionális erkölcsi eszmények területére, ez lerombolja a

gondolkodás szabadságát”.92

Önmagában a racionalizmus hibája még nem magyarázná meg a XX. századi politikai

felfordulások jelenségét. Utóbbinak megértéséhez szükség van Polányi szerint annak a

páratlan erkölcsi szenvedélynek az elemzéséhez is, amely frigyre lépett a szkepticizmussal.

Tanulságos, hogy a tudomány tervezésének és irányításának indoklásához a totalitárius

mozgalmak azt az érvet használták, hogy mivel a tudomány nem járul hozzá a társadalom

egészének jólétéhez, ezért a tudomány erkölcstelen – Polányi többször is említi találkozását

Buharinnal, aki a „tiszta tudomány” jövőbeni eltörlésével kapcsolatban fejezte ki örömét.

Miután a racionalista szkepticizmus lerombolt minden hagyományos erkölcsi nézetet,

hatalmas űrt hagyott maga után, hiszen transzcendens erkölcsi hitek nélkül az ember az állati

szintre süllyed, és ezt az űrt szükséges volt pótolni valamivel. A korábbi erkölcsi és etikai

parancsok helyére soha korábban nem látott erkölcsi perfekcionizmus került.

92 Polányi, 2002, p. 101. Strauss pontosan ugyanerre a morális paradoxonra mutat rá a relativizmus kapcsán:
Strauss, 1989, p. 12.
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Polányi úgy vélte, hogy az ész és eszmények helyett a vágyak és szenvedélyek93

végső valóságát tették meg a modern filozófia képviselői elsődleges posztulátumoknak, és

ezzel párhuzamosan képviselték a tekintélyellenesség és a szkepticizmus nézeteit. Sőt, e

vágyak és szenvedélyek végső valósága válhatott a modern filozófiai-politikai mozgalmak

erkölcsi igazolásául is. A szkepticizmus nélkül elképzelhetetlen a nihilizmus, és a nihilizmus

nélkül megmagyarázhatatlan – többek között – a nemzetiszocializmus és a kommunizmus

jelensége. Ezt a folyamatot nevezi Polányi morális inverziónak, melynek során a megmaradt,

főleg materialista elvek helyét erkölcsi szenvedéllyel töltötték fel. Ezen erkölcsi szenvedélyek

túlzóak, és perfekcionista morális elvárásokat támasztanak a valósággal szemben. Ám a

korábbi hitek lerombolásával lehetővé vált ezek abszolúttá tétele. Márpedig Polányi szerint a

hagyományos hitek, és a kereszténység lelkiismeret-fogalma nélkül a szabad társadalom

létezése lehetetlenség, hiszen csak ezek a hitek jelenthetnek erkölcsi hivatkozási alapot a

zsarnoksággal szemben:

„A szabadság bukása, e támadások sikerének következtében mindenütt kétségtelen tényekkel

illusztrálja azt, amit korábban állítottam: nevezetesen, hogy a gondolat szabadságát

mindenütt szükségtelennek ítélik és felszámolják, ahol az ész és a moralitás megszűnt önálló

hatóerőként létezni. Ha a bíró a törvényszéken nem hivatkozhat többé a jogra és az

igazságosságra; ha sem a tanú, sem az újságok, sőt még a kísérleteiről beszámoló tudós sem

beszélhet az általa ismert igazságról; amikor a közéletben nincs tiszteletet parancsoló

erkölcsi norma; amikor a vallás és a művészet kinyilatkoztatásaitól megtagadják valóságra

mutató jelentőségüket; akkor nincs többé semmilyen alap, amelyre hivatkozva bárki

szembefordulhatna korának uralkodóival. Ez a totalitarizmus egyszerű logikája”.94

A felvilágosodás szkepticizmusának folyamata alakított ki egy olyan vákuumot, amelybe új

„erkölcsiségek” furakodtak be, hiszen szükséges kívánalom volt azon univerzális mércék

helyett újakat találni, melyekkel a modern szkepticizmus leszámolt. „A kereszténység, mint az

emberiséget határozottan egységesítő spirituális szubsztancia formális eltörlésével, a

partikuláris közösségi szubsztanciák betörhettek a vákuumba”.95A „lélek privatizációja” tehát

megnyitotta az utat a „respiritualizáció” számára más szférákból a nacionalizmus,

humanitarianizmus, liberális és szocialista ökonomizmus, biologizmus és pszichologizmus

93 Részletesebben lásd alább, a Politika új szubsztanciája alfejezetben.
94 Polányi, 2002, p. 107−108.
95 Voegelin, 1975, p. 3.
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számára.96 Érdemes megvizsgálni, Polányi mely lépésekben látja manifesztálódni a morális

inverzió folyamatát.

Az első pótlék Rousseau Vallomásaiban található, amelyben a romantikus egyén

önmagát teszi saját cselekvéseinek egyetlen érvényes bírájává: nincsenek univerzális mércék,

melyek túlmutatnak az egyénen: „Csupáncsak én. Érzem szívem, és ismerem az embereket.

Nem vagyok olyan, mint bárki azok közül, akikkel találkoztam: merem hinni, hogy másként

vagyok alkotva, mint a létezők között akárki… A természet összetörte a mintát, amelyben

alkotott”.97 Ugyanezt a logikát terjesztették ki a nemzetekre is: az egyediség szupremáciája a

romantikus nacionalizmus táptalaja; a legfontosabb variáns az, amelyben a nacionalista és a

romantikus-individualista szemlélet egyesül, azaz a nemzeti vezér képében.98

Ugyanakkor a romantika nem rendszeres filozófiai program, inkább afféle

idioszinkrasztikus érzetek egyvelege. Filozófiai rendszerré válása a hegeli dialektikával jelent

meg Polányi szerint:

„Hegel oltalmába fogadta az Univerzális Észt, amely Kant kezei között csonttá és bőrré

soványodott, s a kiálló bordákra ráhordta a történelem meleg húsát. Az ész abba a kényelmes

helyzetbe került, hogy a történelem immanens szereplőjeként inkompetensnek ítélték a

történelmi cselekedetek megítélésére. Ideális helyzet: »Ha fej, én nyerek, ha írás, te

veszítesz!« Mindig az erősebb oldalán állva, az ész legyőzhetetlené válik, de sajnos

feleslegessé is”.99

Ily módon az Értelem pozíciója egyrészt immanenssé vált a történelemben, másrészt annak

hajtóerejévé is nemesedett.100 Végül Marx és Engels az a szerzőpáros, akik bevégzik a

feladatot: minden eszményt, elvet, így az igazságot, igazságosságot is az „osztályérdekek”

kivetülésévé nyilvánítják, így ezek nem formálhatnak jogot arra, hogy a cselekedetek mércéi

legyenek. Polányi szerint ez a döntő lépés a legszörnyűbb szintézis irányába: a romantikus

nacionalizmus és a marxista materializmus forrnak össze, a nacionalizmus pedig materialista

formában fejeződik ki. Így lehet az „osztályharcot” a nemzetekre alkalmazni, melyeket így

lehet birtokosokra és nincstelenekre felosztani, ahogy Hitler és Mussolini tette.101 Mivel

96 Voegelin, 1975, p. 20.
97 Idézi Polányi, 2002, p. 102.
98 Polányi, 2002, p. 103.
99 Polányi, 2002, p. 103.
100 Voegelin, 2000a, p. 290-292.
101 Polányi, 2002, p. 104.
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minden eszmény osztályérdekek puszta kifejeződése, az egyetlen parancs az lesz, hogy jó az,

ami jó a nemzetnek.102 „A romantikát lealjasították, és a kegyetlenkedést romantizálták, míg

az eredmény nem lett legalább annyira tartós, mint Marx történelmi materializmusa”.103

E morális inverzió végén, érvelt Polányi, az ember minden kötelességtől megszabadul,

melyeket az igazságosság és igazság követelményei támasztanak vele szemben. Önmaga és

eszményei urává válik, míg korábban azok szolgája volt.

A kép azonban még nem teljes. Polányi szerint ugyanis más elemek is szerepet

játszottak az események e láncolatában. Az elsőt nihilizmusnak nevezi, amit Turgenyev

Bazarov-figurájában, illetve Dosztojevszkij Raszkolnyikovában; valamint Nietzsche és

Stirner filozófiai munkásságában talált meg. E nihilisták nem-politikai individualisták hit és

erkölcs nélkül. Ám megtalálják az utat a politika felé, és „a nihilista a szélsőséges

individualizmusból megtér egy erőszakos és korlátolt politikai hitvallás harcosává”.104 Ehhez

még egy komponens hiányzik, ez pedig a messianisztikus morális szenvedély:

„Az ilyen emberekben megsemmisültek az erkölcsi ideálok fenntartásának tradicionális

formái, s morális szenvedélyeik azokba a megmaradt csatornákba terelődtek, amelyeket az

ember és a társadalom mechanikus értelmezése nyitva hagyott számukra. Ezt a morális

inverzió folyamataként írhatjuk le. A morális inverzió hatása alatt álló ember nem csupán a

morális célokat helyettesíti filozófiailag anyagias célokkal, hanem a tetteiben teljes erővel

megnyilvánuló, hazátlan morális szenvedélyeiket is korlátozza, hogy azok csupán a célok

tisztán materiális keretei között érvényesüljenek”.105

Ez a tisztán materialista keret az oka annak Polányi szerint, hogy a modern totalitarizmus

brutálisabb, mint bármely korábbi tekintélyelvű rendszer, amely merev, ám szellemi

hitvalláson alapszik.106 Ugyanis minden tekintélyelvű rezsim elismer olyan mércéket és

elveket, melyek túlmutatnak magán a rendszeren.107 A hatalom e transzcendens korlátai

nélkül a szabadság és a törvény eltűnik.

102 A Bentham-féle utilitarizmus és a nemzetiszocializmus kapcsolódásához ld. Kuehnelt-Leddihn, 1943, p. 290.
103 Polányi, 2002, p. 104.
104 Polányi, 2002, p. 106. A messianizmus problémájáról bővebben lesz szó a modern politikai vallásokról szóló
fejezetben.
105 Polányi, 2002, p. 107.
106 Polányi, 2002, p. 108.
107 Vö. Arendt, 1995, p. 106.
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A felvilágosodás racionalizmusa kétirányú: egyrészt az emberi értelem redukcionista

felfogására108 alapozva valójában nem növeli, hanem szűkíti a megismerés horizontját, és e

szűkített ratiot totalizálja, másrészt a pozitivizmuson keresztül kiiktat minden normatív

tartalmat a megismerésből és a cselekvésből is. Ezek együttes hatása erodálja a szabadságot –

azt a szabadságot, melyet a nyugati civilizáció teremtett meg évezredek munkájával. A

felvilágosodás valódi eredménye az emigránsok szerint, szemben megfogalmazott céljával,

nem az építés és jobbítás, hanem a rombolás.

A szabadság hívei a szabadságra törekedve lerombolták azt, ahogy az értelem

uralmára törekedve is lerombolták az értelmet. E következtetésben ismét emlékeztetnünk kell

a bevezetőben már megfogalmazott Nietzsche-hatásra. Amikor az emigránsok ezt a kritikát

megfogalmazták, valójában anti-intellektualista érveléssel éltek: a világ erkölcsileg abszurd és

kiismerhetetlen (ahogy Szent Ágoston is emellett érvelt), tetteink következménye pedig

teljesen ellentétes is lehet a szándékokkal. Az anti-intellektualizmus persze más és más

formában jelenik meg a szerzők között, ezért érdemes figyelmeztetni a köztük meglévő

különbségekre. Strauss és Voegelin nézetem szerint racionalisták voltak, még akkor is, ha a

modern racionalizmust és a szcientista tudományeszményt bírálták. Polányinál erős

szkeptikus hatások mutathatók ki, Arendt esetében pedig a bírálat szinte mindig a politika és a

szabadság, pontosabban a politika mint szabadság szemszögéből fogalmazódott meg.

A politika új szubsztanciája

A modernitás színrelépésével a tevékenységek hagyományos hierarchiája megfordult. E

megfordítás egyike az, ami történt a vita contemplativa és a vita activa között.109 Mindez

nagyban köszönhető a modern tudomány fejlődésének, melynek mércéje, mint azt fentebb

taglaltam, a „demonstratív” mivolta lett, amely eltörölte a kontempláció és az igazság

koncepciójának jelentőségét. Ehelyett a hangsúly egyre inkább áttevődött a „folyamatokra”,

ami kulcsfogalma lett a természeti és történeti tudományoknak a modernitás megjelenése

óta.110

Voegelin és Arendt meglátása szerint a bios theoretikos jelentősége, kitűntetett helye

megszűnt, sőt teljesen érvényét vesztette. Helyére az empirikus tudás „aggregátuma” került,

108 G. Fodor, 2005, p. 59.
109 Arendt, 1998, p. 289.
110 Arendt, 1998, p. 297.
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amelynek hasznosságáról voltak meggyőződve a modernitás hívei. Bármely értékelhető tudás

csakis empirikus lehet, és ezek minél nagyobb számban való összegyűjtése a tudomány célja.

Ennek következményeképpen az autoritatív jelen koncepciója foglalja el az igazság bármely

korábbi elképzelését (mely elképzeléseket korábban állandónak és magától értetődőnek

fogadtak el), amely egyben azt is implikálja, hogy a jelen szükségképpen fölötte áll a múlt

bármely korszakának,111 és minden egyes jelen jobb, mint a múlt.112 Ez a progresszív

civilizáció sarokköve, amely magától értetődőnek veszi, hogy az „emberiség” mint egész

„halad” korábban soha nem látott iramban, még akkor is, ha ez a haladás az emberi személy

és az általában vett emberi lét elpusztításával jár. Ám a bios theoretikos eltörlésével egyben az

emberi létezés és az embert körülvevő világ megértésének alapját zúzták szét Voegelin

értelmezésében. Ez bizonyítja számára „a felvilágosodás és a pozitivizmus krédóját

alátámasztó alapvető antihumanizmust”.113

A modernek az emberi cselekvések rendjére vonatkozó elveket újakkal cserélték föl.

Sem a transzcendens-spirituális létezés (Voegelin), sem a cselekvés és beszéd erényei

(Arendt), sem pedig a jó és rossz rend fogalmai (Strauss) nem irányítják a politikai

cselekvéseket. Az új elveknek teljesen el kell térniük az imént említettektől, ám ezzel

egyidejűleg az újaknak a progresszív kívánalom szerint az egész emberiségre nézve

érvényeseknek kell lenniük. Az új elveket a karteziánus „univerzális értelem”-ben, illetve az

ember pszichológiai és biológiai struktúrájában találták meg.

Mivel a külső valóság nem szolgál irányító elvként a politikában, konstitúciójának

egésze szubjektív mércékre fog épülni. Ez már jelen van a karteziánus szubjektivizmusban,

amelyben, ahogy már említettem, nincs semmiféle bizonyosság, csak magának a kételynek a

bizonyossága. Ám ami ennél is fontosabb vizsgálatunk szempontjából, az a szenvedélyek

kiemelt státusza.

A legfontosabb Voegelin érvelése szerint az, ami már Helvetiusnál is megfigyelhető, a

desir de pouvoir motívuma, amit később Nietzsche is hangsúlyozott (libido dominandi), és az

ezt kiegészítő amour de soi (az ágostoni amor sui) eleme.114 Nietzsche mellett a szenvedély-

vezérelt cselekvések legfőbb képviselője Voegelin szemében Hobbes, aki a gondolatot

politikai doktrínává fejlesztette. Hobbes számára a summum bonum mint orientációs pont

elveszti jelentőségét, és az egyetlen vonatkoztatási keret a summum malum lesz. Nem létezik

111 Ezen állítás bírálata foglalja el a legfontosabb helyet Leo Strauss gondolkodásában.
112 Voegelin, 1975, p. 84.
113 Voegelin, 1975, p. 79.
114 Voegelin, 1975, p. 46 skk.
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legfőbb jó, amire a politikának törekednie kell, pusztán az elkerülendő legfőbb rossz létezik.

A szubsztancia tehát az ember mint szenvedélyek és érdekek összességének struktúrája lesz.

Ezen érdekalapú felfogásnak létezik számos – szenzualista, materialista, hedonista – variánsa

Voegelin szerint.

Az érdekek politikai alappá minősítésével a „jólét” és más gazdasági megfontolások

lesznek a politika központi problémái. Arendt számára ez a köz szférájának vagy

birodalmának (public realm) eltűnését, azaz a politikának magának az eltűnését jelenti. Az

antik politikában, hangsúlyozza Arendt, a gazdasági kérdéseket a háztartás (oikoia)

problémáinak tekintették. Minden gazdasági törekvés fő jellemzője ugyanis a szükségszerűség

mozzanata. Ez a biológiai folyamatot takarja, amely arra kényszeríti az embert, hogy

termeljen és fogyasszon, hogy életben tarthassa magát a „természettel folytatott anyagcsere”

révén. Ám a klasszikus felfogás szerint a szükségszerűség az egyik alapvető politika előtti

eleme a létezésnek, amelyről gondoskodni kell annak érdekében, hogy a cselekvésnek, a

szabadság (politika) conditio sine qua non-jának előfeltétele megteremthető legyen.

A politika Arendt szerint épp azért mentes az uralomtól és szükségtől, mert ez

utóbbiakat a privát szférába utalták – elsősorban a családhoz. Más szavakkal: a privát szféra

arra szolgál, hogy a szükségszerűségtől megszabadítson minket. Ez nem jelenti azt, hogy a

szükségszerűségtől teljes mértékben meg lehet szabadulni (amely a modern forradalmak

legfőbb törekvése Arendt szerint), hiszen az az emberi állapot szerves és kiiktathatatlan

alkotórésze. Mégis úgy tűnik, hogy a modern politika kiüresítette mind a privát, mind a köz

szféráját azzal, amit Arendt „a szociális felemelkedésének” (the rise of the social) nevez.115

A „társadalmi”116 alapvetően a modernitás terméke, amely minden korábbi háztartás-

béli aktivitást a közszférában akar lefolytatni. Ám ezzel az aktussal elpusztítja a közt, mint a

cselekvés szféráját, mivel azt a szükségszerűség igájába hajtja, és ezzel egyidejűleg a

magánszférát is elpusztítja. Arendt számára a modern nemzetállamok következésképpen

alkalmazottak társadalmai, óriásira nőtt oikoia-k nemzeti kiterjedésben.117

Az alkalmazottak társadalmának létrejötte csak akkor lehetséges, ha az animal

laborans már győzelmet aratott, és a legfőbb pozíciót foglalta el a vita activa hierarchiájában.

Legfőbb megfontolása az ember „életfolyamata”, tehát biológiai folyamata, vagy „az ember

115 Arendt, 1998, p. 47. Forradalomról szóló könyvében gyakorlatilag ugyanerre utal a szociális kérdés
kifejezése.
116 Érdekes adalék, hogy Arendthez hasonlóan Végzetes önhittség című könyvében Hayek is „társadalmi”-ról
beszél.
117 Arendt, 1998, p. 60.
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természettel való anyagcseréje” (Marx). A folyamat ciklikus, hiszen a termelés célja maga a

fogyasztás. E mentalitás logikus eredménye az, amit nem csak Arendt, hanem a hétköznapi

terminológia is fogyasztói társadalomnak nevez. E megközelítés következményeképp az

animal laborans mindent fogyasztás tárgyának fog tekinteni. Emiatt válik a bőség, a jólét a

tömegtársadalmak legfőbb céljává. Eközben elmosódik a határ a tulajdon és a vagyon között.

Míg a tulajdon szükségképpen politika előtti feltétel volt, és így a magánszférához tartozott, a

vagyon, a jólét a „társadalom” megfontolása lesz. Mi több, a jólét magával a tulajdonnal is

konfliktusba kerül: a magán (és ezzel maga a tulajdon) „hátráltatója” lesz a „társadalmi

produktivitásnak”. Így egy egyén vagyonára úgy fognak tekinteni, mint a társadalom

bevételéből való részesedésére.118 Talán érdemes megjegyezni, hogy Arendt nem pusztán a

modernitást, esetleg a totalitarizmust bírálta, hanem a modern jóléti államot is – a Human

Condition fejtegetései különösen ebbe az irányba mutatnak.

A tendencia, hogy a munkát (labor) mint az ember legfőbb elfoglaltságát

felmagasztalják, teljességgel a modern gazdaságelméleteknek köszönhető Arendt szerint:

elsősorban Adam Smith és Marx elméleteinek. Nem Marx volt, mint megjegyzi, hanem Adam

Smith, aki elsőként különböztette meg a „produktív” és „improduktív” munkát. Miközben a

kezdeti cél az volt, hogy megszabadítsák az embert a „szükségszerűség birodalmából”, azaz,

magától a munka tevékenységétől, az eredmény az lett, hogy minden tevékenységet a

szükségszerűség birodalmába utaltak.119 A munka vált így uralkodóvá a vita activa

hierarchiáján belül. Végül egyetlen tárgy sem marad biztonságban a fogyasztástól és a

megsemmisítéstől.120

A társadalmat innentől kezdve Arendt szerint automatikus gépezetnek tekintették,

amelyben a munka, mint bármely más energia, nem veszhet el.121 Az automatizálás

logikájának megfelelően az emberek ritmusát egyre inkább hozzáigazítják a gépek

mechanikus mozgásának ritmusához.122 A területek összekeverése, és a társadalmi mamut

birodalma hozza létre Arendt szerint a tömegkultúrát:

118 Arendt, 1998, p. 61.
119 Ebben rejlik Marx munkásságának alapvető ellentmondása: miközben a paramétert, amivel az ember
megkülönböztethetővé válik az állatoktól, az ember természettel való anyagcseréjében találja meg, a forradalom
célja az, hogy megszabadítsa az embert ezen állapottól. Arendt, 1998, p. 131. 83. jegyzet.
120 Arendt, 1998, p. 133.
121 Uo.
122 Arendt, 1998, p. 147.



35

„Addig, amíg az animal laborans birtokolja [a közszférát], nem lehet valódi közszféra, csak

privát tevékenységek nyilvánosan történő bemutatása. Az eredmény az, amit eufemisztikusan

tömegkultúrának neveznek, és mélyen gyökerező baja egy univerzális boldogtalanság, ami

köszönhető egyrészt a munka és fogyasztás problémás egyensúlyának, másrészt az animal

laborans azon állhatatos kívánalmainak, hogy egy olyan boldogságot találjon, amit csak úgy

lehet elérni, ha a kimerítés és regeneráció, a fájdalom és a fájdalomtól való megszabadulás

életfolyamata tökéletes egyensúlyra talál.”123

Arendt szerint ennek eredménye az emberi létezés jelentésének elvesztése, és ez a veszteség a

jelentés és hasznosság összekeveréséből fakad. Ugyanakkor ez a homo faber és nem az

animal laborans felfogásából fakad, és az ezzel összefüggő zavarral a modern

gazdaságelmélet részéről, amely összekeveri a kétféle munkafogalmat.124

A homo faber legfőbb jellegzetessége az eszközök és célok kategóriájában való

gondolkodás. Az utilitárius kalkulus és a „fájdalom hiánya” Arendt számára teljességgel

privát, és nem-politikai megfontolások.125 Mégis, amint a politika tartalmát a szenvedélyek

közötti egyensúlyozásra alapozzák, nagyon is logikus, hogy egyre inkább az utilitarizmus

irányába fog a politikai cselekvés elmozdulni, és utóbbi igazolását a fájdalom-élvezet

kalkulusból nyeri. Ugyanez volt a probléma Strauss számára, aki úgy érvelt, hogy az

„értékmentes” ítéletek eltávolították a jó uralkodó (király) és rossz uralkodó (zsarnok) közti

klasszikus különbségtételt. A modern elmét ugyanis nem az erények és vétkek

foglalkoztatják, hanem az élvezet és fájdalom kérdése.126

Az eszközök-célok kategóriarendszerének problémája Arendt számára az, hogy

cirkuláris és végtelen. Bármi legyen is a „cél” egy adott pillanatban, eszközzé válik a

következőben. Az egyetlen módja annak, hogy az ember ne süllyedjen el végleg ebben a

lefelé haladó spirálban, az, hogy legyenek olyan célok, melyek önmagukban vett célok. E

ponton nyilvánvalóvá válik Arendt arisztoteliánus nézőpontja: ahhoz, hogy megőrizhető

legyen az emberi tevékenységek jelentése, szükség van önmagukban vett célokra. A homo

faber azonban nem ismer ilyeneket. A hasznosság válik végső mércévé, és ezen elvből

szükségképpen következik az instrumentalizáció. Az instrumentalizációval minden célt

megfosztanak belső és valódi értékétől, és minden, korábban objektív módon adottnak

123 Arendt, 1998, p. 134.
124 Magyarul nem lehetséges ezt két szóval jelölni: work és labor.
125 Arendt, 1998, p. 112-113.
126 Leo Strauss, 2000, p. 37.
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tekintett dolgot megszűntetnek. Az animal laborans esetében az elv a fogyasztás: bármely

dolog, amit nem lehet elfogyasztani, hasztalannak fog minősülni, így jelentéktelennek is.

Mivel sem a transzcendens, sem más hagyományos mércék nem szolgálnak a politikai

cselekvés mércéjéül a modernitásban, a politikai mint politikai szférája eltűnik. Felszabadul az

emberi viszonyok régi perplexusai és kontingenciái alól. Voegelin úgy érvel, hogy ezek a

modernitásban alá vannak vetve az utilitárius mércéknek és a különféle csoportok

„menedzselésének”, melyek mindegyikét szenvedélyei irányítanak: „A mesterkéltség a

politikában azt jelenti, hogy a nyugati politikai közösségek vezetése egyre inkább a társadalmi

csoport szenvedélyire és érdekeinek mechanizmusára, mint a hatalom és politika forrásaira

kell támaszkodnia (…)”.127

Arendt számára a köz közszféra eltűnése egy olyan tér eltűnését jelenti, amely az

emberi szabadság cselekvésben és beszédben gyakorolt kifejezése érdekében volt fenntartva.

Voegelin számára evilági vallásosságot jelent, amelyben „a lélek folyamatainak

externalizációja és azoknak a társadalom színpadára történő emelése” zajlik le.128 A

társadalom a korábbi magánproblémák „olvasztótégelye”, a problémák „adminisztratívvá”

válnak, ahelyett, hogy politikaiak lennének. Épp a markánsan politika-ellenes karakter az a

tömegdemokráciákban, ami miatt mind Arendt, mind Voegelin kritikával él azokkal szemben.

Marx politika-ellenes elképzelései (osztály-és államnélküli társadalom) egyáltalán nem

utópikusak, ahogy Arendt látta: a politika mint politika nagyon is eltűntethető.129 A „dolgok

adminisztrációja” (Marx, Lenin, Sidney Webb) és a társadalom mint egy „nagy gyár”

elképzelése épp a „politika” szenvedélyekre és korábbi háztartási problémákra való

alapozásának manifesztációja. A felszínen úgy tűnhet, hogy ez a mesterkélt politikai gyakorlat

afféle „senki általi uralom”, mégis azt a lehetőséget hordozza magában, hogy a

legborzalmasabb zsarnoksággá váljon – még akkor is, ha „arctalan”.130

A politika eltörlésének problémája akkor válik rémisztővé, amikor a gépezet nem

működik rendesen. Voegelin szerint ugyanis a szenvedélyek összessége állandó ellenőrzést

követel meg, és ha ez a törékeny egyensúly felborul, az egész társadalom követi az

127 Voegelin, 1975, p.71.
128 Voegelin, 1975, p. 71.
129 Arendt, 1998, p. 131. 82. jegyzet. Vö. Molnár Tamás következtetésével: „Világos tehát, hogy egy olyan
egyszerű társadalomban, amelyben osztályok mint olyanok már nem léteznek, a marxi értelemben vett politikára
nincs szükség. Helyét a társadalmi technika veszi át (…)” Molnár, 1996, p. 94.
130 Arendt, 1998, p. 40, Uő, 2002, p. 28−29. Molnár Tamás Arendthez nagyon hasonlóan fogalmaz. Szerinte ez
az arctalan hatalom „megsemmisíti a védekezésre szolgáló intézményeknek a maradványait is, megszünteti a
politikai teret, amelyben a polgárok egykor szabadon mozogtak, s monolit struktúrát, szigorú fegyelemnek
engedelmeskedő életet kényszerít ránk”. Molnár, 2002, p. 230.
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összeomlást, például egy gazdasági válság esetében.131 Mivel minden, korábban a

magánszférában kezelt probléma ezután a társadalom problémája, a feladatok egyszerű

kezelése is egyre nehezebbé válik. A család korábbi önmagát fenntartó, kicsiny gazdaságát

felváltotta a társadalom.

Mivel mind a józan ész (Arendt), mind a klasszikus különbségtételek kategóriái

(Strauss, Voegelin) eltűntek a horizontról, minden kormányzatot és rezsimet azon az alapon

fognak igazolni, hogy azok „előnyösek” a sokaság szempontjából, azaz, kiszolgálják a nép

akaratát és igényeit.132 Strauss ezért emlékeztet minket arra, hogy az emberek akaratának

kielégítése nem áll szemben a zsarnoksággal mint olyannal; épp ellenkezőleg, az antik

zsarnokság egyik legfőbb ismertetőjele volt, hogy a zsarnok épp azért tudja fenntartani

korlátlan és törvénytelen hatalmát, mert alattvalói „örömével” és „boldogságával”

foglalkozik. Mivel a hedonista vágyak és a hatalom akarása a modern politika döntő elvei,

Talmon szerint „a demokrácia tűnik e legjobb rendszernek, hiszen az kielégíti a hatalom

szeretetét mindenki, vagy a legtöbbek számára”.133

Posztmodern?

Aki a fenti szerzők érvelését olvassa, az könnyen észreveheti, hogy ehhez hasonló

felvilágosodás-és modernitás-kritikát már látott valahol, méghozzá Nietzsche, Husserl és

Heidegger műveiben.134 Közülük két szerző a markáns kritika mellé markáns utakat is

választott. Ha az emigránsok bírálata ennyiben megegyezik a nietzschei és heideggeri

nézetekkel, vajon ők is ezt az utat választották? Ezzel a lehetőséggel szembe kellett nézniük,

hiszen ez kihívást jelentett az ő felfogásukkal szemben is.

Az bizonyos, hogy a modern tudományfelfogás egységes megítélésre – megvetésre –

ítéltetett a fenti szerzők műveiben. Strauss a modern tudomány helyzetét úgy jellemezte, hogy

egyre többet tudunk egyre kevesebbről.135 Az „egyre kevesebb” valószínűleg arra utal, hogy a

valódi gondolkodás célja az egész megértése. Strauss, Voegelin, Arendt, ám a többi emigráns

131 Voegelin, 1975, p. 71.
132 Strauss, 2000, p. 74.
133 Talmon, 1952, p. 35.
134 Itt talán annyit érdemes finomítani ezen az állásponton, hogy Nietzsche és Heidegger esetében ez a bírálat
sokkal erősebb és mélyebbre célzott, mint Husserl esetében. Ezért úgy vélem, előbbi kettő a kulcsfigura az
emigránsok viszonyulása szempontjából, és Husserl szerepe – bár nem elhanyagolható – lényegesen kisebb a
problémára nézvést. Ez a felismerés explicit módon is megjelenik abban, ahogy Strauss reflektál a kérdésre.
135 Strauss, 1989, p. 32, Lánczi, 2012, p. 142, Uő, 1999, p. 21.
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esetében is igaz, hogy a józan ész, a common sense felismeréseihez kívántak visszajutni, más-

más módokon. A modern tudomány azonban gyanakvó a józan ésszel szemben.136 Ezért, ha a

józan észhez szükséges a visszatérés, a tudomány előtti tudáshoz kell közelebb jutni:137 ennek

a filozófia-előtti, tudomány-előtti, elmélet-előtti tudásnak a keresése kapcsolja össze Strausst

és Voegelint Husserllel és Heideggerrel.

A pre-teoretikus tudásnak Straussnál – és Voegelinnél – nem pusztán filozófiai, hanem

politikai jelentősége is van. Mint azt Strauss többször is megjegyezte, a létező, húsbavágó

politikai problémák a politikai filozófia problémái.

„Összegezve: a társadalomtudomány humanista szellemben történő kezelése a szcientista

társadalomtudomány absztrakcióitól vagy konstrukcióitól való visszatérést jelenti a

társadalmi valósághoz, a társadalmi jelenségeknek a polgár vagy az államférfi

perspektívájából történő szemlélését, aztán a világ polgárának perspektívájából való

szemlélését, a „világ” kétszeres értelmében: az egész emberi faj és a mindent felölelő egész

értelmében”.138

A hétköznapi ember által megtapasztalt és szimbolizált világ helyét vette át a spekulatív

gondolkodás „második valósága” Voegelin szerint.139 Úgy vélte, hogy a társadalom és a

történelem kritikus vizsgálatát lehetetlenné tette a modern ideologikus környezet, legyen ez az

ideológia a nacionalizmus, a progresszivizmus, a pozitivizmus, a liberalizmus, a szocializmus,

a modern természettudományok imitációjaként megjelenő neokantiánus módszertan, vagy a

szcientista ideológiák, mint a biologizmus, pszichologizmus, illetve a legújabb „divatok”,

mint az egzisztencializmus vagy a teologizmus.140 Látható, hogy Voegelin a modern

tudományt ideológiának tekintette, azaz olyan második valóságnak, amely elfedi a valóságot.

Bármiféle „tudományos rendszer” szemében a „realitás groteszk félreértésének” minősül.141 E

vélemény lényegét tekintve megegyezik Strausséval, ahogyan az a kívánalom is, hogy

szükséges a visszatérés a származtatott, tudományos tudás előtti tudásokhoz.

Strauss és Voegelin tehát e dimenzióban elfogadják Nietzsche és Heidegger

modernitás-bírálatát, pontosabban fogalmazva ezeket tekintik kiindulópontjuknak. Az általuk

136 Strauss, 1989, p. 4, Uő, 1995, p. 212.
137 Strauss, 1995, p. 211, Zuckert-Zuckert, 2006, p. 86−87.
138 Strauss, 1989, p. 8.
139 Voegelin, OH5, p. 65 skk. és Uő, 1967.
140 Voegelin, OH1, p. 22−23.
141 Voegelin, OH4, p. 407.
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felismert probléma tehát valódi problémának minősül, az általuk bírált modern

racionalizmushoz, a felvilágosodáshoz való visszatérés lehetetlen, annak védelme Nietzsche

és Heidegger kritikája után intellektuális képtelenség, vagy legalább is tisztességtelenség. Ám

miközben a modern tudományt érintő kritikát elfogadják, gondolkodásuk egyidejűleg válasz

is arra a kihívásra, amit ez a kritika jelent – főként Strauss esetében.142 Amennyiben Nietzsche

és Heidegger megsemmisítő csapást mért a modernitásra, mi következik utána – és ebből?

A tudomány emberi kontextusát a pozitivizmus képtelen volt figyelembe venni, és ezt

a problémát az egzisztencializmus, vagy ahogyan Strauss nevezi, a radikális historicizmus

vetette föl. Heidegger legalább annyira Nietzsche, mint Kierkegaard tanítványa, Nietzsche

pedig Strauss értelmezése szerint „a relativizmus filozófusa”.143 Nietzsche észrevette, hogy a

haladásba vetett hit épp annyira relatívvá fog válni, mint bármely másik, korábban vallott

hit.144 Ily módon minden megalapozás objektív módja megkérdőjeleződik, objektív

érvényességről többé nem lehet beszélni. Nietzsche Strauss szerint felismerte a relativizmus

végzetes igazságát, és igyekezett azt egy életadó igazságba fordítani. Erre született meg

válaszként az egzisztencializmus: „Az egzisztencializmus az a próbálkozás, amely meg akarja

szabadítani Nietzsche relativizmustól való felételezett megszabadulását attól a

következménytől, hogy visszazuhanjon a metafizikába, vagy menedéket leljen a

természetben”.145

Strauss szerint az egzisztencializmus egyedül Heideggernek köszönheti fontosságát.146

Az egzisztencializmus emlékezteti arra az embert, hogy tudása befejezetlen és hiányos,

amennyiben a gondolkodó ember mint ember megfeledkezik magáról. Strauss arra jutott,

hogy aki komolyan szembenéz a pozitivista tudomány kudarcával, az az egzisztencializmus

kapujában fogja magát találni. Még pontosabban: annak, aki már leszámolt a pozitivizmussal,

viszont ragaszkodik a modern elvekhez, nincs más választása, mint az egzisztencializmus

irányába fordulás.147 Az egzisztencializmus pedig valóban szembenéz azzal, amit Strauss

relativizmusnak nevezett: „Az egzisztencializmus elfogadja a relativizmus igazságát,

142 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 83. Voegelin gnosztikus gondolkodónak tekintette mind Nietzschét, mind
Heideggert, lásd Voegelin, 2000a. Ebből úgy tűnhet, hogy Voegelin kevésbé bíbelődött velük, ugyanakkor
Voegelinnél erőteljesebb a történeti dimenzió, mint Straussnál: jelen van gondolkodásában az időbeliség
fontossága, az igazság időben való kibomlásának gondolata, ami szembemegy Strauss felfogásával. Talán nem
véletlen, hogy bizonygatnia kellett Strauss felé azt, hogy nem flörtöl az egzisztencializmussal: „Esküszöm, hogy
nem kalandozok egzisztencialista ösvényeken: teljes az egyetértés köztünk az ontológia kérdését illetően”. Idézi
Lánczi, 2012, p. 146.
143 Strauss, 1989, p. 24. (Kiemelés az eredetiben)
144 Strauss, 1989, p. 25.
145 Strauss, 1989, p. 26.
146 Strauss, 1989, p. 27. Strauss szerint „korunk egyetlen nagy gondolkodója Heidegger”. Uo., p. 29.
147 Strauss, 1995, p. 26.
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ugyanakkor felismeri, hogy a relativizmus, amely távolról sem megoldás vagy hoz akár

megkönnyebbülést, végzetes. Az egzisztencializmus komoly férfiak reakciója saját

relativizmusukra”.148Az egzisztencializmus felismeri azt, hogy minden objektivitás, racionális

tudás alapja valójában egy szakadék, egy feneketlen mélység; semmiféle igazságnak,

jelentésnek nincs más talaja, mint az ember szabadsága; objektív értelemben a végső igazság

a teljes jelentés-nélküliség, a semmi.149

Strauss szerint tehát Heidegger valóban szembenézett a problémával – a probléma

fényében pedig kijelentette, hogy az etika lehetetlen.150 Az egzisztencializmus a modern

racionalizmus előtti világgal is leszámolt, így abban nincs helye morális törvénynek, sem

másik világnak. Az egzisztencializmus a radikális szubjektivitást jelenti: „az egzisztenciális

filozófia szubjektív igazság a szubjektív igazságról”.151

Heidegger radikalizálta Husserl kérdését. Míg Husserl azt állította, hogy a modern

tudomány a tetővel kezdi az építkezést, Heidegger szerint maga Husserl kezdte azzal.152

Heidegger és Strauss túlléptek a fenomenológiai redukciókon, melyekkel Husserl akarta

megoldani a problémát. A filozófia görög gyökereit kezdték el vizsgálni, amit még nem

homályosított el egy tradíció, amikor a filozófia még a lehető legközelebb volt a filozófia-

előtti, tudomány-előtti tapasztalatokhoz, melyekből kifejlődött.153 A közös útnak azonban

ennél a pontnál vége is van Strauss és Heidegger esetében:

„A valóság egészének megértése feltétele az ember megértésének. Látszólag az

egzisztencialista filozófia épp erre törekedett: az ember mindenféle racionalista dedukciójával

szemben a heideggeri egzisztencializmus radikálisan szakítani akart minden olyan filozófiai

iránnyal, amely az embert – a nietzschei übermensch eredeti fogalma itt új értelmet nyer – a

létből, illetve a történeti időből kiszakított lényként szemléli. Csakhogy a heideggeri

egzisztencializmus végső soron az embert szorongó lénynek látja, a létezést pedig lényeg vagy

148 Strauss, 1989, p. 36, Lánczi, 2012, p. 146. (A fordítás Lánczi Andrásé – M. G.)
149 Strauss, 1989, p. 36.
150 Strauss, 1989, p. 28, 36.
151 Strauss, 1989, p. 37.
152 Strauss, 1989, p. 28−29.
153 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 104. Ez a dekonstrukciós eljárás közös Straussnál, Heideggernél, és Arendtnél is.
Arendt esetében leginkább az etimológiai okfejtés jellemző e tekintetben, de általánosságban is jelen van
esetében egy dekonstrukciós hajlam, talán nem véletlenül. Ez, a „tradícióktól megtisztított” tudás keresése
alapvetően elválasztja őket a hagyományelvű gondolkodóktól. Erről részletesebben a Megőrzés vagy
visszatérés? című fejezetben lesz szó.
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középpont nélkülinek – az egzisztencia megelőzi az esszenciát, mert nincs is esszencia, csak

történeti idő”.154

Abban tehát egyetértés mutatkozik, hogy a világ megértése megelőz bármiféle teoretizálást,

ugyanakkor Heidegger elfogadta az emberi lét radikális történetiségét, akárcsak Weber, noha

vele szemben nem tekintette azt racionális folyamatnak. „Heidegger tehát Strauss számára

megnyitotta az utat a lét természetes rendjének megismerése előtt, de csak a heideggeri

filozófia ellenében juthatott el a politikai filozófiáig (…).”155 Az egzisztencializmus Strauss

szerint állítólag megérti az emberi történetiségét, ám nem reflektál saját történetiségére, azaz

arra, hogy az egzisztencialista filozófia a nyugati ember specifikus szituációjához tartozik.

Úgy vélte, hogy az egzisztencializmus az önmagában bizonytalan nyugati liberális

demokráciához tartozik, vagyis: Európa hanyatlásához.156

Az „egzisztenciális” Strauss értelmezésében a vita contemplativa radikális kritikáját

jelenti, antik megfelelője a „praktikus”. Az egzisztencialisták tagadják az igazság elméleti

megközelíthetőségének lehetőségét, és egy gyakorlatias filozófiát ajánlanak helyette. Strauss

szerint az egzisztencialista az antik szofista mai megfelelője.157 Az egzisztenciális tehát

Straussnál az objektív és teoretikus ellentéte, azaz a par excellence Platón-ellenes filozófia:

„Ma Platón vagy egzisztencializmus az ontológiai kérdés”.158

Miközben Strauss komolyan veszi Heideggert, gyakorlatilag egész életművében vele

szemben folytatott vitát, azaz, a historicista relativizmussal, a radikális történetiséggel

szembeni érvelt.159 A heideggeri egzisztencializmus ugyanis megszűnteti az etika lehetőségét,

a radikális anti-esszencializmust hirdeti. Strauss szükségét érezte annak, hogy szembenézzen

azzal a historicista-nihilista érvvel, hogy az emberek nem férhetnek hozzá semmiféle

transzcendens, örök igazsághoz, amely alapján elbírálhatják a versengő érvek jó vagy rossz

mivoltát.160

Hiába megsemmisítőek az egzisztencializmus érvei a pozitivizmussal szemben,

ugyanúgy erkölcs nélkül hagyják az embert, mint a szcientizmus. Strauss felteszi a kérdést: ki

154 Lánczi, 2012, p. 145.
155 Lánczi, 2012, p. 124.
156 Strauss, 1989, p. 39.
157 Lánczi, 2012, p. 136−137, 146.
158 Idézi Lánczi, 2012, p. 136, 146.
159 Strauss visszatérő érve, hogy a technológiai fejlődés gondolata igenis ismert volt a klasszikusok előtt, csak
elvetették annak lehetőségét embertelen jellege miatt. Ez az érv is Heideggernek szól: ő ugyanis úgy vélte, hogy
a technológia csak a 20. században vált lehetségessé, így annak fejleményeit, kihívásait más korban nem
ismerhették. Zuckert-Zuckert, 2006, p. 100.
160 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 100−101.
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a felelős vajon a „Sein”, az ember kiemelkedéséért, mi hozza létre a semmiből a valamit?

Heidegger ugyanis azt mondja, hogy „Ex nihilo omne ens qua ens”. Nincs hely nála a teremtő

Isten számára. Az Esse pedig Strauss szerint a platóni ideák és a bibliai Isten sajátos

szintézise: épp annyira személytelen, mint a platóni ideák, és épp olyan eluzív, mint a bibliai

Isten.161

És ahogyan etikai vonatkozásában, úgy politikai következményeiben is szemben állt

Strauss mind Heidegger, mind Nietzsche filozófiájával. Nietzsche esetében elmondható, hogy

míg Strauss természetesen elvetette a modern episztemológiát, azaz a szcientizmust, nem

fogadta el a radikális nietzschei konstruktivizmust sem.162 Nem fogadta el ugyan azt a direkt

kapcsolatot Nietzsche és a modern politikai mozgalmak között, amit feltételezni szokás, ám

elismerte indirekt felelősségét. Nietzsche ugyanis Strauss szerint nem hagyott más választást,

mint a felelőtlen közönyt a politika iránt és a felelőtlen politikai opciókat163 – hiszen

leszámolt mind a demokráciával, mind a konzervatív politika lehetőségével. Strauss úgy vélte,

hogy noha Nietzsche nem állt volna Hitler mellé, tagadhatatlan a rokonság gondolkodása és a

„fasizmus” között. Heidegger esetében pedig azt hangsúlyozta, hogy bárki, aki olvasta az első

nagy könyvét, és látta a fa mögött az erdőt, tisztában volt azzal, hogy Heidegger filozófiája és

a nácik között erős a vonzalom.164

Nietzschével szemben Strauss kiállt amellett, hogy a liberális demokrácia a

kommunizmussal és a fasizmussal, nemzetiszocializmussal szemben olyan gondolati forrásból

táplálkozik, amely egyáltalán nem nevezhető modernnek: a nyugati hagyomány premodern

gondolkodásából.165 Strausst gyakran tekintik nietzscheánusnak – miként Heidegger

követőjének is –, azonban inkább tekinthető egy Nietzschét nagyra tartó „anti-Nietzschének”,

mint „hezitáló Nietzschének”.166

Heidegger Amerikát és a szovjet világot „metafizikailag azonosnak” tekintette.167

Strauss nem pusztán filozófiailag, hanem politikailag is Heideggerrel szemben érvelt: szerinte

ugyanis nyilvánvaló a különbség a liberális demokrácia és a kommunizmus, így az Egyesült

161 Strauss, 1989, p. 46.
162 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 86.
163 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 89
164 Strauss, 1989, p. 30−31.
165 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 89. Véleményem szerint Strauss minimum vonakodó volt a liberális demokrácia
elfogadásával szemben, de legalább is ambivalens. Ezzel majd a liberalizmussal és demokráciával foglalkozó
fejezetben foglalkozom bővebben – M. G.
166 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 90.
167 Strauss, 1989, p. 42.
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Államok és a Szovjetunió között.168 Talán nem véletlen, hogy Heideggernek ennyi hibás

politikai döntése és ítélete volt, hiszen nem volt politikai filozófiája. Straussra, Voegelinre, de

még Hannah Arendtre169 is afféle negatív inspirációként hathatott ez a tény, ugyanis

mindannyian a politikai filozófia, illetve a politikaelmélet irányába keresték a kiutat a

modernitás válságából. Az, hogy a politikai filozófia felé fordultak, önmagában is reakciónak

számít Heidegger örökségével szemben, sőt: a német filozófia örökségével szemben is,

amelyben mindig fontosabb volt a „kultúra”, mint a politika. Heidegger munkássága a német

filozófia „vége” abban az értelemben, hogy teljesen híján volt bármiféle politikai filozófiának.

Strauss azon visszatérő érve, hogy igenis az fontos, ami politikailag fontos, azaz az „égető

kérdések”,170 ugyanerre a szembefordulásra utal: a filozófia nem fordíthat hátat a politikának,

és a filozófiának – ebben az időben különösen – politikai filozófiának kell lennie.

Az egzisztencializmus helyesen mutatott rá az ember tudatlanságára, illetve

tudásának határaira. Az egzisztencializmus azonban mind episztemológiai, mind politikai

értelemben következményeiben radikális: leszámol mindenféle emberi tudás lehetőségével, és

végleg elszakítja a tudást az erkölcsi dimenziótól. Ha az egzisztencia megelőzi az esszenciát,

annak következménye a nihilizmus. A nihilizmusra egy lehetséges válasz Nietzschéé

(„emberfeletti ember”). A kérdés az, ez a válasz megfelelő-e, vagy másik után érdemes

kutatni? Strauss, Voegelin, és Lánczi András szerint ebben az értelemben Hannah Arendt is a

platóni-arisztotelész klasszikus politikai filozófia újraértelmezésével akartak válaszolni a

modern „szorongó” ember problémáira.171 Heidegger – és Nietzsche – a preszókratikusokhoz

nyúlt vissza, Strauss és Voegelin pedig Szókratészhez.

Úgy tűnik, hogy Szókratész, illetve a klasszikus politikai filozófia az, ami Strauss és

Voegelin szemében egyszerre kerüli el a modern racionalizmus és szcientizmus Szkülláját,

valamint az egzisztencializmus-relativizmus Kharübdiszét. A szókratészi gondolat ugyanis –

„tudom, hogy nem tudom” – tisztában van a tudásának határaival, sőt meglehetősen

radikálisan fogja azt föl, azonban nem zárja ki minden tudás lehetőségét. Mint Voegelin

168 Zuckert-Zuckert, 2006, p. 100.
169 Valószínűleg épp a heideggeri örökséggel való szembenállását akarta demonstrálni Arendt, amikor tiltakozott
a „filozófus” jelző ellen, és a politikaelmélet képviselőjének titulálta magát. Lilla, 2005, p. 61. Véleményem
szerint már az a tény is sokatmondó, hogy Arendt kifejezetten a politika mellett kötelezte el magát, bizonyos
értelemben a filozófiával „szemben”. Ez – különös tekintettel a személyes kapcsolatukra, melyre most nem
kívánok kitérni – egyfajta tiltakozásként is felfogható a mestere ellen, akinek nem volt semmiféle politikai
filozófiája. Arendt természetesen mindezek mellett is Heidegger tanítványa, ezért erősen jelen van Heidegger
gondolkodása Arendtnél, különösen a konformizmussal kapcsolatos felismeréseiben. Lásd Olay, 2008, p.
71−111. Ugyanakkor Olay is megjegyzi, hogy Beinhabib szerint Tocqueville hatása erősebb Arendtnél, mint
Heideggeré. Uo., p. 110.
170 Strauss, 1989, p. 6, Uő, 1995, p. 214.
171 Lánczi, 2012, p. 142−143.
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hangsúlyozta, a végső, lényegi tudatlanság nem teljes tudatlanság,172 és jobb az igazságot

homályosan látni, mint semennyire.173

Strausshoz hasonlóan Voegelin is úgy vélte, hogy a kérdések fontosabbak, mint a

válaszok.174 Az alapvető kérdésre nincs válasz, amit Voegelin misztériumnak tekintett,

Strauss pedig Athén és Jeruzsálem vitájának. Mindenesetre mindketten egyfajta feszültségben

látták manifesztálódni a nyugati civilizáció alapvető életadó erejét: Voegelin a metaxy-létben,

Strauss pedig a hit és a racionalitás feszültségében. Reflexióikból az derül ki, hogy e

feszültségek megszűntetési kísérletének tekintik mind a pozitivista modern tudományt, mind

az arra reakcióként megszülető egzisztencializmust. Ha azt vesszük alapul, hogy Strauss

szerint az egzisztencializmus az egyetlen lehetőség azok számára, akik elhagyták a

pozitivizmust, viszont modernek akarnak maradni, akkor Strauss megoldása is nyilvánvalóvá

válik: a modernitásnak mint olyannak kell hátat fordítani.

A modern politika vallásai

A modernség sikerének önigazolása, legalább is részben, azon a tételen áll vagy bukik, hogy a

világ szekulárissá vált, és hogy a szekularizáció üdvözlendő. A modernség a vallásos

meggyőződést a privát szférába utalta, így a vallás nem tarthatott többé igényt arra, hogy

normatív elvárásokat fogalmazhasson meg a cselekvéssel, és különösen a politikai

cselekvéssel szemben. A modernség közkedvelt magyarázata ezért egyrészt empirikus, ti.

tényként állapítja meg, hogy a vallás szerepe fakul a modern világban; másrészt

tudományelméleti, politikafilozófiai: eszerint a világ értelmezése nem szorul rá a vallásból

származó fogalmakra, kategóriákra, szimbólumokra. A vallási szimbólumokat a „mítoszok”

státuszába helyezték át.175 Harmadrészt, a modern gondolkodás az ember felszabadításának

tekinti a vallástól való megválást. Ezzel párhuzamosan a szcientista-technokrata, vagy az

emberjogi-morális politika vette át a vallás szoteriológiai szerepét.

A modernség eme önképével szemben az emigráns szerzők jelentős része rendkívül

nagy jelentőséget tulajdonított a vallásosság és a vallásos szimbólumok meglétének a

modernségben is. Beszédes, hogy akik közülük foglalkoztak e kérdéssel, szinte mind

172 Voegelin, OH1, p. 40.
173 Uo. p. 50.
174 Voegelin, OH4, p. 404.
175 Voegelin, 1975, p. 21.
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ugyanazokat a forrásokat találták meg a modern vallásosságban: az antik és középkori

keresztény eretnekek gondolkodását.176 Szándékukkal szemben a modernek sem tudták

kikerülni az alapvető teológiai-politikai problémát: „Miért van valami és nem a semmi?”,

illetve: „miért van ez így, ahogy van?” – ami a teodícea kérdése.177

Az alább vizsgált, a vallás kérdését feltevő szerzők véleménye egyezik abban, hogy

melyek a modern (politikai) vallásosság és messianisztikus forradalmak forrásai: a keresztény

eretnek mozgalmak történetében. Indokolt ezért elsőként a khiliasztikus mozgalmakra történő

reflexiók bemutatása.

Előzmények: a vallásos cselekvés és a khiliazmus

„Az újkori fejlődés döntő pontja (…) az a pillanat volt, amikor a »chiliasztikus« mozzanat

szövetségre lépett az elnyomott rétegek tevékeny akaratával.”178

Radványihoz hasonlóan Mannheim179 is a khiliazmusban látta a modern forradalmak

nyitányát, valamint megjegyzi, hogy a modern szocializmus ugyancsak e mozgalmakban látta

meg elődjét, forrását.180

Radványi khilazmusról szóló könyvében abból indul ki, hogy az emberi lét

kikerülhetetlensége a tapasztalatiság (Empirie): az ember a tapasztalat világában létezik,

abból kilépni nem tud. E tapasztalati világgal – mely értékidegen, sőt ellenséges az értékekkel

– áll szemben a vallás, a summum bonum világa, és annak központi fogalma, avagy központi

„java”, a megváltás (Erlösung).181 Ebből azonban az is következik, hogy a „megváltási

vágyból fakadó cselekvések nem immanens-etikusak, tiszta-etikusak, hanem vallási-etikusak;

röviden, ezek vallási cselekvések”.182 Radványi tehát elválasztja a vallásos cselekedeteket a

pusztán etikai, erkölcsi cselekvésektől, tehát a vallási valóság önálló, a többitől elkülönülő

176 A modernséget mint „minden eretnekség foglalatát” értelmezte X. Pius pápa Pascendi Dominis Gregis c.
enciklikájában (1907). Némiképp furcsának találhatjuk, hogy ehhez a hangsúlyosan katolikus értelmezéshez
nyúltak sokan, ám a szerzők mégsem idézték. http://www.katolikus-honlap.hu/0707/pascendi.htm (Letöltve:
2014. október 16.)
177 Voegelin, 2011, p. 65−66, Uő, OH5, p. 98. Érdemes megjegyezni, hogy ez a kérdés Heidegger Mi a
metafizika? című művének is alapkérdése.
178 Mannheim, 1996, p. 242.
179 Mind Radványi, mind Mannheim némiképp kakukktojások abból a szempontból, hogy felfogásuk eltér
Voegelin, Kuehnelt-Leddihn, Arendt, Hayek, vagy Talmon gondolkodásától. Pusztán problémaészlelésük
hasonló, a forradalmi jelenségeket – többé (Radványi) vagy kevésbé (Mannheim) –, de inkább igenlő módon
fogadó két szerzővel szemben az előbb felsoroltakat inkább riasztották ezek.
180 Mannheim, 1996, p. 242.
181 Radványi, 1985, p. 23−25.
182 Radványi, 1985, p. 25.

http://www.katolikus-honlap.hu/0707/pascendi.htm
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mivoltát hangsúlyozza. A vallásos ember tehát két világgal találja szembe magát: az egyik a

tapasztalatiság tényleges, adott világa és az „abszolút” vágyott világa. A tapasztalatiságtól

azonban nem tud megszabadulni, abban kell cselekednie.183

A khiliasztikusok egy empirikus megváltásvilágot posztulálnak. A khiliaszta nem

pusztán a tapasztalati világban cselekszik, hanem a tapasztalati világért is.184 A korábbi éles

szembeállítást tagadva a khiliazmus át akarja hidalni az empíria és a megváltás közti

szakadékot és fel kívánja oldani a kettő közti antagonisztikus ellentmondást.

Melyek a khiliazmus legfontosabb fogalmai, központi előfeltevései? Először is a

radikalizmus. A khiliazmus radikalizmusa az egyházi hivatalos reformista-evolucionista

tanítással szemben válik nyilvánvalóvá, és a radikális megváltást hirdeti: evolúció helyett

revolúciót. Másodsorban a khiliazmus feltételezi a megváltás közelségét, térben és időben

egyaránt: a korábbi távolság „itt és most”-ba csap át.185 A khiliazmus az evilágon beköszönő

ezeréves birodalom megvalósítására törekszik.186 Ezen felül a khiliazmus univerzalista: a

megváltás minden embert érint – igaz, nem mindenkit azonos módon. A khiliazmus Radványi

szerint végső formáját csakis a zsidó-keresztény vallásból meríthette, teljes egészében ahhoz

kötődik,187 így az abból ismert fogalmakra épít: eszkatológia, apokalipszis,188 messianizmus,

parúzia.

A zsidó messianizmus egyértelműen empirikus megváltást feltételezett: a messiás

megszabadítja népét szenvedésétől, elpusztítja a népe fölött zsarnokoskodókat és meglapítja

királyságát az igazak uralmával.189 A zsidó messianizmust Radványi nemzeti

messianizmusnak nevezi, hiszen a nemzeti hovatartozás az, ami eldönti, ki lesz megváltott és

ki kitaszított. A khiliazmus valódi kibontakozása azonban a kereszténységnek köszönhető –

igaz, ez esetben sem lesz minden embernek azonos sorsa, ugyanakkor a nemzeti hovatartozás

már nem játszik szerepet a megváltásban. Az alapvető feszültséget azonban a

kereszténységben épp a zsidó messianisztikus örökség okozta. A korai keresztény közösségek

persze még oszcilláltak Isten királyságának várása és az egyház, mint Krisztus történelemben

183 Radványi, 1985, p. 25.
184 Radványi, 1985, p. 33.
185 Mannheim, 1996, p. 246.
186 Mannheim, 1996, p. 242.
187 Radványi, 1985, p. 39.
188 Az apokalipszis gondolatának eredete Radványi szerint homályba vész. Feltételezik, hogy az ősi ázsiai vallási
mitológiában gyökerezik, talán az iráni vallásban. Az apokalipszis mitikus megfogalmazásai nem a zsidó
vallásból származnak, ám teljes bizonyossággal az apokaliptikus vallásosság először a makkabeusi zsidóságnál
fedezhető fel. Radványi, 1985, p. 42.
189 Radványi, 1985, p. 44.
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megmutatkozó apokalipszisének megértése között. A kérdés az volt, hogy a khiliazmus

hogyan egyeztethető össze az egyház létezésével.190

A kereszténység megjelenésével a zsidóság „érzéki-hedonisztikus ígéreteinek” helyébe

a keresztény etika és metafizika „spirituális-intellektuális eszméi” kerülnek.191 Az Egyház

nyitott volt a khiliasztikus eszmékre a gyengeség és üldöztetés éveiben, azonban amint

befolyást és hatalmat szerzett, az evolucionista reformizmus erősödött fel, a khiliasztikus-

forradalmi gondolat meggyengült.192

A legélesebb választóvonal mindenképpen Szent Ágoston De civitate Dei című műve

volt, amely mai napig az Egyház hivatalos „politikai teológiája”. Elméleti szinten csak ez

jelenthetett megoldást vagy feloldást a fenti, chiliazmus és az egyház létének igazolása közti

dilemmához.193 Eszerint a földi életben két város létezik egymás mellett, a civitas terrena

(vagy civitas diaboli), a „földi gonosz birodalma”, és a civitas Dei, Isten városa: a földi világ

egésze így civitas permixtae. A civitas terrenaban a hatalomvágy, ambíció, és az akarat

uralkodik,194 csak Isten városában van jelen a szeretet és a törvény.195 Ám a keresztényeknek

egyszerre mindkét városban élniük kell földi életük során. Ágoston műve eltörölt minden

khiliasztikus-eksztatikus várakozást, amely a földi megváltásra irányul, és elfogadta a

conditio humana állapotát, lefordítva azt az Egyház nyelvére.

Ágoston „Politikai teológiája” szerint a földi birodalmak jönnek-mennek, hol

felemelkednek, hol hanyatlanak.196 A látható, profán történelemnek nincs „iránya”, eidosa,

pusztán a láthatatlannak, ahol a progressio, az üdvtörténet zajlik. Mivel – Szent Ágoston

tanításával megerősítve – az Egyház eretnekségnek nyilvánította a khiliazmusokat, azok

csakis az Egyházon kívül, az Egyházzal szemben jelenhettek meg.197 Így a khiliazmus a

középkor végén élte ismét virágkorát.

A khiliazmus a reformációval együtt jelent meg újra, amikor a keresztény vallás egyes

irányzatai intézményesen is elváltak a katolikus hierarchiától. Míg az ezt megelőző

khiliasztikus formákat a passzivitás jellemezte, azaz a várakozás, a reformáció korszakában

jelentek meg az aktivista khiliazmusok. Ennek megfelelően az új forma a Katolikus Egyház

190 Voegelin, 2014, p. 89−90.
191 Radványi, 1985, p. 46
192 Radványi, 1985, p. 48.
193 Voegelin, 2014, p. 90.
194 ROMA – Radix Omnia Malorum Avaratia.
195 Szent Ágoston, 2006, főként XIV. könyv, XXVIII. fejezet.
196 Voegelin, 2014, p. 96−97.
197 Radványi, 1985, p. 49.
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hierarchiájával, a pápasággal, az intézményekkel fordult szembe – ezekben látta az

Antikrisztus megnyilvánulását, melynek elpusztítására tört.

A „cselekvő” khiliazmus programja is jellemzően negatív és destruktív volt:

elsősorban a gonosz, az Antikrisztus elpusztítását akarta elérni, és másodsorban nevezhetjük

pozitív programnak, mely a valódi kereszténységet kívánta megvalósítani úgy az egyéni, mint

a társadalmi életben.198 Radványi három fő irányzatot sorol fel: a husziták táborita frakcióját,

a münsteri anabaptistákat és az angol khiliasztikus mozgalmat.

A táborita mozgalom (Husz és Wycliff tanait követve) elvált az utraquistáktól, akik a

katolikus rendszerhez hasonló struktúrában képzelték el a reformációt. A táboriták forradalmi-

khiliasztikus programja nem pusztán vallási, hanem nemzeti-politikai is volt. Ők magukat a

megváltó katonáinak gondolták, és minden vallási-állami intézmény lerombolását követelték,

valamint nem pusztán a bűnös intézmények, hanem a bűnös emberek pusztulását is.

Köszönhetően annak, hogy nem csak vallási, hanem politikai céljaik is voltak, szigorú

szabályok szerint éltek, és a közösség alapvető berendezkedésének a kommunizmust

tartották.199 A mozgalom annak köszönhette megsemmisülését, hogy a politikai-nemzeti

program túlsúlyba került a vallásival szemben.

A münsteri mozgalom (Melchior Hoffmann, Jan Mathys, Berndt Rothmann) esetében

teljesebb a khiliasztikus megjelenés, hisz azt nem nemzeti-politikai motívumok határozták

meg. Jan Mathys azt prédikálta, hogy a megváltás birodalmát nem pusztán tétlenül kell

várniuk, hanem a kiválasztottaknak maguknak kell elpusztítaniuk a bűnös világrendet és a

bűnös embereket – a „tisztítás” (Läuterung) elvében hittek. Münstert tekintették az Új

Jeruzsálemnek. Az őskeresztény közösséget kívánták restaurálni, a szembeszegülőket vagy

egyet nem értőket üldözték, megölték. A „kiválasztottak” közelségben érezték magukat

Istenhez, a gonosz világból való kiszakítását érezték feladatuknak, és a kommunizmust is

minden eddiginél teljesebb formában valósították meg (magántulajdon nem létezett

közösségükben).200 Ám a parúzia nem érkezett el, és kiábrándulás követte a várakozást.

Az angol khiliasztikus mozgalomnak nem volt olyan forradalmi kulminációja, mint a

kontinensen.201 A mozgalom szellemi vezetője Thomas Harrison volt, a millenaristák és a

quintomonarchisták főalakja. Khiliasztikusnak nevezhetjük még a levellerek és diggerek

198 Radványi, 1985, p. 52.
199 Kuehnelt-Leddihn szerint a táborita husziták voltak a történelem első „nemzetiszocialista” mozgalma: ez
egyesítette ugyanis elsőként a nacionalizmus és a szocializmus elveit. Kuehnelt-Leddihn, 1952, 6. fej.
200 Radványi, 1985, p. 55.
201 Radványi, 1985, p. 56.
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radikális szárnyát, az angol khiliazmus székhelye pedig a forradalmi hadsereg volt. Az angol

khiliasztikusok az ötödik monarchiát, a visszatérő megváltó királyságát várták, és a

dicsőséges forradalomban a megsemmisítő háborút, a parúzia előtti fázist látták. Azonban

minden khiliasztikus próbálkozás végső soron Cromwellen bukott meg, aki ellenzett minden

khiliasztikus irányzatot és a radikális baptizmust (noha ő maga is újrakeresztelő nézetek híve

volt), mivel ezek szemben álltak kálvinista-determinisztikus nézeteivel. Cromwell nem

pusztán a katolikus-royalista irányzatokkal, hanem a radikális khiliazmussal szemben is

fellépett. A táborita, a münsteri és az angol khiliasztikus mozgalmakban érte el a legmagasabb

és egyben végső stádiumát a khiliazmus fejlődése Radványi szerint.

***

„A szellemi alapmomentum, amelyen a khiliasztikus tett nyugszik, a szabadság eszméje,

tudata”.202 A megváltásnak a khiliaszta nem pusztán objektuma, hanem szubjektuma is. A

khiliasztikus cselekvés kérdése természetesen csak az aktív khiliazmust érinti, Radványi

szerint meghatározó kérdései a következők: Kinek kell cselekednie, azaz ki a szubjektuma a

khiliasztikus cselekvésnek? Mivel szemben kell cselekedni, azaz mi a tárgya a cselekvésnek?

Hogyan kell cselekedni, azaz a cselekvés modusa; és Mit kell tenni, azaz a tett tartalmának

kérdése.203

A khiliasztikus cselekvés szubjektuma csakis az „igazak”, a jók összessége lehet, nem

az egész emberiség. A kiválasztottak, igazak kötelességként tekintenek feladatukra, nem

csupán jogosultságként, azaz objektív isteni parancsra cselekednek. Ez a kiválasztottság pedig

az isteni kegyelem adománya. Elég itt arra utalni, hogy a khiliazmus számára a megváltás

univerzális abban az értelemben, hogy mindenkire vonatkozik – ám nem mindenkire

ugyanúgy. A megváltás egyetemessége nem jelenti az üdvösség egyetemességét.204 A

khiliaszta éles válaszvonalat lát a kiválasztottak és a kitaszítottak között. Az üdvösség

kérdésében a khiliazmus erősen partikularista, ezért sem tudott kiegyezni a „hivatalos”

keresztény apokatasztázissal és az egyetemes üdvözülés lehetőségével. Mindazonáltal a végső

„szubjektum” nem a jók serege, hanem maga a megváltó: a megváltást csakis ő tudja

bevégezni, véghezvinni. A khiliaszta emberi erőfeszítéseinek semmi értelme nincs,

amennyiben az Isten nem cselekszik.

202 Radványi, 1985, p. 60.
203 Radványi, 1985, p. 62−63.
204 Radványi, 1985, p. 64.
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A kiválasztottak, igazak feladata, kötelessége a bűn és a gonoszság (az Antikrisztus, az

ördög, az Isten ősellensége) eltörlése, kiirtása a földi világból: amikor a bűnös emberek,

intézmények kigyomlálását, radikális destrukcióját tekintik programjuk céljának, sosem az

egyes embereket vagy intézményeket tekintik ellenségüknek, hanem a bűnt, és a bűnös

emberek elpusztításán keresztül a bűn princípiumának elpusztítását kívánják elérni.

Intézményesen természetesen az állami és egyházi hatalmak jelentik a gonoszt, így ezeket kell

kiirtani:

„Az e hatalmak elleni sikerben csak sok ember, egy embercsoport, egy emberkollektívum

közös és közösségi cselekvése [kelthet] reményt: tehát egy társadalmi cselekvés: a khiliasztikus

gyülekezet társadalmi akciója. A khiliasztikus cselekvés így mindig egy társadalmi cselevkvés,

a khiliasztikus mozgalom mindig egy társadalmi mozgalom”.205

Radványi megállapításai alapján elmondható, hogy a khiliasztikus program minden esetben

kollektivista: mind tárgyát, mind alanyát tekintve, hiszen az egyénnek, az egyéni személynek

jelentősége nincs. A Voegelin által politikai vallásoknak nevezett modern kollektivista

tömegmozgalmak legfőbb történelmi elődjének a khiliasztikus mozgalmak tekinthetők.

Egy másik jellemző konstituáló eleme a khiliazmusnak az erőszak. A khiliazmus

szükségszerűnek tartja az erőszakot, mivel csak ezen keresztül lehet a bűnt gyökeresen kitépni

a világból, csakis ezen keresztül lehet a megváltás útját előkészíteni. Noha az Új

Testamentum ellenzi az erőszak használatát, és csak néhány – kevés – esetben tartja

megengedhetőnek vagy kívánatosnak, a khiliaszta ezeket fogja hangsúlyozni.206 Azaz: az Új

Szövetség megváltás-ígéretét az Ószövetség büntető, háborús istenével kívánja beteljesíteni,

Gideon kardjával:

„Az eredendő bűn miatt minden kereszténynek a törvény által kell megítéltetnie, amint Pál

mondja, hogy az istentelen keresztényeket, akik Krisztus üdvözítő tanításának ellene

szegülnek, az Atya szigora eltakarítsa az útból, hogy az igazaknak terük és idejük legyen Isten

akaratának megismerésében.”207

205 Radványi, 1985, p. 69.
206 Radványi, 1985, p. 71. ld. például Mt 10, 34.
207 Münzer, 1982, p. 107.
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Az erőszak joga etikai és vallási problémát vet fel. Az etikai probléma annak a kérdése, hogy

vajon valaki felfüggesztheti-e a másik ember szabadságát, abba beavatkozhat-e,

megsemmisítheti-e? Immanens-etikai szempontból az egyes ember döntési és cselekvési

szabadságában teljességgel autonóm. A khiliaszták azonban nem immanens-etikai

szempontból szemlélik a világot: ők nem pusztán különleges emberek, hanem a megváltó

Isten harcosai. A másik probléma a vallási: lehetséges-e a gonoszt gonoszsággal elpusztítani?

A khiliazmus nem oldotta meg ezt a kérdést, és Radványi szerint kérdéses, ez a probléma

megoldható-e egyáltalán.208

A khiliaszta mindig forradalmár: az egész tapasztalati világot fel akarja forgatni,

mivel az Istentől távoli, Istentelen, Istentől idegen és Istennel ellenséges. Ám mivel így tekint

rá, ezért a forradalmár-khiliaszta szinte mindig megfogalmaz társadalmi-politikai és gazdasági

alapelveket is, melyeket foganatosítani akar.209 Van azonban egy feloldhatatlan ellentmondás

a khiliazmusban: a tapasztalatiság fölötti, tapasztalatiság nélküli megváltás-világ és a

megváltásra kijelölt tapasztalati, földi világ ellentmondása. Végső soron minden megoldási

kísérlet kudarcot vallott, tehát az ellentmondás valóban feloldhatatlannak bizonyult.

Mi van abban az esetben, ha a megváltás minden egyes fázisát az emberre testálja a

khiliaszta? Úgy a destruktív-negatív munkát, a tisztító erőszakot, mint a megváltást magát?

Radványi szerint ez a bolsevizmus kísérlete.210 A bolsevizmussal viszont az a probléma, hogy

nincs benne Isten, így nem nevezhető khiliazmusnak. Ez a „formarokonság” azonban jelzi,

milyen összekötő kapocs létezik a korai keresztény eretnekségek és a szekuláris, sok esetben

ateista, keresztény-ellenes modern tömegmozgalmak között.

A modern szerzetesség

Ez alól a folyamat alól ritka, ám fontos kivételt jelentett a cisztercita szerzetes, Firenzei

Joachim,211 aki egyértelműen khiliasztikus alapokra építette teológiáját. Joachim politikai-

teológiai gondolkodása ellentétes az ágostoni történelem-felfogással. Három részre osztotta a

208 Radványi, 1985, p. 72−73. Érdemes ezt összevetni Lukács György kérdésével – és válaszával – A
bolsevizmus mint erkölcsi probléma és a Taktika és etika című írásaiban.
209 Radványi, 1985, p. 75.
210 Radványi, 1985, p. 79−80.
211 Firenzei Joachim történelmi spekulációinak központi, meghatározó szerepe szinten minden, e témával
foglalkozó szerző műveiben megjelenik: Molnár, 1991, p. 20, Voegelin, 2011, p. 49; 2014, p. 91−93. 2000, p.
300−304. 1975, p. 3−4, 11-12. Kuehnelt-Leddihn, 1969, p. 33. Firenzei Joachimhoz lásd még Nyirkos Tamás:
Bevezetés a világvégéhez. Joachim apát történelmi misztikája. Máriabesnyő, Attraktor, 2015.
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történelmet: az első az Atya kora, aki a törvényt adta, a második a Fiú kora, a harmadik pedig

a Szentlélek kora, mely a szabadságé is egyben – ez a szerzetes spirituális életének kora, a

tökéletességé. Az első kor vezére Ábrahám, a másodiké Krisztus, a harmadiké pedig a Dux e

Babylone lesz.212 Ezen, utolsó kor kezdetét Firenzei Joachim 1260-ra datálta. Mindenesetre

Firenzei Joachim úgy vélte, a khiliasztikus történelemfilozófiája az Egyház keretein belül is

elfogadást nyerhet, ebben azonban tévedett: Firenzei Joachim tanaival és követőivel szemben

az Egyház fellépett, így később azok egy sajátos antiklerikális színezetet kaptak.

Joachim szimbolizmusa azonban, ahogy Voegelin fogalmaz, segít bennünket az összes

későbbi politikai vallás, tömegmozgalom megértésében. Ugyanezt fogalmazza meg Kuehnelt-

Leddihn is, igaz, nem csak Firenzei Joachimval kapcsolatosan, hanem általánosságban abban

a jelenségben, amit „monaszticizmusnak”, illetve „szekuláris monaszticizmusnak”,

„pszeudomonasztikus” ideológiáknak nevez, vagy amit mindketten a Religionsersatz névvel

illettek. Kuehnelt-Leddihn szerint Firenzei Joachim erős impulzust adott a későbbi

reformációnak.213

Voegelin szerint a Joachim által alkotott „trinitárius eszkatológia” a szimbólumok

olyan összességét alkotta meg, mely a mai, modern politikai társadalmak önmegértését mai

napig meghatározza.214 A legnyilvánvalóbb ezek közül a történelem háromosztatú felosztása,

amit a mai napig alkalmaz a történettudomány: fellelhető a humanisták és enciklopédisták

munkájában, a történelem antik, középkori és modern történelemre való felosztásában.

Ugyanez jelenik meg Turgot és Comte teológiai, metafizikai és tudományos korszakolásában,

Voltaire felvilágosodási stádiumaiban a pusztulástól (Bukás) a reneszánszon (Megváltás)

keresztül a spirituális tökéletesség Harmadik Birodalmáig (Voltaire saját kora); Hegel

dialektikájának három stádiumában (tézis-antitézis-szintézis), a marxi dialektikában – primitív

kommunizmus, osztálytársadalom, végső kommunizmus, és végül: a nemzetiszocializmus

Harmadik Birodalom-szimbólumában.215 A második szimbólum a vezéré. Ez található meg

212 Voegelin, OH4, p. 335−336.
213 Kuehnelt-Leddihn, 1969, 33.
214 Voegelin, 2014, p. 92. Voegelin forrásai a hereziológiai írások voltak, mai tudásunk szerint Joachim ebbéli
„érintettsége” nem igazolható, és nagyon is része maradt a keresztény hagyománynak. Lásd Riedl, 2011.
215 A nemzetiszocialista Harmadik Birodalom Voegelin szerint speciális eset. Noha Hitler nagyon is a Firenzei
Joachim-féle spekulációk hatása alatt állt, német anabaptista közvetítéssel, valamint Fichtén, Hegelen és
Schellingen keresztül, a Dritte Reich koncepciója provinciálisnak tűnik a német idealizmus nagyjaihoz képest.
Ez annak köszönhető, hogy a nacionalista elem inkább kétséges irodalmi forrásokból táplálkozott, semmint
spekulatív-filozófiaiakból. Voegelin, 2014, p. 93. Elképzelhető, hogy Moeller van den Bruck „Harmadik
Birodalom” kifejezéséhez Dosztojevszkijtől merítette az ihletet. ld. Karácsony, 2014, p. 228. A „konzervatív
forradalomnak” elkeresztelt irányzat viszonyulása a nemzetiszocializmushoz ambivalens volt. Egyrészt nem
tekinthető az e címke alatt felsorolt szerzők és művek összessége egységes világnézetnek, másrészt voltak
köztük olyanok, akik érintkeztek a nemzetiszocializmussal, akik elutasították, és akiknek változott a viszonyuk
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Machiavelli principe-jében, Condorcet, Comte, Marx „szuperembereiben”, a Führerben,

egészen korunk vezetőiig.

A harmadik szimbólum az „új korszak prófétájáé”. Hogy a Firenzei Joachim-féle

Harmadik Birodalom eszméjét érvényessé tegyék, fel kell tételezniük a történelem egészének

értelmességét, amely felfogására az emberi tudás képes – vagy közvetlen jelenés, vagy a

spekulatív gnózis (tudás) által. Korábban ezt a szerepet játszotta a spekulatív gnosztikus

próféta, a szekularizáció későbbi fázisaiban pedig a gnosztikus értelmiségi.

A negyedik szimbólum az autonóm személyek testvérisége. Firenzei Joachim ezért is

tekintette a harmadik korszakot a szerzetesek korának. E korban az emberek már nem

szorulnak semmilyen intézményes közvetítésre vagy autoritásra, így az egyház hatalmára

sem, hiszen spirituálisan tökéletessé váltak.216

„Az elképzelésnek számtalan változatát ismerjük; fölfedezhetjük a nyomát a középkori és

reneszánsz szekták megtisztulási törekvéseiben, a puritánok templomaiban és szentjeiben,

szekularizált formájában pedig nagyban hozzájárult a demokratikus hitvallás kortárs

sikeréhez. Ez a szimbólum képezi a magját és hajtóerejét a marxi miszticizmusnak, a

szabadság birodalmának és az állam elhalásának is”.217

Kuehnelt-Leddihn szerint is – Voegelin kifejezésével – formarokonság van a szerzetesi rend

és a modern társadalom felépítésének elképzelése között. Ez azonban nem pusztán

szimbolizmusában, hanem struktúrájában is megnyilvánul. Igaz, mint minden eretnekség, ez

is torz formában adja vissza a szerzetesrendek életmódját: „Mint oly sok más dolog, ez is a

keresztény értékek kiforgatása. A Sátán szeret közel lenni a szentekhez. A gonosz ezért sokszor

elérhető távolságban van a jótól, ahogyan az Eucharisztia ellentéte a fekete mise, a Vatikán

ellentéte a Kreml, és a király elfajzása a zsarnok.”218

A középkorban virágzott a valódi szerzetesi élet, ahogy maguk a szerzetesrendek is

virágkorukat élték. A reformációtól kezdve ezek hanyatlásnak indultak, a monaszticizmus

hozzá. Mindenesetre, mint az Karácsony András tanulmányából kiderül, a „konzervatív forradalom”
gondolkodói és írói inkább egy értelmiségi mozgalmat alkottak, nem tömeg-vagy pártmozgalmat.
216 Voegelin, 2014, p 93; Uő, 2000, p. 301−304.
217 Eric Voegelin, 2014, p. 93. Ld. még Uő, 1975, p. 4. Kuehnelt-Leddihn az „édeni állapotokhoz” hasonlította a
demokrácia célját: „Természetesen ez az »édenizmus« megtalálható a demokráciában, amely a nudizmushoz
hasonlóan egy tudatos-tudatalatti erőfeszítés arra, hogy újjáélesszék a paradicsomot. A demokrácia azt a
varázsformulát használja, hogy »felettünk nem uralkodnak, mi önmagunk fölött uralkodunk”, hogy relativizálja
az államot – az eredendő bűn fájdalmas következményét – épp úgy, ahogy a nudizmus úgy akarja megoldani a
szexuális problémát, hogy leveti a ruhákat”. Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 95.
218 Kuehnelt-Leddihn, 1969, p. 26.
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jelensége azonban nem. A középkor vége óta az élet számos, ha nem a legtöbb területét

„Egyházon kívül és belül” meghódította a monaszticizmus. Még a spirituálisnak nem

nevezhető, sőt ateista mozgalmak is magukba szívták ezt a világképet.219 Mi az, ami mégis

hiányzik a szekuláris monaszticizmusból, és ezért a valódi szerzetesi élet torzulását jelenti?

Az elhivatottság, az áldozatvállalásra irányuló szerzetesi elhivatottság.220 Ez az összes nem-

vallásos szerzetesrendből hiányzik, és ezt mindig kényszerrel pótolják. Ami megmarad, és

természetes, az a biztonság utáni vágy.221 A torzult változatban azonban nyilvánvalóvá válik e

vágy szekuláris megvalósításának abszurditása:

„»Kik azok a szerencsés emberek, akiknek teljes biztonságuk van, nincsenek anyagi

aggodalmaik, ingyen ételt, ingyen fűtést, ingyen világítást kapnak, pontos munkaidejük van,

teljes orvosi és lelki figyelemben részesülnek, alkalomszerűen kikapcsolódhatnak, ingyen

uniformist  és ingyen temetést kapnak?« A válasz: »Azok, akik börtönben élnek« (…) valódi

elhivatottság nélkül, a világtól elől való menekülés gyanánt.”222

A szerzetesi lét komoly fegyelmet igényel. Ám ehhez a léthez szabad elhatározásra, önkéntes

döntésre van szükség. Ilyen struktúrájú élet elérésére a kényszer eszközét alkalmazni merőben

megváltoztatja a szerzetesi lét felfogásának egészét: „feláldozni a szemet egy kedves barátért

egy dolog: egy hóhér által megvakíttatni azonban egy egészen más dolog”.223

E modern „hamis szerzetesség” látható a szerzők szerint a modern tudományos vagy

romantikus politikai mozgalmak szervezés-igényében: mintául a középkori, szigorúan

szervezett szerzetesrendek szolgáltak: Campanella, Morelly, Mably, Saint-Simon, Fourier

elképzelései a spirituális és tudományos hierarchiát, szervezettséget, kiszámíthatóságot,

rendszerezettséget kívánták egyesíteni vízióikban.

219 Kuehnelt-Leddihn, 1969, p. 27.
220 Kuehnelt-Leddihn, 1969, p. 28.
221 Kuehnelt-Leddihn, 1969, p. 39−40.
222 Kuehnelt-Leddihn, 1969, p. 44.
223 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 88.
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Gnosztikus modernség224

Voegelin a modernség esszenciáját a gnoszticizmus térnyerésében vélte felfedezni.225 A

gnoszticizmus egy sajátos gondolkodásmódot takar, amely elszakad egyrészt a platóni-

arisztotelészi politike episteme-től, másrészt a középkori keresztény egyház felfogásától.

Voegelin szerint a gnosztikus gondolkodás bezárkózást jelent, az emberi értelem elzárását a

transzcendens, isteni létigazságoktól.

Melyek a gnosztikus általános karakterjegyei?

1. A gnosztikus elégedetlen a helyzetével. Ebben természetesen semmi különleges nincs,

hiszen „valamennyiünknek lehet rá okunk, hogy helyzetünknek ezen vagy azon a

pontján ne legyünk teljesen elégedettek.”

2. A rossz eredendően a világ rossz mivoltának, rossz elrendezésének köszönhető.

3. Az a hit, hogy a világban meglévő rossztól lehetséges megváltás.

4. A világ rendjét történeti folyamattal kell megváltoztatni.

5. A világ rendjének eme megváltoztatása emberi cselekvés révén lehetséges, és a

megváltó aktusokra képesek vagyunk emberi erőfeszítések révén.

6. A gnosztikus így egy olyan formulát fog kidolgozni, mellyel lehetséges önmaga és a

világ megváltása a tudás által.226

A gnosztikus tudat így a feje tetejére állítja a keresztény felfogást. Amíg utóbbi a peccatum

originale-val magyarázta a világban meglévő rosszat, a gnosztikus azt megszüntethetőnek,

224 Fontos megjegyeznünk, hogy Voegelin itt bemutatott – korai korszakában alkalmazott – felfogása a
gnoszticizmusról nélkülözi a történeti hűséget. Sok bírálat érte amiatt, hogy túl sok mindent kívánt e kategória
alá begyömöszölni, és e kritikák nincsenek minden alap híján. A gnoszticizmus bemutatásának elnagyoltsága két
okkal magyarázható. Egyrészt, amikor korai könyveit írta, lényegesen kevesebb empirikus anyag állt
rendelkezésre a gnoszticizmus témájában, így Voegelin főként hereziológiai forrásokra támaszkodott: ekképpen
Firenzei Joachim Voegelin-féle megítélése is problémás, és ez igaz a többi itt elemzett szerzőre is, akik
eretnekként vagy gnosztikusként hivatkoznak rá.  Később, az Order and History negyedik kötetében módosítja is
– igen jelentősen – a gnoszticizmus-tételt, mely felülvizsgált tételhez immár jelentős empirikus forrást használt.
Ugyanakkor már korai műveiben is idézi Hans Jonast, aki viszont gyökeresen az ellenkezőjét állította, mint
Voegelin, és csak a gnoszticizmus „forradalmi” karakterében egyeztek meg. Ezt az eltérést Jonas idézésekor
Voegelin elfelejtette megemlíteni, aminek az lehetett az oka, hogy a „gnosztikus” jelzőt a korszak ideológiai-
hidegháborús viszonyai közepette afféle fegyverként akarta használni. Tartalmilag Voegelin korai
gnoszticizmus-tételével épp az a probléma, hogy valójában az immanentizáció és a gnoszticizmus szemben
állnak egymással: a gnosztikus nem immanentizál, hanem radikálisan transzcendál. Az Order and History
vonatkozó kötetében már így használja maga Voegelin is a gnoszticizmus fogalmát. Lásd Riedl, 2011. Mindettől
függetlenül fontosnak tartom a modernség-értelmezését, a modernség vallásos karakterének feltárását, hiszen
ennek felfedezésében számos itt említett szerző egyetértett. Ugyanakkor a gnoszticizmus kifejezése elé és mögé
tanácsos, ha az olvasó képzeletbeli idézőjelet tesz.
225 Voegelin, 2014, p. 102.
226 Voegelin, 2000, p. 297−298; G. Fodor, 2005, p. 169.
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felszámolhatónak gondolja; a világ ugyan gonosz, ám ettől a gnosztikus függetlenítheti magát,

és tudása révén hozzájuthat az üdvbizonyosság eszközéhez. Így a korrupciót, tökéletlenséget,

minden hibát az emberi tökéletlenség és az ember bűnös mivolta helyett az intézmények –

állam, egyház – cselekvésével vagy épp a cselekvésük hiányával magyarázták.227 A

gnosztikus szerint, amennyiben képesek vagyunk a romlott és menthetetlen világtól

megszabadulni, és rábízzuk magunkat a titkos receptre, a biztos tudásra, gnosisra, a megváltás

lehetséges.

Mivel a gnosztikus a látható valóságnak nem hisz, azt puszta illúziónak tartja, ezért

mindig egy, az érzékelhető dolgok mögött rejlő „igazabb” valóságot228 fogja posztulálni, és

abból indul ki. Arendt ideológiai gondolkodásnak nevezte ezt, ám ugyanarra a jelenségre

érvényes a leírása, amit Voegelin is megfogalmazott. Az ideologikus vagy gnosztikus

gondolkodás magát a gondolkodást föl akarja szabadítani a valóság és a tapasztalat alól.229 A

gnosztikus gondolkodás így egy második valóságot (Robert Musil)230 fog megalkotni, abból

fog kiindulni gondolkodása során, és annak kereteit tartja majd relevánsnak. E második

valóság azonban szándékával ellentétben nem képes lerombolni a létező világot, pusztán

„csak növelni fogja a rendetlenséget a társadalomban”.231A második valóságban minden

megfordul: a rend rendetlenség, a rendetlenség pedig rend lesz.232

Voegelin folytonosságot látott az antik és a modern gnoszticizmus között. Az antik

gnoszticizmus azonban vallásos jellegű volt, vagy legalábbis kamuflázsként megőrizte a

keresztény retorikát233 a „spiritualitás” visszaszerzésének vagy a „reformnak” a jelszavaival.

Ezt a kamuflázs-effektust látta meg Hooker a puritánok esetében. Később azonban, a mind

radikálisabb immanentizáció következtében nyíltan keresztény-ellenessé vált a

gnoszticizmus.234

Egy elem hiányzott az antik gnoszticizmusból Voegelin szerint, amely azonban fontos

építőköve a modernnek: a kérdéstilalom (Frageverbot) vagy „logophobia” jelensége.235 Nem a

kutatással szembeni ellenállásról van szó, hiszen az az antikvitásban is jelen volt. A modern

227 Voegelin, 2014, p. 108−109.
228 Arendt, 1992, p. 590.
229 Arendt, 1992, p. 590.
230 Voegelin, 2000, p. 269. Voegelin, 1967, p. 143. skk. E második valóság fogalmat érdemes összevetnünk
Strauss második barlang-képével. Strauss esetében a második barlang ugyancsak egy újabb valóság, amely még
a doxai világától is eltávolodott.
231 Voegelin, 2000, p. 256.
232 Voegelin, OH5, p. 72.
233 Voegelin, 2014, p. 110.
234 Voegelin, 2014, p. 128.
235 Voegelin, 2000, pp. 261−65, 273−75, 278, 280; Uő, 1975, p. 259−263, OH4, p. 404.
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gnosztikusok tudják, hogy véleményük nem állná ki a kritika és rákérdezés próbáját, ezért a

tiltást dogmájuk részévé teszik.236 Így, amikor Marx, Hegel, Nietzsche vagy Heidegger

esetében rá akarunk kérdezni filozófiájuk premisszáira, nem választ kapunk, hanem

elutasítást: ha „racionálisan” gondolkodunk, e kérdéseket nem tehetjük fel. Ez a

„racionalitás”-fogalom, mint azt Voegelin hangsúlyozza, nem az isteni Nous felé nyitott

emberi értelem, nem az emberi világ lehetséges közös értelmezéseinek vagy a common sense-

nek a talaja, hanem a gnosztikus rendszer axiómája. E kérdések a gnosztikus rendszerben

„értelmetlenek”.

Voegelin szerint azonban nem pusztán tévedésről van szó, hanem „intellektuális

szélhámosságról”, és a szélhámos nagyon is tudja, hogy spekulációja helytelen, ám mégis

kitart amellett. Ha Marxnak feltennénk a miért kérdéseket – pl. miért a gazdasági az alap, és a

többi miért felépítmény? mi a tudat „társadalmi formája”, és hogyan „viszonyul” ez a „valódi

alaphoz”? stb. – akkor a szavakkal való játékot kapnánk válaszul, a közgazdaságtan és a

szociológia valós problémáitól elfordulva „kritikátlan szimbólumok grandiózus dagályát”.237

A gnosztikus „megfordulás” a platóni megfordulás, a periagoge (vagy conversio)

megfelelője, csak épp annak fordítottja, az első valóság elutasítását jelenti. Nem a lélek

erotikus megnyitását jelenti, hanem az elfordulást a transzcendenciától, amelyben „az Isten

elleni lázadás jelenik meg okként és célként”.238 Nem véletlenül választotta Marx

Prométheuszt példaképének: „egy szóval, gyűlölök minden istent”.239 A gnosztikus arra fogja

kérni az embert, hogy csatlakozzon hozzá elidegenedésében: „A gnosztikus gondolkodók –

mind az ókoriak, mind a modernek – az elidegenedés nagy pszichológusaiként a prométheuszi

lázadás örökösei”.240

A modernek e lázadásukkal Voegelin szerint a lélek betegségében,

pneumapatológiában, vagy nósémában szenvednek: „Az ideológia az Isten és ember elleni

lázadásban való létezés. Az Első és a Tízedik Parancsolat megsértése, ha az izraelita rend

nyelvét akarjuk használni; a nosos, a lélek betegsége, ha Aiszkhülosz és Platón nyelvét

akarjuk használni”.241

Ahogy a lélek rendjét megfordítják, és ahogy ebben az esetben a periagoge a platóni

megfordulás ellenkezőjét jelenti, ugyanúgy a filozófia értelme is megfordul. Az Isten elleni

236 Voegelin, 2000, p. 261.
237 Voegelin, 1975, p. 262−263.
238 Voegelin, 2000, p. 267. Ld. még Uő, OH5, p. 71.
239 Voegelin, 2000, p. 269.
240 Voegelin, OH4, p. 65, G. Fodor, 2005, p. 167−168.
241 Voegelin, OH1, p. 24.
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lázadás egyben a „filozófia” mint a rend és hatalom új forrása fog megjelenni – ez a

„filozófia” a megváltás eszköze.242 Ennek proklamációját Vogelin Hegelnél találja meg, aki a

Szellem fenomenológiájában úgy fogalmazta meg a filozófia célját, hogy az közelebb kerüljön

a tudományhoz, azaz a „bölcsesség szeretetéből” (a philo+sophia eredeti értelme) aktuális

tudás váljon. A valóságban azonban a véges ember csak a tudás szerelmese lehet: az

episztemológia perfekcionizmusa lehetetlenség, a véges nem lehet tökéletes; így Voegelin

számára nyilvánvalóvá válik, hogy az ezzel próbálkozó gondolkodó nem filozófiát művel,

hanem gnosztikussá vált.243

A gnosztikus el akarja pusztítani a létezés rendjét, hiszen azt hibásnak,

igazságtalannak tekinti, és azt egy tökéletes, igazságos világgal akarja helyettesíteni. A lét

rendje azonban eleve adott, amely nem áll emberi ellenőrzés, irányítás alatt.244 A gnosztikus

lázadás ezen, eleve adott emberi állapottal szemben fogalmazódik meg. A gnosztikus

cselekvés ezért magától értetődő lesz: a lét „lefejezése”, Isten meggyilkolása. Ezt az aktust

fogalmazta meg Hegel azzal, hogy a dialektika „túlment” Istenen, hiszen Isten csak a tudat

egy fázisa volt, melyen már túlhaladtunk; Nietzsche a Vidám tudományban – Isten halott, és

megölték –; és Marx is abbéli vágyában, hogy az ember nem lehet valóban szabad, ameddig

valami másnak köszönheti létét.245 Az istengyilkosság egyben a teremtés vágyát jeleníti meg.

A pneumapatológia legteljesebb mértékben jelenik meg a mágikus teremtés-vágyban, amely

szemben áll az isteni renddel, a második valóság az első valósággal.246

A második valóság felépítésének fontos része, amely szorosan kapcsolódik a

kérdéstilalomhoz,247 a rendszer megalkotása. Ahogy Voegelin fogalmaz, a „rendszerek

építése az érvelés gnosztikus formája, nem filozófiai”.248Amíg a lét forrása e világon túl

található, egy igaz rendszer megkonstruálása lehetetlen lesz. A gnosztikus elme ennek

ellenére mégis ezt próbálja meg, és cirkuláris logikával biztosítja annak támadhatatlanságát: a

242 Voegelin, 2000, p. 270−271.
243 Voegelin, 2000, p. 272.
244 Voegelin, 2000, p. 278. Voegelin mellett a többi szerzőről is elmondható, hogy ez egy lényeges érvük a
modernitással szemben. Azaz, a modernekkel szemben úgy érveltek, hogy az a rend, amelyben élünk bármilyen
korban és időben, nem áll teljességgel ellenőrzésünk alatt, és nem alakíthatjuk azt kedvünkre. Ennek
szükségszerű velejárója a tökéletlenség is, ám mindez a conditio humanaból fakad.
245 Voegelin, 2000, p. 268.
246 Voegelin, 2000, p. 280.
247 G. Fodor Gábor felveti, hogy Voegelin gondolkodása – a saját maga által magyarázott kérdéstilalom
jelensége mentén – ugyancsak vádolható a kérdéstilalom technikájával. Ha megkérdőjelezzük azt, hogy a „jó”
kritériuma az, hogy az emberi lélek nyitott a transzcendens létigazság felé, erre nem kaphatunk racionális
választ. Voegelin ugyanazzal az eszközzel él, amivel a gnosztikus gondolkodókat bírálja: megtéveszt minket. G.
Fodor, 2005, p. 154−55.
248 Voegelin, 2000, p. 273. Ld. még Molnár, 1996, p. 133.
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rendszer igazságának igazolásává magának a rendszernek a megalkotása aktusa válik. Az,

hogy a rendszer hamis premisszára épülhet, lehetetlenség, ezért annak kérdésessé tétele sem

lehetséges.249 A gnoszticizmus mind tudományos, mind politikai-erkölcsi értelemben

bezárkózást jelent, a valóság negligálását.

Szekularizáció

A világi hatalmat elsősorban a kereszténység fosztotta meg isteni jellegétől, hiszen a

kereszténység különítette el a világi/temporális, illetve a transzcendens szférákat. A

kereszténység forradalmi szubsztanciája épp abban rejlett, hogy istentelenítette (de-

divinization, Entgötterung) a világot, ezzel a pogánysággal összeegyeztethetetlenné vált.250

Voegelin sarkalatos állítása ezért épp az, hogy a reprezentáció modern problémái épp az

evilági szféra újra-istenítésében (re-divinization) keresendők. Ezért „a modern politikai

tömegmozgalmak új-pogányként való jellemzése (…) félrevezető (…)”.251 A modernség nem a

kereszténység előtti időbe nyúlt vissza a világ újraértelmezéséhez, hanem a keresztény

eretnekségekhez. Ehhez hasonlóan a szekularizáció értelmezése is eltér a modernek

önértelmezésétől:„[a] szekularizáció alatt azt a hozzáállást értjük, amelyben a történelmet,

köztük a keresztény vallási jelenségeket, evilági emberi események láncolataként fogják föl,

miközben a kereszténységből megmarad az emberi történelem univerzális, jelentéssel teli

rendjének gondolata”.252

A szekularizmus „megszüntetve megőrzi” a keresztény szimbolizmust, igyekszik

megőrizni annak jelentését, vagy inkább értelmét, ratioját, megfosztva azt sajátosan

keresztény jellegétől. A radikálisan immanens beteljesedés eszméje lassan növekedett, és

hosszú folyamat eredménye, melyet Voegelin „a humanizmustól a felvilágosodásig”

folyamatának nevez. Csak a haladás tizennyolcadik századi eszméjével válik teljessé,

melynek során a történelem jelentése szigorúan evilágivá válik, és mentesül minden

transzcendenciától.253 Ez a modern haladás-gondolat azonban épp a kereszténység

szoteriológiai igazságának köszönheti, hogy a korábbi ciklikus szemléletet (felívelés-

hanyatlás) felváltotta a transzcendens progressio. A Firenzei Joachim-féle immanentizációból

249 Voegelin, 2000, p. 273−274.
250 Voegelin, 2014, p. 84.
251 Voegelin, 2014, p. 89, ld. még Uo. pp. 102, 128.
252 Voegelin: 1975, p. 7.
253 Voegelin, 2014, p. 97.
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pedig következik egy elméleti probléma, amellyel „a klasszikus antikvitásnak vagy az ortodox

kereszténységnek nem kellett szembesülnie: az eidosz problémájával a történelemben”.254

A beteljesedés a keresztény üdvtörténetben ugyanis transzcendens jellegű. A De

civitate Dei-ben megjelenő történelemértelmezés az üdvözlést ugyan a történelem végeként

tételezi, ám ez a vég, a megváltás csak a transzcendens üdvtörténet végeként jelenik meg,

amely teljesen független az evilági történelemtől: „A történelem folyama a maga egészében

nem megtapasztalható: a történelemnek azért nincs eidosza, mert az ismeretlen jövőbe nyúlik

előre. A történelem jelentése így nem más, mint egy illúzió, ez az illuzorikus eidosz pedig

azért jött létre, mert a hit egy szimbólumát úgy kezeltük, mint egy immanens tapasztalatra

vonatkozó állítást”.255

A történelem eidosának konstruálása vezet Voegelin híres tételéhez, a keresztény

eszkaton immanentizációjához. Voegelin ezt nem intellektuális hiányosság eredményeként

értékelte, hanem lelki defektusként,256 pneumapatológiaként vagy nósémaként. A

konstruktőrök ezzel érik el a bizonyosságot, amelyre e spekulációk nélkül nem tehettek volna

szert. A bizonytalanság ugyanis nyugtalansággal töltötte el a moderneket. Ezzel azonban épp

a kereszténység egyik leglényegesebb részéről mondtak le: „A kereszténység lényege nem

más, mint maga a bizonytalanság”.257

Amíg Isten transzcendens, a létező világ pedig istentelenített, addig ezzel az Istennel

csak a nagyon is törékeny és bizonytalan hit révén kommunikálhatunk. Voegelin nem

véletlenül idézi gyakran a Zsidóknak írt levél 11,1-et: „A hit a remélt dolgok biztosítéka, a

nem látható dolgok bizonyítéka”.258 Az egyetlen bizonyosság a kereszténységben a hitben

rejlik, abban, hogy bízunk Isten Gondviselésében, amelynek végkimenetelét azonban nem

ismerjük és – legalább is, ami az emberi erőfeszítések totális igényét illeti – nem is

befolyásolhatjuk tevőlegesen. „Ontológiai szempontból a dolgok szubsztanciája magában a

hitben volt megtalálható, episztemológiai szempontból pedig semmiféle bizonyíték nem állt a

láthatatlan dolgok mögött, csak maga a hit”.259

A hitre támaszkodó, világi bizonyosságról és a történelem totalitásának értelméről

lemondó keresztény ember képe azonban nem kielégítő a gnosztikus ember számára. A

254 Voegelin, 2014, p.97.
255 Voegelin, 2014, p. 98. Uő, OH2, p. 2.
256 Voegelin, 2014, p. 99.
257 Voegelin, 2014, p. 99.
258 Voegelin, OH4, p. 403, Uő, 2014, p. 99, Uő, 2000, p. 309. A hit szerepe kulcsfontosságú Voegelin
filozófiájában, jóllehet, sokan tudomást sem vesznek róla. McAllister, 1995, p. 245.
259 Voegelin, 2014, p. 99. Ld. még Uő, 2000, 309−310.
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történelemnek kell, hogy legyen értelme. Ezért van szükség a gnosztikus spekulációt elvégző

szekuláris értelmiségire, aki tudja, mi a megváltás receptje, milyen fordulatot fog venni a

történelem, és épp ezért képes megjósolni a jövőt is.260 Ez viszont azt is előfeltételezi, hogy

ismerjük a történelem egészét a kezdetétől a végéig.261 Hayek a historicista alapállással

kapcsolatban fogalmazta meg e képzet abszurditását:

„Olyan tudatról beszélni, melynek szerkezete alapvetően különbözik a miénktől, vagy amellett

érvelni, hogy megfigyelhetünk az emberi tudat alapszerkezetében változásokat, nem pusztán

lehetetlen: ez egy értelmetlen állítás.262(…) A historicizmus […] kihúzza […] saját lába alól a

talajt: ahhoz az ellentmondásos pozícióhoz vezet, hogy olyan tényeket általánosít, melyekről,

ha az elmélet helyes, nem lehet tudásunk.”.263

Az immanentizáció két elemet tartalmaz: a teleológiait és az axiológiait. Az első állandó

haladást jelent, míg utóbbi a végső tökéletesség célját. Amely ideológiákban csak a teleológiai

elem jelenik meg, azokat progresszivizmusnak nevezi Voegelin. Ebben nincs szükség a végső

cél megfogalmazására, hiszen mennyiségi és minőségi értelemben is a jobb felé haladunk.264

Ezt láthatjuk Diderot-nál és d’Alambert-nél, valamint Kantnál és Condorcetnál.265 A pusztán

teleológiai vízió Voegelin szerint alapvetően konzervatív attitűdöt jelenít meg, és „reakcióssá”

válhat, amennyiben az eredeti mércét nem igazítják hozzá a változó történeti -helyzethez.266

A második esetben a hangsúly a tökéletesség állapotán van, és homályos a kép a

tekintetben, hogy miként érjük azt el. Ez esetben utópianizmusról beszél Voegelin. Itt Morus

Tamás Utópiáját említi, amelynek valóban utópikus mivoltával kapcsolatban azonban

kétségek is megfogalmazhatók.267 A harmadik típus egyesíti mindkét elemet, és

260 Voegelin, 2000, p. 303. ld. ehhez még Schelskyt az értelmiségi uralomról. Karácsony, 2014, p. 162−188.
261 Voegelin, 1975, p. 8.
262 Hayek, 1979, p. 135.
263 Hayek, 1979, p. 137. Vö. Popper, 1989.
264 „Vagyis világos, hogy a progresszívek politikafogalma valójában vak rohanás az utópia felé, noha ezen
utópia igencsak vázlatos, inkább kegyes felbuzdulás, semmint komoly megfontolás eredménye”. Molnár, 1996, p.
131.
265 Kettejük közül Kant volt visszafogottabb, ő kételkedett a haladás áldásaiban az egyén szempontjából.
Condorcet némiképp türelmetlenebb volt: nem hagyta volna az ember tökéletesítését a végtelen történelmi
folyamatra, inkább gyorsította volna azt az értelmiségiek direktóriuma révén. Voegelin, 2000, p. 299.
266 Voegelin, 2014, p. 98.
267 Morus utópiája inkább egy ironikus képe az utópikus vízióknak. Kuehnelt-Leddihn,1990, p. 85. Molnár,
2012; Molnár 1996, p. 35. 20. jegyzet.



62

történelemfilozófiát alkot. Ezeket Voegelin aktív miszticizmusoknak nevezi: ilyen Comte

filozófiája és a marxizmus.268

Politikai vallások: kollektivizmus

Voegelin gnosztikusnak tekintette a német idealizmus rendszerét, sőt lehet, hogy a teljes

modern német filozófiát is (Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger), talán elemi megvetésének

jeleként – hiszen a XX. századi német példát tekintette a gnosztikus pusztítás

legsúlyosabbikának. Ennél is érdekesebb azonban, hogy a kommunizmus, fasizmus és a

nemzetiszocializmus egy kalap alá kerül a humanizmussal, felvilágosodással,

liberalizmussal.269 Ez abból következik, hogy e modern gnosztikus ideológiákat Voegelin az

immanentizmus logikájából vezeti le:„képzeljük csak el, mit szólna egy humanista liberális,

ha közölnénk vele, hogy az általa képviselt immanentista irányzat nem más, mint egy újabb

lépés a marxizmus felé vezető úton!”270

Gnosztikus tömegmozgalmak alatt Voegelin olyan mozgalmakat értett, mint a

progresszivizmus, pozitivizmus, marxizmus, pszichoanalízis, kommunizmus, fasizmus, és

nemzeti szocializmus.271 Felmerül a kérdés: vajon mindegyik tömegmozgalomként kezelhető?

Némelyiket – a pozitivizmust, pszichoanalízist – inkább értelmiségi konstrukcióknak kellene

tartani, és nem tömegmozgalomnak. Ám Voegelin szerint a valóságban a kettő találkozik, és

„a tömegek és értelmiségi elitek” közötti különbség talán nem is akkora, mint azt általában

feltételezik. „A fent idézett mozgalmak egyike sem indult tömegmozgalomként; mind

értelmiségiektől és kis csoportoktól származott”.272 Hayek ehhez nagyon hasonló érvet

fogalmazott meg: az értelmiségieknek hosszas, szívós munkájának eredménye az, hogy a

munkásosztály, a tömegek befogadták a szocializmus programját; az ötlet korántsem a

tömegektől indult. Az értelmiségiek itt a „másodkézből vett eszmék hivatásos közvetítőiként”

jelennek meg, akik ráveszik a tömegeket, hogy segítsenek a program végrehajtásában.273

268 Voegelin, 2014, p. 98−99., 2000, p. 298−300.
269 Voegelin, 2014, p. 101.
270 Voegelin, 2014, p. 101. A liberálisok „átvándorlását” a kommunistákhoz regisztrálni lehetett empirikus
szinten is. Molnár Tamás szerint ennek elsődleges oka az, hogy a kommunizmus a legrövidebb út a kívánt utópia
felé. Ugyanez fordítva is igaz: a nyugati haladó értelmiségi reméli, hogy a kezdeti kommunista kegyetlenkedés
közelebb kerül majd a nyugati humanista felfogáshoz. Molnár, 1996, p. 134.
271 Voegelin, 2000, p. 295. G. Fodor, 2005, p. 171.
272 Voegelin, 2000, p. 295.
273 Hayek, 1995, p. 221.
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A filozófiai és vallási immanentizmus önmagában, a tömegektől elzárva veszélytelen.

Ahogy a kollektivizmus jelensége is, jóllehet, nem ismeretlen az antik korban sem, és ha néha

erőszakba is torkolltak a kollektivista mozgalmak, többségében békések, avagy Voegelin

kifejezésével kontemplatívak voltak. A vallásos-szektariánus jelleg marginálissá tette őket. A

modern kollektivizmushoz szükség volt a szekularizációra, és arra, hogy az a politikai,

temporális szférában mutassa meg magát.

Ám a kollektivizmus megértéséhez Voegelin szerint elengedhetetlen a vallási

szempont érvényesítése: Politikai vallások című rövid, korai könyvecskéjének bevezetőjében

– a sorok között Thomas Mann-nak válaszolva – fogalmazta meg azt, hogy nem elegendő a

nemzetiszocializmus elítélése. Az ilyen morális dörgedelmekkel tele a padlás. A lényeg

Voegelin szerint annak megértése, és ahhoz a vallási szimbólumok világának felfogása,

miközben a modernség önértelmezésének érdemes hátat fordítani. A „luciferi” aspektusok

ugyanis nem pusztán negatívak, hanem komoly erőt jelentenek, mi több, meglehetősen vonzó

erőt.274

„A politizáló értelmiség ezen a ponton teljes kudarcot vall. Rettenetes állandóan csak azt

hallani, hogy a nemzetiszocializmus a barbárságba, a sötét középkorba, a humanitás előtti

időkbe való visszaesés. Akik így beszélnek, aligha sejtik, hogy az élet szekularizálódása, amit

a humanitás eszméje hozott magával, éppen azoknak a keresztényellenes vallási

mozgalmaknak a táptalaja, amelyen például a nemzetiszocializmus is kinőhetett. A vallási

kérdés ezen szekularizált szellemek számára tabu, és annak komoly és radikális felvetése az ő

szempontjukból megfontolandónak tűnik – talán azért, mert ezt is a barbárságba és a sötét

középkorba való visszaesésnek tekintik”.275

A kollektivizmus idiómája szorosan kapcsolódik az evilági közösséghez, elsősorban, noha

nem szükségszerűen, az államhoz. Hogy ennek politikai-vallási jelentése érthetővé váljon,

ahhoz Voegelin szerint ismét a szekularizáció jelentéséhez kell nyúlni, és túl kell lépnünk

annak intézményelvű-legális elemzésén. A szekularizáció a politika egy olyan „autonóm

szféráját” teremtette meg, amely kívül áll a keresztény emberiség spirituális-temporális

egységén. Ez az autonóm szféra az állam.276 A vallás kérdései ugyan nem szűntek meg

létezni, azt a szekularizált autonóm állam a magánszférába utalta. Ez az aktus nyitotta meg a

274 Voegelin, 2011, p. 29.
275 Voegelin, 2011, p. 28.
276 Voegelin, 1975, p. 18.
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közszférát a respiritualizáció forrásai számára, melyek elsősorban nem-keresztény források,

így pl. a „nacionalizmus, humanitarianizmus, liberális és szocialista ökonomizmus,

biologizmus, és pszichologizmus”.277 Az autonóm politika/állam szférája így válik egy poszt-

szekuláris, poszt-keresztény szféra cselekvési terévé.

Az evilági vallásosság azt jelenti, hogy a keresztény elveket evilági fogalmakká

alakítják – akkor is, ha ezek keresztény-ellenesek. A francia forradalom így alakította át a

caritas keresztény elvét „szolidaritássá”.278 Míg a vallásos messianizmus szórványos, alapelve

pedig Isten volt, a szekuláris messianizmus alapelve az Ember lesz.279 Az apokalipszis,

egyház és eszkatológia képzetei immanenssé válnak. A keresztény szimbólumokat megőrzik,

ám áthelyezik azokat egy közösségbe, melynek központja önmagában található.280 Itt ezekben

is megtalálható a corpus mysticum, és Isten is, a transzcendencia azonban már hiányzik.

Bármit gondoljanak is az adott politikai vallásban realissimumnak, az veszi át Isten helyét.

Az isteni lélekben résztvevő személy formulája alapján a személy most az új

realissimum részévé válik, akinek létezése az újonnan megalkotott istenséghez kötődik. Az

evilági realissimum elképzelése már kollektivista: a személy léte a kollektív realitásban

feloldódik, a gépezet egyszerű alkotóelemévé válik.281 Hayek Voegelinnel azonos

következtetésre jutott, még ha kiindulópontjául nem is a vallási dimenziót választotta:

„Ha a »közösség« vagy az állam elsődleges az egyénnel szemben, ha rendelkezik az egyéni

szándékoktól független és azoknál magasabb rendű célokkal, akkor csak azok az emberek

számíthatnak a közösség tagjainak, akik ugyanezekért a célokért munkálkodnak. E

felfogásmód szükségszerű következménye, hogy egy személy csak a csoport tagjaként kaphat

tiszteletet, vagyis csak ha és amennyiben az elismert közös célokért tevékenykedik, s egész

méltóságát csak a csoporthoz való tartozásból, nem pedig egyszerűen ember voltából

meríti”.282

E szimbolizmus első megfogalmazását Voegelin Hobbes Leviatánjában találja meg. Hobbes

kontraktualizmusa szimbólumait az Ószövetségből veszi, ám Hobbesnál a szerződés során az

277 Voegelin, 1975, p. 20.
278 Voegelin, 1975, p. 46.
279 Talmon, 1952, p. 10.
280 Voegelin, 2011, p. 51.
281 Voegelin, 2011, p. 31−32.
282 Hayek, 1991, p. 192.
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emberek többségi választással egy szuverént helyeznek maguk fölé.283 A szuverén nem

uralkodó, hanem a korábbi sokaság forr össze egy személyben.284 A közösség így egy evilági

pneumává válik, kollektív személlyé – szemben a korábbi keresztény egyházi felfogással,

amelyben az egyház kimondottan nem egy személy. Ebben az eszmében láthatóvá válik egy

közösségi politikai vallás, amely az önmaga központja köré szervezett egységként jelenik

meg. A szuverén válik minden kérdés végső döntnökévé: mit szükséges cenzúrázni, mely

tanítások felelnek meg a nemzetközösségnek, kik beszélhetnek a gyűléseken stb.285 „Azok a

tanok, amelyek a közösség békéjét megzavarják, nem igazak”.286 Voegelin szerint Hobbes

szerződésétől egy lépésre van Rousseau társadalmi szerződése, amely minden hatalmat a

volonté générale-ba helyez, mely akarat une et indivisibile.

A politikai vallások tehát olyan kollektivista felfogások, melyek az egyént a kollektív

szervezet egyszerű részévé, a kollektív cél érdekében elvégzendő cselekvések egyszerű

eszközévé teszik: „Ha Isten helyére a belső világú kollektív létezés kerül, akkor a személy a

szakrális világtartalom kiszolgáló részévé válik; eszköz lesz (…)”.287

A corpus és pneuma szimbólumait a spirituális konformitás érdekében még olyan

mozgalmak is megőrzik, amelyek szemben állnak a kereszténységgel, így például a

nemzetiszocializmus is.288 Az egyénnek többé nincs jelentősége a történelemben, így új

„kollektív entitásokat” és „lelkeket” (akár természeti törvények, akár misztikusabb

formákban) fedeznek fel, saját jelentéssel, tekintet nélkül azokra az egyénekre, akik a

„haladásban” részt vettek.

Hegel esetében ez a konstrukció az azonnal adott valóságként létező állam volt,

amelyben az egyén személytelen cselekvő a történelmi haladásban, mely utóbbi az értelem

irányítását élvezi;289 Kant gondolkodásában a haladás a felvilágosult egyéné, aki a

kozmopolita emberiség irányába halad;290 Turgot számára a történelemnek az ember

szempontjából nincs értelme, csak ha az a masse totale-ban játszik szerepet.291 A gnosztikus

ideológusok módszere ezért a történelem „újraírása” lesz: a történelem pl. a „tömegek

története lesz”, azaz új entitásoké, melyekbe beilleszthető a szentség. Voltaire espirit humain-

283 Voegelin, 2011, p. 51.
284 Voegelin, 2011, p. 51.
285 Voegelin, 2011, p. 52.
286 Voegelin, 2011, p. 52.
287 Voegelin, 2011, p. 59.
288 Voegelin, 2011, p. 45.
289 Voegelin, 2011, p. 31−32.
290 Voegelin, 2011, p. 56.
291 Voegelin, 1975, p. 92. skk.
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je így alakítja át a corpus mysticum Christi-t courpus mysticum humanitatis-szá.292 Mindezen

elképzelések egy új, immanens értelmet kívánnak adni a történelemnek, és olyan végső

valóságot (realissimum) akarnak találni, amely új istenségként, vagy az isteni szubsztancia

hordozójaként érvényesül – ez utóbbiakra példa Marxnál a proletariátus, a

nemzetiszocializmusban a kiválasztott faj, vagy az népakarat Rousseau-nál.

Akik a „haladást” hátráltatják, akik nem képesek beilleszkedni, eltávolítandók.

„[i]tt ismét a masse totale jelenik meg baljóslatúan – mintha kielégülés volna egy felfordulás

áldozatai számára (például azok számára, akiket elégettek Auschwitzban), hogy ők az

emberiség haladásának megtermékenyítői. Ám a progresszivista boldog, hiszen» egyetlen

felfordulás sem zajlott le valamiféle előnyös változás nélkül«”.293

A haladás gondolata, mint azt már jeleztem Voegelin érvelése kapcsán, ugyancsak a politikai

vallások immanentizált eszkatológiájának eredményei. A haladás a teljes kozmoszt eviláginak

tekinti, a végső birodalmat pedig „a tökéletes emberiség földi állapotának”.294 Ez a

gnoszticizmus hitvallása: a politikai vallás hívének nem szükséges törődnie a már kiiktatott

transzcendenciával, szabad kezet kap a teljes emberi világ átalakítására, újjászervezésére. Az

emberi bizonytalanság, tökéletlenség veszélyei elhárultak. A tökéletesség irányába a teljes

átszervezés útja vezet. Az irányított haladással lehetségessé válik a kollektív megváltás a világ

minden bajától: szegénységtől, deprivációtól, betegségtől, azaz minden, a világban fellelhető

rossztól.

A kollektivista felfogásban egy személy megváltása csakis „általános” megváltás

révén lehetséges.295 Az emberi lét újrafogalmazása történik meg a politikai vallásokban,

ennek döntő lépése Voegelin szerint az emberi értelem elzárása a transzcendens, isteni

létalapoktól. A deifikáció tárgya nyomon követhető az Értelemtől a technikai és tervező

intellektuson át egy lefelé haladó spirálban az ember gazdasági, pszichológiai, végül biológiai

struktúrája felé.296

A modernségben egyesülnek a szcientizmus és az evilági vallásosság elemei.

Valamennyi modern szcientista elméletben már a kezdetektől jelen voltak a vallásos elemek,

292 Voegelin, 1975, p. 10.
293 Voegelin, 1975, p. 104−105.
294 Voegelin, 2011, p. 56.
295 Talmon, 1952, p. 108.
296 Voegelin, 1975, p. 13.
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így azok megjelenése nem tekinthető deviációinak a korábbi, „tisztán tudományos”

elképzelésektől.297 Ezért nevezi minden modern politikai vallás saját elméletét

„tudományosnak” – legyen az „tudományos fajelmélet”, „tudományos szocializmus”, vagy

pozitivizmus.298 Ami azt illeti, a tudományos és a romantikus vagy vallásos szocializmus

közötti különbség sem olyan nagy, ahogy azt általában gondolják.299 Legyen szó akár

Campanella (Civitas Solis), Morelly (Code de la Nature), Saint-Simon (Nouveau

Christianisme) elképzeléséről, Rousseau religion civile-jéről,300 Fourier falanszteréről, az

utolsó birodalmat a történelemben vagy a természetben inherensen meglévő erők tudatos

irányításával kell elérni.

Maga az irányítás kérdése önmagában is fontos. Hayek szerint minden szerző, aki

valamilyen formában a tekintélyelvű szocializmus irányába mozdult el, tudatában volt az

intellektuális-spirituális vezetés fontosságának.301 Voegelin a szimbólum eredetét Firenzei

Joachim spekulációiban találja meg a Dux képében. A Dux vezért (azaz: Führert) jelent,302 aki

az egyetlen kapocs Isten és az ember között, ahogyan Ehnaton volt az egyetlen összekötő

kapocs isten és alattvalói között. Amennyiben az istenség evilági, a vezető eme istenség

felkent szócsövének szerepét ölti magára. A politikai vezető így válik az evilági istenség

megtestesítőjévé, legyen ez az istenség a kiválasztott faj, a nemzet, a proletariátus, vagy a nép.

Az eltérés természetesen nem megengedhető: az elégedetlenséget kifejezők automatikusan az

újonnan konstruált istenség ellenségeivé válnak, és kijelölik őket elpusztításra.

Bármilyen eltérés a szimbolizmus alapján a „Sátán” inkarnációjává válik. A Leviatán

számára ez a Katolikus Egyház volt; Kant számára az emberi vágyak; Marx számára a

burzsoázia; a nácik számára a zsidók, mint „ellenfaj”.303 Ám maga az a minta, hogy a

disszidenseket „ember-alattinak” (sub-humans) tekintsék, már a felvilágosult utilitarizmus

során kidolgozásra került, elsősorban Condorcet és d’Alambert munkáiban.304

297 Hayek, 1979, p. 258.
298 A comte-i pozitivizmus Voegelin szerint az egyik legjobb példa arra, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az
értelmiségi és tömegmozgalmak. A szándék ugyanis már a kezdetektől tömegmozgalom volt, és az „emberiség-
vallás” papjaként Comte próbált is a létező vallásokban szövetségeseket keresni – amiben természetesen
kudarcot vallott. Brazília zászlaja azonban még ma is őrzi a pozitivista egyház mottóját (Rend és Haladás).
Voegelin, 2000, p. 296.
299 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 101.
300 Rousseau civil vallása Voegelin szerint a demokratikus politikai vallás leghíresebb megjelenése. Voegelin,
1975, p. 171.
301 Hayek, 1979, p. 249.
302 Voegelin, 2011, p. 49.
303 Voegelin, 2011, p. 57.
304 Voegelin, 1975, p. 193.
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Voegelin az új politikai közösségeket legjobb esetben is nem-kereszténynek tekintette,

rosszabb esetben keresztény-ellenesnek. Ám ettől még Voegelin szerint ezek a közösségek

nem lesznek kevésbé „vallásosak” karakterükben:

„A belső világú vallásosság egyfajta elszakadás Istentől, amelynek során egy kollektívumot,

legyen az az emberiség, nép, osztály, faj vagy állam, realissimumként élnek meg; egyes

keresztény gondolkodók ezért utasítják el, hogy a belső világú politikai vallást a kereszténység

szellemi vallásával akár csak nyelvileg is egy szintre helyezzék; az istenhittel szembeni

démonológiáról beszélnek, vagy egy olyan hitről, amely emberi alkotás, egy mystique

humaine az igazi hittel szemben. Az emberben mint a jónak és a világ jobbításának

forrásában való hit, ahogyan az a felvilágosodást uralja, és a kollektívumban mint titkos

isteni szubsztanciában való hit, ahogyan az a 19. század óta egyre inkább elterjedt, az a

Frankfurti Névtelen szóhasználatában antikrisztusi, tehát elfordulás”.305

Vajon a politikai vallások miért nem vallások a fenti szerzők szerint? Mi választja el a kvázi-,

vagy pótvallásokat az igazi vallásoktól? Választhatnám az egyszerűség kedvéért Radványi

válaszát a bolsevizmusra: hiába hárul abban minden megváltási feladat az emberre, nincs

benne Isten. Esetleg Voegelinnel érvelhetnék úgy, hogy Istent vagy az istenséget belső

világivá tették. Implicit módon talán használnak egy vallásfogalmat – amely a hagyományos

vallásosság, legfőképpen a kereszténység jellemzésére alkalmas –, és afelől bírálják a

Religionsersatzokat. Ez természetesen Radványira nem igaz: vizsgálatában nincs szó

bírálatról.

Akik bírálnak, arra utalnak, hogy a valódi vallás többet ragad meg a valóságból, nem

zárja ki a transzcendenciát – ezt nevezhető ontológiai észrevételnek. A szerzők ontológiai

előfeltevései feltételeznek egy világot a láthatón, tapasztalhatón túl, amit nem tudunk

befolyásolni, az viszont befolyásolja életünket: van egy eleve adott realitás, amelynek

alakítása nem áll az ember hatalmában. A bírálat egyik iránya tehát a „puszta tapasztalatiság”

felfogása ellen irányul. Ehhez kapcsolódik az episztemológiai bírálat, amely különösen

Voegelinnél pregnáns. Eszerint a keresztény vallási felfogás tisztában van az ember tudása

korlátainak és a hit fontosságának, míg a politikai vallások erről lemondanak. Voegelin ebben

azt a modern hübriszt látja, mely szerint az ember teljes egészében képes megismerni a

valóságot, és ebben nem szorul semmiféle mankóra, hitre vagy hagyományra. A bírálatot

305 Voegelin, 2011, p. 65.
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megfogalmazó szerzők implicit vagy explicit módon azt állítják, hogy a transzcendenciát

figyelembe vevő ontológia és episztemológia teljesebb, jobb valóság-tapasztalást eredményez,

mint az ezt kizáró konkurens modern felfogások.

A modernek Voegelin szerint túlzottan hisznek a tudás mindenhatóságában, és e

felismerése valószínűleg nagyban köszönhető annak, hogy korában a szcientizmus-

racionalizmus valóban virágkorát élte – nem véletlen talán, hogy rajta kívül kortársai, Hayek,

Arendt és mások is reflektáltak erre a szcientista meggyőződésre –, a tudományos optimizmus

átkerült a humán tudományok és a politika világába is. A világ egésze, így a politika is a

szcientizmus-technokrácia szerint tudományosan megismerhető, megmagyarázható.

Ezek együtthatásaként afféle „kettős optimizmusról” beszélhetünk, melyek egymásba

folytak és együtt alakították a modernséget. A transzcendencia, a hit, a Gondviselés

szerepének tagadásából és az emberi tudás mindenhatóságába vetett bizalomból az a

meggyőződés született meg a modernekben, hogy az emberi világ kedvünk szerint

átalakítható, a rossztól, gonoszságtól, tökéletlenségtől megtisztítható. A fenti szerzők a

felvilágosodás eme optimizmusát bírálták, és emlékeztetnek az emberi tudás korlátaira, a

döntések nem szándékolt következményeire és az emberi világ összetett voltára. A fentiekből

kiderül, hogy – ismét csak Radványi kivételével – vallásfogalmuk nagyon is normatív, még ha

gyakran hallgatólagos is marad.

Ehhez természetesen kapcsolódik az ellenőrzés problémája is. Ha nem szorulunk rá

semmi rajtunk kívülállóra, és minden ellenőrizhető, irányítható, erre kísérletet is fognak tenni

a modernek. Ebben a modernitás emigráns bírálói a totalitarizmus egyik elemét látták és az

emberi szabadság elfojtását, megszüntetését. A politikai vallásokat mindannyian

kollektivistának tekintették, melyek puszta eszközként tekintenek az egyénre az evilági

megváltás érdekében.

Az utópikus gondolkodás veszélyei

Az utópia problémája, természetének megértése kulcsproblémája volt az általam tárgyalt

emigráns szerzők számára. Kisebb-nagyobb mértékben mindegyikük foglalkozott vele, és

néhány finom eltéréstől eltekintve meglehetősen hasonlóan vélekedtek róla: írásaikból

kiderül, hogy irtóztak az utópikus gondolkodástól és mozgalmaktól, azokban koruk

felfordulásának egyik legfőbb forrását látva. Számukra az utópikus víziók megvalósításának
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kísérlete tapasztalat volt: „Századunk ideológiái: a marxizmus, a tömegdemokrácia, a nemzeti

és a forradalmi szocializmus a könyvek lapjairól kiemelt utópiát a mindennapok élményévé

tették”.306Az utópia kritikusainak sorából némiképp kilóg Mannheim, aki inkább reményeket

fűzött az utópikus gondolkodáshoz:

„Csak azt a »valóság-transzcendens« orientációt fogjuk utópikusként kezelni, amely –

cselekvéssé is válva – részben vagy egészben szétfeszíti a mindenkor fennálló rendet”.307

„Mindkét modern képzet [ti. az ideológia és az utópia] a termékeny szkepszis szerve és

helyeslendő, mert mindkettő szembefordul a tudat nagy csábításával – a gondolkodás ama

tendenciájával, hogy magába forduljon s elfedje vagy egyszerűen csak átlépje a

valóságot”.308

Mannheim lelkesedő hangnemétől eltekintve azonban a többi szerző esetében inkább az

utópikus gondolkodás tévedéseinek és veszélyeinek taglalása jellemző. Az alábbi fejezetben

főként Molnár Tamás és Kolnai Aurél utópia-értelmezésével kívánok foglalkozni, kiegészítve

ezeket mások – pl. Popper, Arendt, Hayek – azon gondolataival, ahol erős párhuzamokat

érzékeltem. Az utópia fogalma valójában összesűríti az emigráns szerzőknél mindazon

jelenségeket, melyekről már volt szó az előző fejezetekben. Az utópiában kulminálódnak a

politikai vallásosság, a szcientizmus, a racionalizmus, a szabadság-ellenesség elemei.

*

Az utópia előzetes problémája a rossz ontológiai jelenvalósága, vagyis az, amit a teodícea

problémájának is nevezhetnénk. Ez indítja arra az embereket, hogy „olyan társadalmi

rendszerekről elmélkedjenek, amelyekből a rossz ki van zárva”.309 Minden utópikus elmélet

célja az elégedetlenség, a szenvedés, a rend és összhang hiánya tudatának kiküszöbölése.310

Vonzó vonását az adja, hogy a tökélyről formális víziója van, ami univerzális karaktert

kölcsönöz az utópikus látomásoknak.311 Az utópia világa mindig egy egységes és szuverén

emberi szerzőség eredménye, valójában egyetlen emberi elme alkotása saját víziója alapján:

306 Molnár, 1991, p. 132.
307 Mannheim, 1996, p. 221. (Kiemelés tőlem – M. G.)
308 Mannheim, 1996, p. 116. Valamint lásd még a „felforgató funkciót”, Uo. p. 222.
309 Molnár, 1991, p. 11.
310 Kolnai, 2003, p. 163.
311 Kolnai, 2003, p. 158.
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az utópia világa az eminensen ember-alkotta világ.312 Ez a világ azonban nem olyan

értelemben ember által alkotott, mint a létező világunk, amelyben a hatalmak, tekintélyek,

egyéni kezdeményezések pluralitása jelenik meg.

Az utópia az átfogó kreatív tervezés eredménye, amely analóg az isteni teremtéssel;

ugyanazt a korlátlan szuverenitást és hatalmat testesíti meg, amit Isten a teremtésben, mi

pedig magánéletünkben élvezünk. Mindig elszigetelt a nem-utópikus világtól, jellege

laboratóriumi, vákuumbéli, önmagába zárt, önmagában megálló, vagy autark. Ezen elképzelt

világból ki van zárva a rossz lehetősége. Természetesen számos belső ellentmondással terhes

a legtöbb utópikus elképzelés. Egyidejűleg irracionális és jeges logikára épülő. Minden óramű

pontossággal működik, ahol az embereknek nincs választási lehetősége,313 ugyanakkor azt

ígéri, hogy csak az utópiában élheti ki az ember legbensőbb spontán hajlamait. A szabadság

legádázabb elkötelezettjei az utópisták, ugyanakkor meg is szerveznék a szabadságot, a

gyakorlatban rabszolgasággá változtatva azt. Pesszimisták az egyént illetően, ugyanakkor

optimisták a közösséget tekintve,314 és bíznak abban, hogy egy eszményi közösségben

eltűnnek az egyéni gyengeségek.

Az utópia antik mintája: Platón Állama

Az antik világra jellemző tökéletes világ képe az „aranykor” volt. Ezért is kötődik össze a

létező világ radikális felforgatása egyfajta a „visszatérés” vágyával. Erről a későbbiekben még

lesz szó.

Ha az utópia problémájával kívánunk foglalkozni, vissza kell térnünk a kályhához:

Platón maradt minden későbbi utópia inspirációja,315 pontosabban Platón Állama.316 Az Állam

egy olyan kísérlet volt, amely megpróbálta a tökéletes politikai közösséget-berendezkedést

312 Kolnai, 1999, p. 123.
313 Molnár, 1991, p. 15.
314 Molnár, 1991, p. 14.
315 Arendt, 1998, p. 227.  Ezzel a kijelentéssel Strauss vagy Voegelin valószínűleg nem értene egyet. Strauss
számára Platón az antik racionalizmus legfontosabb megtestesítője, amelynek maga Strauss is szószólója volt,
Voegelin számára pedig az antik gondolkodás, és vele Platón a lélek és a kozmosz igazságának legtökéletesebb
kifejezője, amennyiben a keresztény gondolkodást nem vesszük számításba.
316 Kolnai ír „tradicionalista” vagy „jobboldali” utópiákról is, ahogy léteznek „reakciós” utópiák is. Ezek afféle
„tompított utópizmusok”, amelyek egy múltbéli rendbe kapaszkodnak, és azt értelmezik tévesen a tökéletesség
megtestesüléseként. Ugyanakkor Kolnai szerint az utópikus gondolkodás természetes rokonságban a
baloldalisággal van. Platón állama egyáltalán nem „konzervatív”, ha utóbbi jelző alatt Samuel Johnson tory
gondolkodását, vagy Burke reflexióit értjük. Ám Platón állama inkább helyreállító, semmint forradalmi, vagy
felforgató jellegű. Kolnai, 2003, p. 167.
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elképzelni és felvázolni. E tökéletes közösségben-alkotmányban mindennek és mindenkinek

megvan a maga előre rendelt helye, a közösséget a teljes harmónia jellemzi. A tudás és a

hatalom tökéletesen egymásba simul, nincs köztük diszkrepancia; az állam vezetője a

filozófus-király, aki épp azért jogosult a kormányzásra, mert ő birtokolja a bölcsességet. E

helyütt nem dolgunk tárgyalni, hogy vajon Platón mennyire gondolta komolyan ennek

megvalósíthatóságát – noha a szürakuszai-béli kísérlete és kudarca erre enged következtetni –,

pusztán művének tagadhatatlan utópikus vonásaira és a későbbi politikai utópia-irodalomra

tett kitörölhetetlen hatására kívánunk utalni. Ebből fakad, hogy az emigráns szerzők itt

tárgyalt köréből szinte mindenki legfőbb forrásként említette Platónt a politikai utópiák

történetének megértése szempontjából.

Azonban Popper Platónt a zárt társadalom első, és egyik legfontosabb képviselőjének

tekintette.317 Platón filozófusa szerinte nem a bölcsesség kutatója, hanem annak gőgös

birtokosa, uralmi eszménye szophokráciaként értelmezhető.318 Csak a filozófus láthatja az

isteni állam mintáját, csak ő áll kapcsolatban az istenivel. Ezért is követel teljes, korlátozások

nélküli szuverenitást Platón a filozófus-királynak: „Egyedül ez a követelmény, hirdeti, vethet

véget a társadalmi élet bajainak; az államokban féktelenkedő rossznak, a politikai

instabilitásnak éppúgy, mint rejtettebb okának, az emberi faj tagjainak sorában lábra kapott

rossznak, a faji elkorcsosulásnak.”319

Platón módszere az utópista tervezésé:320 mielőtt bármit cselekednénk, meg kell

határoznunk az eszményi államot, amely a legfőbb célt testesíti meg. Minden ehhez vezető

köztes célt és eszközt ennek az eszménynek a fényében kell értékelnünk. Ez az eszményi

állam a kevesek erős központi hatalmát követeli, épp ezért szükségszerűen diktatúrához vezet

Popper szerint.321 Az erős központi hatalom talán az itt tárgyalt szerzőket kevésbé zavarta

317 Popper esetében hangsúlyozottan csak az utópia bírálata fontos számunkra. Úgy vélem, hogy Platón
„rasszistának” és „totalitáriusnak” bélyegzése téves és anakronisztikus, és hasonlóképpen megalapozatlan a
középkor „zárt/törzsi társadalomként” történő felfogása is. Popper könyve hemzseg a történetietlen és elnagyolt
kijelentésektől.  Ld. Allen, 1998, p. 100−101. Szeretném jelezni továbbá, hogy Popper saját hitvallása szerint
„egalitárius és individualista” – és ezek az alapelvek jelentenek fogódzót a nyitott társadalom eszményéhez –,
melyek közül vagy az egyik vagy a másik élesen szemben áll a dolgozatomban tárgyalt szerzők felfogásával
(azaz, vagy az egyik, vagy a másik hiányzik meggyőződésükből). Ezen túl Popper nem elkötelezett ellensége a
társadalommérnökségnek vagy a tervezésnek – hasonlóan Mannheimhez –, pusztán a részorientált
társadalomtervezés híve, a fokozatosan haladó társadalomtechnikus-vagy mérnök tevékenységének barátja,
amelynek lényege az apróbb „toldás-foldás” tevékenysége, a meglévő problémákra való koncentrálás. A Hayek-
Mises-Polányi-féle beavatkozás-mentességet explicit módon elutasítja. Popper, 1989, pp. 76−81., 81−87. ld. még
Uő: 2007, p. 36.
318 Popper, 2001, p. 145.
319 Popper, 2001, p. 151.
320 Popper, 2001, p. 156.
321 Popper, 2001, p. 158.
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Popperen kívül – leszámítva talán Hayeket és Misest. Számukra a probléma Platón

utópiájával inkább az, hogy fenekestül felforgatja a létező rendet, azzal élesen szemben áll.

Azzal a renddel, amelyben a többé-kevésbé, próba-szerencse megoldások jelennek meg,

amely megjeleníti a maga tökéletlenségét, összhangban az emberi természet

tökéletlenségével.

Popper szerint az utópia egy rosszfajta racionalizmusból táplálkozik. E rossz

racionalizmus – azaz az utópizmus – első lépése az, hogy felvázolja az ideális államot. Ezt az

ideális államot racionálisan kéne meghatározni, ez azonban nem lehetséges. Épp ez vezet

kíméletlenséghez: ezek Popper szerint különböző utópikus vallások, melyek között nem

lehetséges az érvelés módszerével egyezségre jutni.322 Az utópia alapján logikailag sem

lehetséges két eszményi állam: vagy az egyik igaz, vagy a másik.

Az új világ azonban csakis a régi romjain épülhet fel. Noha Marx bírálja a Platón-féle

– és minden hasonló – utópizmust, és önmagát realistának mutatja be, egyvalamiben

mindenképpen egyezik víziójuk Popper szerint: a társadalom teljes, gyökeres átalakításának

kívánalmában, azaz a radikalizmusban osztoznak, minden kompromisszum elutasításában.323

Ez a vonás megjelenik már Platón esztéticizmussal átitatott aktusában, a rajztábla tisztára

törlésében, azaz a létező intézmények és hagyományok kiirtásában.324 Molnár, Kolnai és

Popper szerint is az utópikus politika mindig felforgató, a létező renddel és a valósággal

szemben álló terv és cselekvés, és minden esetben hagyomány-ellenes – ami

természetszerűleg következik a fennálló renddel szembeni elégedetlenségéből, bármilyen

legyen is az a rend. A szerzők között lévő különbségeken túl mindannyian úgy gondolták,

hogy bármely létező rend az emberi világban tökéletlen, és annak felforgatását nem indokolja

valamilyen utópikus-idealisztikus vízió megvalósítási kísérlete.

A kereszténység hatása és az utópikus gondolkodás vallásos

karaktere

322 Popper, 2007, p. 34, Uő, 2001, p. 160.
323 Popper, 2001, p. 163.
324 Popper, 2001, p. 164−165. Ez egy újabb ábrázolás Platón Államának eredendően nem „konzervatív”
jellegéhez.
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Az utópista elvonatkoztatásnak létezik egy „historizált”325 változata, amelyben megjelenik a

kezdet romlatlanságába és a tökéletesség elérhetőségébe vetett hit.326 Az ember feladata az

utópista szerint az e romlatlan kezdetre rakódott minden hordalék, rárakódás elsöprése. A

romlatlan kezdetetek jelentik a gyökeret, nem véletlen tehát, hogy a cselekvő utópizmus

radikális: a cél a dolgok elkorcsosulása előtti időkbe való visszatérés.327 E romlatlan kezdet

képe lebegett Rousseau szeme előtt, amikor azt állította, hogy az ember eredetileg szabadnak

született, és hogy létezett valaha egy törvények nélküli ősállapot, amelyben a spontán jóakarat

és az emberek testvériségének uralma érvényesült.328

Ennek a gondolatmenetnek az értelmezésekor elengedhetetlen, hogy beemeljük a

zsidó-keresztény kultúra hatását a nyugati politikai gondolkodásra. A platóni utópia mellett ez

a legfontosabb elem, amely kiegészíti a későbbi utópikus gondolkodás irányát.

„Nos, az utópista nyilvánvalóan »vallásos« ember (a »vallásos« kifejezést itt most a

legtágabb értelemben véve), aki vagy abban a hiszemben él, hogy az emberiség történetében

valami megrontotta a kezdeti tökéletes állapotot – s ebben az esetben helyre kell igazítani a

dolgot -, vagy úgy gondolja, hogy bár a világ alapjában véve tökéletlen, kellő eltökéltséggel

tökéletessé tehetjük.”329

A kereszténység több dimenzióban is forradalminak nevezhető, amennyiben arra gondolunk,

hogyan módosította gyökeresen az antik világ emberről és politikáról vallott felfogását.

Anélkül, hogy ennek részleteit elemeznénk itt, jelenleg csak az időfelfogás változására

szeretnénk utalni. A gondolkodás elszakadt a ciklikus időkoncepciótól, kialakult az egyszeri,

nagy megújulás gondolata, az ágostoni transzcendens üdvtörténetben megjelent a történelem

lezárásának gondolata. Ebből kiindulva lehetségesnek gondolták sokan, hogy a véletlent és a

kiszámíthatatlant el lehet tüntetni, a rendezettség, biztonság, a „tudományosan megtervezett

boldogság” korszaka megalkotható.330 Mondanunk sem kell, Molnár szerint ez a

kereszténység félreértése, az utópikus nyelv a keresztény teológiai nyelvezet karikatúrája.331

325 A történeti változat természetesen spekuláció. Sem a szerződéselméletek, sem az utópikus víziók nem
alapulnak empirikus történeti megállapításokon. E szerződéselméletek alapjai konstrukciók.
326 Molnár, 1991, p. 13.
327 Molnár, 1991, p. 21.
328 Molnár, 1991, p. 22.
329 Molnár, 1991, p. 12.
330 Molnár, 1991, p. 19.
331 Molnár, 1991, p. 23.
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„A keresztény tanítás szemszögéből tehát a jelentős utópista írók eretnekek; törekvésük az

ember eredeti ártatlanságának visszaszerzése, ami számukra a tudás és a hatalom

teljességével egyenlő, s ebből a célból az eredeti bűnt eltörölve egy új romlatlanságból

akarnak kiindulni”.332

Az utópisták a közösséget ruházzák fel azon tulajdonságokkal, melyek a keresztény

gondolkodásban Istent illetik. Az ilyen kollektív istenség bibliai értelemben természetesen

bálvány.333 Molnár szerint lényegesen nem különbözik a vallásos utópistától – khiliasztától,

millenaristától – az ateista vagy szekuláris utópista, pusztán világiasítja a vallásos szókincset:

„(…) a marxista utópista tagadja Isten létezését, ugyanakkor hisz abban, hogy az ember

megistenülhet, a múltban még sohasem tapasztalt tisztaság és hatalom birtokába juthat.

Joggal állíthatjuk, hogy a marxista utópiát – a kommunista társadalmat – félisteni lények

népesítik be, ami voltaképpen minden utópista rendszer elképzelése.”334 Marxnál a tudomány

foglalja el azt a helyet,335 melyet vallásos elődeinél a tisztaság és a bűntelenség töltött be.

A tökéletes, feszültségmentes, ellentmondások nélküli társadalom képe a

kereszténység nyelvén a bűnbeesés előtti, paradicsomi állapotot jelenti.336 Bárhogy

fogalmazzák meg kívánalmaikat és vágyaikat, valójában minden utópikus gondolkodás

törekvése ugyanaz lesz: „megszabadítani az embert a heteronómiától (a személyes Isten

irányításától és gondviselésétől) az autonómia (az erkölcsi önállóság) nevében”.337 Az

eltérések pusztán azzal magyarázhatóak, hogy míg a nagy kérdéseket korábban a teológia

tárgykörében vitatták meg, azok ma a politika fogalomkörében jelennek meg, a vallási elem

azonban kétségkívül megmaradt.338 Ugyanígy állandó elem az autonóm ember eszményképe

is – akár vallási, akár szekuláris köntösben jelenik meg. A probléma mindig az, hogy valami

az autonóm ember kibontakozását megakadályozza: papi összeesküvés, babona, az uralkodó

osztály, egy faj, a nép ellenségei, vagy bármi más.339 Ugyanez az elképzelés, az elnyomottság,

332 Molnár, 1991, p. 24.
333 Molnár, 1991, p. 24. Vö. Voegelin, 2011, p. 51.
334 Molnár, 1991, p. 41.
335 Természetesen a tudományos utópizmus gyökere elsősorban Bacon, valamint utalnunk kell Saint-Simonra és
Comte-ra is. Az ő esetükben talán még nyilvánvalóbb a szcientista karakter, mint Marx esetében.
336 Kolnai, 2003, p. 165.
337 Molnár, 1991, p. 24.
338 Molnár, 1991, p. 10. Még a marxizmusban is félreérthetetlenül jelen van a vallási elem. Ld. Popper, 2001, p.
370.
339 Az „összeesküvés” paranoid elképzelése Molnár szerint leginkább a reakciós értelmiségre jellemző. Molnár,
1996, p. 155−158.
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összeesküvés képzete jellemezte a középkori eretnekeket és a modern totalitáriusokat is. Ám a

modern korban az „Ezeréves Birodalom” helyett inkább a „forradalomra” hivatkoznak.340

Ezért van szükség az utópista szerint a romlott intézmények felszámolására, és e

romlott intézmények bűnös vezetőinek eltávolítására. Az elképzelt utópia uralmi formája

Molnár szerint minden esetben teokrácia, vagyis a tisztákból, választottakból álló

kormányzat.341 A teokráciában nincsenek sem világi, sem egyházi közvetítő intézmények, és

végleg elkülönülnek egymástól a bűnösök és a bűntelenek, a hatalom kizárólag az igazak, a

megtisztult emberiség kezébe kerül.342 Ahogy Popper írta Platón kapcsán, az utópiában

semmiféle hatalommegosztás vagy korlátozás nincs: a hatalom343 – akár az értelem, akár a

kiválasztottság alapján – abszolút mivolta igazolt egyedül az utópista számára, nincs helye „a

többség számára nyújtott intézményes garanciáknak”.344 Az utópikus perfekcionizmus célja

az ember istenné válása.345

Antipolitika

Minden utópikus mozgalom állam-, politika-, és hatalomellenes. Ez a hatalomellenesség

azonban, mint azt látni fogjuk, csak arra az időszakra vonatkozik, amikor az utópia még csak

álom, és nem a közelebbi jövőben látható valóság.

A modern utópiákat az különbözteti meg a korábbiaktól, hogy „megvalósíthatóak”,346

vagy pontosabban: egyes részei megvalósíthatóak.347 Ahogy Hannah Arendt megjegyezte a

marxizmus kapcsán:

„Marx osztálynélküli vagy államnélküli társadalma nem utópikus. Túl azon a tényen, hogy a

modern fejleményeknek van egy olyan félreérthetetlen tendenciájuk, hogy eltöröljék az

osztálykülönbségeket a társadalomban, és a kormányzatot felcseréljék ama »dolgok

340 Molnár, 1991, p. 26−27.
341 Molnár, 1991, p. 13. Vö. Voegelin, 1975, p. 172, ahol a francia forradalmi rezsimet „totalitárius
teokráciának” minősíti.
342 Molnár, 1991, p. 44.
343 Véleményem szerint Popper erősen félreértette Platónt. Az Államban nincs hatalom, és az utópiák jelentős
részében sincs. Az utópiák antipolitikaiak, és ennek legnyilvánvalóbb jele a hatalom – mint az önkény és a
kényszer megtestesítőjének – elutasítása és kiiktatásának vágya. A továbbiakban erről a hatalom-és
politikaellenes jellemzőről lesz szó.
344 Molnár, 1991, p. 147.
345 Molnár, 1991, p. 45.
346 Molnár, 1996, p. 76.
347 Kolnai, 2003, p. 158, Uő, 1999, p. 122.
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adminisztrációjával«, amely Engels szerint fémjelezni fogja a szocialista társadalmat, ezen

ideálokat maga Marx is nyilvánvaló módon az athéni demokráciával összhangban képzelte el,

azzal a különbséggel, hogy a kommunista társadalomban a szabad polgárok privilégiumai

mindenkire kiterjednek.”348

A modernségben a politikáról alkotott kép is megváltozott. Arisztotelész számára a politika és

a jog még gyakorlati filozófiát jelentett, amelyekben csak valószínűségek vannak. Ám Molnár

szerint ez Descartes és Hobbes tudományos-filozófiai újításai során megváltozott. Megjelent a

természettudományos igény, hogy a politika is valódi tudomány, „politikatudomány”

legyen.349 Amennyiben ez megvalósul, úgy a korábbi politika esetlensége, kontingens mivolta

is megszűnik. A „valódi” emberi természet spontán, intézményes közvetítések nélküli

kibontakozását kiegészíti a tudományos szervezésbe vetett hit, amely szervezés fölöslegessé

teszi az esetleges politikát és a kényszerítő hatalmat.

A politikai hatalom csak addig szükséges, amíg az ember tökéletlen.350 Az ember által

alkotott intézmények az ember bukásának eredményei. A vallásos utópista szemében ezek az

Isten iránti vakság bizonyítékai, legyen szó akár az egyházról, akár az államról, míg az ateista

változatban ez abban a meggyőződésben fejeződik ki, hogy az emberiséget külső

körülmények akadályozzák természetes törekvései megvalósításában. A vallásos utópista el

akarja törölni az emberi törvényeket, és egyedül Isten uralma alatt akar élni; az ateista szerint,

amint az Értelem összeköti az embereket, béke és egyetértés lesz. A vallásos utópista szerint –

mint azt fentebb jeleztük – a tisztáknak, választottaknak kell vezetniük a társadalmat, míg az

ateista a régi struktúrákat, beidegződéseket akarja eltörölni. A jövő mérnökeinek feladata az

átnevelés és az átirányítás.351 Utópiában a hatalom csak annyiban valódi hatalom, hogy az

mindenki hatalma, de nem a törvényeké, hanem az ezeket felváltó szerződések (vagy

másképpen: a társadalom) hatalma.352 A kényszert alkalmazó állam helyébe a társadalom

lépett a modern utópiában, a kortársban pedig jellemzően a „civil társadalom” tölti be ezt a

szerepet.

348 Arendt, 1998, p. 131. 82. jegyzet.
349 Molnár, 1991, p. 144. Ezért is van Molnár szerint, hogy a modern politológusok „képletekre egyszerűsítik a
politikát”. Uo. p. 145.
350 Molnár, 1991, p. 138.
351 Molnár, 1991, p. 140.
352 Molnár, 1991, p. 139.
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„A politikai viszonyokat társadalmi viszonyok fogják fölváltani, amelyek teljesen szabadon,

törvényes kényszer nélkül és csupán a szükségletek és a természetes vonzalmak alapján jönnek

létre”.353 „Utópiában nem lesznek vétkek és bűnök, tehát törvényekre sem lesz szükség. Az

államra, mint elnyomó hatalomra csak uralkodó osztályoknak van szükségük; a kommunisták

irányította szocialista állam csupán az osztály nélküli társadalom adminisztratív szerve, s

természetesen ez is el fog halni, amikor a szocialista állam átadja helyét a kommunista

társadalomnak”.354

Az utópiából nem pusztán az osztályok, az állam, vagy a törvény hiányzik, hanem a család és

a vallás is, és általában mindenféle struktúra.355 Az utópista a közvetítő, tökéletlen

intézményekkel együtt minden köztes állapotot is megvet, ezért is harcol könyörtelenül

minden intézmény ellen.356 Elképzelése szerint ugyanis – ahogy ezt Rousseau megfogalmazta

– az ember alapvetően jó, csak a körülmények, intézmények, a civilizáció rontják meg: „Az

utópista összetéveszti az okot és a következményt: azt gondolja, hogy az állam és intézményei

rontották meg az embert, s nem azt, hogy az eredeti bűntől megromlott vagy az egyébként is

gyarló ember hozza létre a tökéletlen intézményeket (…)”357

A létező intézmények zsarnokiak, ezért az utópia világában minden hierarchia

megszűnik, ahogy az igazságszolgáltatás, magánvállalkozások is. Az intézmények

elutasításával az utópisták valójában a kényszert, az erőszakot utasítják el.358

A politika kényszere kiszámíthatatlan, és nincsenek racionális-tudományos alapjai.

Ennek következtében viszont az engedelmesség sem igazolható. Miért engedelmeskedjen az

ember a törvények parancsának, ha az sem nem a valódi emberi természetéből, legbensőbb

énjéből és mindenki akaratából fakadnak – és ekként egybe is esnek az összes többi ember

énjével –, sem demonstrálható, racionális alapjai nincsenek? Molnár szerint a modern

utópizmus egyetlen új mozzanata, amellyel hozzátesz a korábbiakhoz, az a technika

igénybevétele.359 „Az utópista valóban azt hiszi: minden emberi probléma megoldása egyedül

szervezés kérdése”.360 Az emberi értelem nehezen áll ellen a rendszeralkotás csábításának. A

353 Molnár, 1991, p. 89.
354 Molnár, 1991, p. 25.
355 Molnár, 1991, p. 89.
356 Molnár, 1991, p. 48−49.
357 Molnár, 1996, p. 48.
358 Molnár, 1991, p. 146.
359 Molnár, 1991, p. 179.
360 Molnár, 1991, p. 77. Vö. Hayek, 1979.
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modern szcientista utópiákban félreismerhetetlenül jelen van a 17. századi espirit géometrique

szelleme.361

Az utópikus szcientizmus reménye szerint az „új tudomány” váltja majd föl a politikát,

azaz a kényszer elve helyére a szervezés elve lép majd. Az új társadalmat a filozófus-királyok

kései leszármazottai – mérnökök, iparosok, tudósok – fogják majd irányítani, és ennek révén

eltűnnek a korábbi előjogok, a történelem esetlegességei, és a tudományos fejlődés ellenőrzött

biztonsága valósul majd meg.362 Ezért tartják olyan fontosnak a modernek a módszer

megtalálását Machiavellitől Dewey-ig.363

Amennyiben megvan a módszer, és a világot teljes egészében megmagyarázó364

tudományos racionális elmélet, pusztán fel kell váltani az ezen alapuló tudásra építve a régi

rendet az újjal: „Végül szükségképpen rend lesz ott, ahol jelenleg zűrzavar uralkodik. A

történelem zűrzavara; az emberek véletlenszerű döntései; a természeté: a mindenség nyers

erői, amelyeket eddig még nem sikerült emberi ellenőrzés alá vonni. A leendő rend pedig

abban nyilvánul majd meg, hogy minden ember ugyanazt gondolja, ugyanazt akarja és

ugyanazt cselekszi”.365

Machiavelli módszere az volt a véletlen legyőzésére, hogy lejjebb szállította a mércét.

Az alacsonyabb mérce könnyebb kivitelezhetőséget, elérhetőséget eredményezett.366

Ugyanezért szükséges Isten kiiktatása is a rendszerből. Ahogy Comte megfogalmazta, ha

Isten létezik, akkor az ember nem tud tökéletesen racionális és világi társadalmat létrehozni –

túlságosan lekötik ugyanis a személyes üdvösség problémái, az isteni abszolútum iránti

elkötelezettsége kizárja annak lehetőségét, hogy az ember odaadóan álljon egy közös cél

szolgálatába.367

Ahogy a politikai kényszer esetlegessége, úgy a többi „hasztalan” tevékenység is

eltűnik majd az utópisták reményei szerint. A tudományos rendszerben mindennek

rendeltetésszerű helye és célja lesz, ahogy már Platón Államában is volt. Saint-Simontól

Leninig mindenki „hasznossá” akart tenni minden tevékenységet, köztük az irodalmat és a

361 Molnár, 1991, p. 141.
362 Molnár, 1991, p. 81−82.
363 Molnár, 1991, p. 85. A legradikálisabb ebben is Marx volt, aki a filozófia eltörlését tűzte ki programjában.
Uo. p. 86.
364 Gondoljunk csak az „enciklopédistákra” – már maga a megjelölés is ezt a törekvést írja le.
365 Molnár, 1991, p. 115.
366 Ez Machiavellinél „Fortuna leigázása” – Strausst idézi Molnár, 1991, p. 85.
367 Molnár, 1991, p. 84.
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művészetet is.368 Utópiában mindennek egységesnek, harmonikusnak kell lennie, így a

tudományoknak is egyetlen, egyetemes tudományban kell összeolvadniuk.369

„A diktatúra tehát korántsem csak a bolsevikok találmánya és korántsem csak a szovjet

államban alkalmazott uralmi módszer, hanem a marxista elmélet lényegi velejárója. A

totalitarizmus totális uralmat ír elő az ember fölött, az ember valamennyi gondolati, szellemi

és technikai alkotó törekvése fölött”.370

A főként vallási hangsúllyal operáló utópiákban erősebb lehet az egalitárius él, köszönhetően

az „ősegyház” intézményektől, aszimmetrikus és hierarchikus viszonyoktól mentes, „tökéletes

egyenlőséget” megjelenítő délibábjának, a tudományos utópiákban azonban domináns a

hierarchiába szerveződés kívánalma. Így a francia szocializmus például kezdetektől fogva

tekintélyelvű és antidemokratikus.371 A két elem persze gyakran épp olyan nehezen

választható külön, mint az érzelmesség és tudományosság furcsa keveréke, amely a középkori

eretnekektől kezdve a modern utópistákig és szocialistákig jellemzi ezt a nyelvet. A jövő

emberiségének leírása egyszerre szentimentális és tudományos.372 Még Saint-Simon és Comte

abszolút szcientista víziói sem mentesek a spirituális-morális dimenzió és hatalom

hangsúlyozásától.373 Ami azt illeti, az általánosan feltételezett különbség a tudományos és

romantikus vagy vallásos szocializmus között nem olyan nagy, mint ahogy azt általában

gondolják.374

Az utópikus társadalomszervezőnek a panaszokra érzéketlennek kell lennie, ha tervét

véghez akarja vinni. Mivel egy nagyszabású – pontosabban: totális – társadalom-átalakítás

forog kockán, ennek munkája során az értelmes vagy ésszerű kritikákat is el kell fojtania.375

A szabadság és a kiszámíthatatlanság a társadalommérnök legnagyobb akadálya a

tervezőmunka során.376 Bármennyire legyen is a szabadság a jelszava, az utópista valójában

azt akarja, hogy a szabadságot a megtervezett rend váltsa föl. Semmitől sem fél annyira, mint

368 Ne feledjük, maga Platón is utálta az irodalmat, miként a retorikát is. Az itt említett minden tevékenységet
ellenőrzés alá vonó, azt hasznossá tevő szemléletet Huxley írta le legplasztikusabban a Szép új világban.
369 Molnár, 1991, p. 92.
370 Molnár, 1991, p. 88.
371 Saint-Simon azzal fenyegette meg ellenfeleit, hogy úgy fog velük bánni, ahogy a „barmokkal” szoktak.
Molnár, 1996, p. 61.
372 Molnár, 1991, p. 105−106.
373 Hayek, 1979, p. 258. skk.
374 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 101.
375 Popper, 2001, p. 159, Uő, 1989, p. 103−104.
376 Molnár, 1996, p. 205.
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az emberi szabadságtól.377 Szemében az emberi szabadság az emberiség kiteljesedésének

akadálya, mivel a szabadság esetlegességet, kiszámíthatatlanságot jelent.378 A teokrácia

szekularizált változata a történelmi szükségszerűség uralma, amely alapján a kiválasztottak

felhatalmazást kapnak arra, hogy visszanyúljanak a politika – tehát a kényszer – elvéhez, és

kíméletlenül alkalmazzák azt.379 Minden próbálkozás ellenére kritikusai szerint az ilyen

tökéletesen racionális, tervszerű „politika” lehetetlen:

„Az elővigyázattal kigondolt terveket valóra váltó hatalmas filozófus-király csak mesebeli

alak, akit a földbirtokos arisztokrácia érdekében találtak ki. E tündérmese demokratikus

ellenpárja az a babona, hogy észérvekkel elegendő jóakaratú embert meg lehet nyerni

valamilyen tervszerű vállalkozáshoz. A történelem megmutatja, hogy a társadalmi valóság

gyökeresen más. A történelmi fejlődés menetét elmeszülemények sohasem formálják, legyenek

bármilyen kiválóak egyébként, noha az ilyen sémák, nem vitás, gyakorolhatnak némi hatást

sok más, kevésbé racionális (vagy éppenséggel egészen irracionális) tényezővel együtt. (…) A

végső kimenetel fölöttébb eltér az ész alkotásaitól (…) A racionális terv szerint létrehozott

struktúra ráadásul semmiképpen sem válhat stabillá, mert az erők egyensúlya

elkerülhetetlenül megbomlik. Legyen bármilyen büszke is realizmusára és tudományos

jellegére, egyetlen társadalomátalakítás sem léphet túl az utópikus álmodozáson”.380

Popper itt ugyanarra az elkerülhetetlen kiszámíthatatlanságra utal, amelyre Burke, Hume és

Hayek is rendszerint hivatkoztak. Nem tudunk számolni cselekvéseink nem szándékolt

következményeivel, így bármilyen eszmény alapján kidolgozott terv, legyen bármennyire is

racionális az arculata, össze fog omlani – nem is beszélve a cselekvéseinken kívül álló

körülményekről. Azon laboratóriumi körülményeket, melyek között az utópiákat kidolgozzák,

nem lehet reprodukálni a valóságban. Popper szerint Marx „tudományos elmélete” is

valójában történelmi prófécia. Annak oka, hogy Marx, mint próféta kudarcot vallott, szerinte

a „historicizmus nyomorúságában” keresendő, vagyis „abban az egyszerű tényben, hogy még

ha megfigyelünk is valamit, amiről úgy véljük, hogy történelmi tendencia vagy irányvonal,

nem tudhatjuk, hogy holnap ugyanezt a formát mutatja-e majd”.381

377 Molnár, 1991, p. 113.
378 Molnár, 1991, p. 118−119.
379 Molnár, 1991, p. 166.
380 Popper, 1989, p. 67.
381 Popper, 2001, p. 366.
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Úgy vélem, hogy az itt tárgyalt szerzők szerint az utópiák a tudással akarják kiváltani

az önkényt (arbitratio), amely a puszta valószínűségeken alapuló gyakorlati politika

velejárója. A tudás lehet isteni megvilágosodás eredménye, ahogy az inkább vallási elemet

hangsúlyozó utópisták gondolták, de lehet a tökéletesen racionális, tervszerű tudomány tudása

is, a scientia. Mindkét esetben úgy gondolják, hogy a hatalmat fölváltó ezen utópikus uralom

kizárja a hatalmi önkény lehetőségét. Úgy tűnik azonban, hogy a tudás ilyetén fölfogásával

nem oldható meg a hatalom problémája:

„Az emberek fölötti uralom egész fogalma kétértelmű. Nemcsak azt jelenti, hogy mindent

tudunk az emberről, hanem azt is, hogy e tudás nevében egyesek hatalmaskodnak a

többiekkel, akiknek tudása állítólag nem üti meg a kívánt mértéket. Lehetővé válik a tudás –

az »ember« fogalmának helyes értelmezése – nevében történő zsarnokoskodás. Ez a

fenyegetés elvileg csak akkor lenne elhárítható, ha mindenki mindent tudna az emberről, azaz

ha mindenki egyformán értelmes és képzett volna. Ezért becsüli az utópista oly sokra a

nevelést, amit saját, igazi vallásának tekint. Ám tegyük föl, hogy mindenki egyaránt

mindentudó; a hatalomvágy ilyen körülmények között is megvan egyesekben, s ezt a nevelés

nemhogy kiirtaná, még inkább csak erősíti. Ha viszont a hatalomvágy adva van, akkor a

hatalom gyakorlása dönti el milyen tudás a helyes tudás, és milyen tudás ártalmas – a kör

ezzel be is zárult. A politika középponti kérdését: a hatalom kérdését tehát nem oldja meg a

tudás”.382

Álom és valóság

Az utópia „sehol”-t, pontosabban „helynélküliséget” jelent.383 Az elsődleges jelentésénél

azonban még fontosabb az, amit implikál. A „sehol” „bárhol” lehet, és a cél az, hogy végül

„mindenhol” legyen.384 Az utópikus világ ugyanis nem pusztán a törvények, intézmények,

hanem a szokások és viszonyok gyökeres és teljes átalakítását is jelenti, új világ, új emberi

természet megteremtését.385

382 Molnár, 1991, p. 217. 1. jegyzet.
383 Kolnai, 2003, p. 162. Valamint jelent „jó helyet” is, amennyiben figyelembe vesszük Morus reneszánsz
szójátékát (eutopia).
384 Kolnai, 1999, p. 124.
385 Kolnai, 2003, p. 162.
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Ahhoz, hogy valaki Utópia polgára legyen, el kell szakítania a lokalitás kötelékeit.386

Az utópikus szerzők mindig emberiségről, sosem egyénekről beszélnek. Utópia eszményi

közösségében nincsenek történeti hagyományok, földrajzi, vagy éghajlati adottságok.

„Az újonnan jöttek az első pillanattól fogva »utópiabelivé« válhatnak: múltjuk éppoly

lényegtelen, mint ahogy hajlamaik sem számítanak, hiszen az utópia határán átlépve lefoszlott

róluk minden megkülönböztető jelleg, s maguk is egy színtelen, történelem nélküli, kiterjedés

nélküli egzisztencia részesévé váltak”.387

„Az elképzelés szerint az emberek legyenek mentesek a hely konkrét meghatározottságának

tényezőitől és a tradíciók ballasztjától, beleértve örökölt hajlamaik és esetleges előítéleteik

pszichikai rendszerét is; rendeltetésük az, hogy megtestesítsék az egyetemes ember szuverén

önrendelkezését, a tiszta és egyszerű emberét, aki megtisztult mindentől, ami partikuláris,

korlátozó, esetleges és véletlenszerű az emberi létezésben”.388

Mivel Isten a világtól radikálisan különbözik, nem foglalhat helyet benne, csakis immanens

lehet az utópia istensége – ez volna az emberiség. Kolnai szerint ebben ragadható meg a

vallásos és utópikus világnézet kibékíthetetlen különbsége. A vallásos világkép feltételez egy,

az emberitől gyökeresen különböző természetfeletti realitást.389 Ez minőségi különbséget is

jelent: a vallás nem a zárt tökéletesség világa – hiszen nyitott a transzcendencia felé –, mint az

utópia.

E zárt világban az utópikus remény szerint megvalósul a totális egység és azonosság

világa, az egybeforrt emberiség glóbusza. A viták az utópisták közötti viták leginkább akörül

folytak, hogy „az egybeforrt emberiség létrejöttéhez vezető utolsó felvonás az állam, a faj, az

ideológiai birodalom vagy a világkormány vezénylete alatt fog-e végbemenni?”390 A vita

tehát nem érinti a probléma lényegét, hogy ti. lehetséges-e egyáltalán a totálisan egybeforrt és

egységesített emberiség megvalósítása? Molnár leírásából látszik, hogy nem pusztán a

kommunizmus vagy a liberális demokrácia utópikus,391 hanem a nemzetiszocializmus is. A

386 Kolnai, 1999, p. 124.
387 Molnár, 1991, p. 101.
388 Kolnai, 2003, p. 163.
389 Kolnai, 2003, p. 166.
390 Molnár, 1991, p. 127.  Az „emberiség” imádata a gyakorlatban meglehetősen nehézkes, ezért folyamodnak
inkább a konkrét faj, osztály, vagy rezsim imádatához, ahogy a nácizmus és a kommunizmus esetében is tették.
Az emberiségben ugyanis nincs semmi olyan „konkrétum”, amit imádni lehetne. Uo. p. 67.
391 Kolnai kizárólag a kommunizmust tekintette par excellence totalitárius ideológiának. Erről bővebben a
totalitarizmusról szóló fejezetben fogok értekezni.
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Rauschning által leírt Asztali beszélgetésekben maga Hitler is egy teljesen új,

„történelemellenes rend” megteremtéséről beszélt, amelyben az idejétmúlt és értelmetlen

„nemzet” fogalmát a „faj” fogalma fogja felváltani, ahogy a nemzetállamok helyett is

nagyobb egységekre lesz szükség.392

Ismeretes Mussolini azon szólama, amely szerint bárminek csak az államon belül van

létjogosultsága.393 Ez mindennél jobban kifejezi a zárt közösség kívánalmát. Ennek eléréséhez

valamennyi utópista számára elsőrendű feladat volt az ifjúság nevelése Platóntól Rousseau-ig.

Elemi feladat ugyanis utópia jövője szempontjából, hogy a gyerekek minél előbb közösségi

ellenőrzés alá kerüljenek, amelynek célja, hogy a lehető legnagyobb fokú homogenitást érjék

el.394 Az Erich Fromm-féle totális felfogásban ez úgy jelenik meg, hogy szükséges az egység

a többiekkel és a természettel, miközben az egyén megőrzi saját integritását és függetlenségét

is.395 A problémák leegyszerűsítése, az egyéni különbségek kiküszöbölése szükséges az

utópista szerint, melynek eszköze a nevelés és a propaganda. Az uniformizált világra azért

van szükség, mert a törvények csak így lesznek maradandóak.396

Az utópisták minden különösebb aggodalom nélkül megoldhatónak tartják a kecske és

a káposzta problémáját. Utópiában felszámolják a vezetők és vezetettek közötti különbséget,

az emberi tökéletes autonómiája kulcsának pedig a megfelelő szervezést tekintik.

„A haladó olyan realitásnak tartja azt, ami csak eszköz, így a »demokrácia«, a »haladás«,

vagy a jelen világhelyzetben a nemzetközi tárgyalások, intézmények, nyilatkozatok, melyek

érdemein tetteknek, politikáknak, világot átfogó terveknek kell alapulniuk. (…) az eszközök

már célnak látszanak, önmagukban véve jónak, a történelem utolsó fejezetének részei, a

testvéri és békés jövő szakrális szövege. (…) Így azt is biztosra veszi, hogy az emberiségben az

eszközökre és célokra vonatkozóan tényleges, de legalábbis lehetséges összhang uralkodik. A

haladó értelmiségi ebben hisz s ezért sürgeti az egyes kérdések »végleges megoldását« –

minden háború megszüntetését (a konkrét nukleáris fenyegetettség esetén), a szegénység

felszámolását, (amikor a fejletlen országoknak a túlnépesedéssel kell szembenézniük), illetve

392 Molnár, 1991, p. 128. Noha manapság divat azzal riogatni, hogy a nemzetállami „nacionalizmus” analóg a
hitleri időszak ideológiájával, nem árt emlékeznünk arra, hogy a Harmadik Birodalom sok minden volt, csak
nemzetállami konstrukció nem.
393 „A fasiszta számára (…) az állam minden, s az államon kívül semmiféle szellemi vagy emberi dolog nem
létezik, nemhogy értékkel bírna… A fasiszta állam – valamennyi érték egyesítése és szintézise – a nemzet
életének egészét értelmezi, fejleszti és potencializálja”. Idézi Molnár, 1991, p. 129. (Kiemelés tőlem – M. G.)
394 Molnár, 1991, p. 129−130.
395 Molnár, 1991, p. 136.
396 Molnár, 1991, p. 164−165.
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egy világkormány azonnali létrehozását (amikor a szuperhatalmak konfliktusa riasztóvá

válik)”.397

Ami a keresztények számára az egyéni üdvösség, az az utópista számára az emberiség

kollektív megváltása.398 Ez pedig a tökéletes egység, szervezettség, harmónia révén jöhet

létre. Az utópikus gondolkodás tehát mindig monista, szemben bármilyen pluralizmussal, és

mindent kibékíthetőnek gondol minden mással. E harmóniában minden összeolvad, és minden

egyenetlenség eltűnik „Isten és ember között; szellem és test között; az ember és kozmikus

környezet, illetve a természet és a civilizáció között; a rend és az esetlegesség között; egyének

között és társadalmi csoportok között; az érték különböző síkjai vagy modalitásai között;

végezetül – ami talán a legfontosabb – az érték vagy a jó mint olyan és a valóság vagy lét

mint olyan között (…)”399

Az utópia tökéletessége „áramvonalasított” tökéletesség.400 Ez szembemegy a

meglévő, egyszeri problémák javításának gyakorlatával, vagy a reformokkal: utóbbiak nem a

tökéletesség állapotát jelentik, amelyben minden korlátozást és megosztottságot

felszámoltunk, hanem meghatározott „jó” dolgokra vonatkoznak.401 Popper ugyanezért

hangsúlyozza, hogy inkább a meglévő rossz felszámolását vagy javítását érdemes célul

kitűzni, semmint az eszményi társadalom megvalósítását.402

Az utópia és a valóság között alapvető strukturális kontraszt feszül. Utópiában minden

érték békésen megfér egymással, az összes kibékíthető és harmonikusan egymáshoz simul.403

Utópiát minden tekintetben a tökéletesség és a boldogság jellemzi.404 Molnár Kolnaihoz

hasonlóan úgy érezte, hogy az utópista gondolkodás alapvetően irracionális, és a „minden

egyenlő mindennel” totális demokrácia krédóját vallja. A kohézió kívánalma egyformasághoz

vezet, majd ahhoz, hogy minden egyes ember egy alaktalan tömeg alkotórésze legyen. Az

397 Molnár, 1996, p. 129.  A „végleges megoldások” a modern gondolkodás jellemző feltevései. Elég, ha itt
röviden az „Endlösung” nemzetiszocialista fogalmára utalok.
398 Molnár, 1991, p. 137.
399 Kolnai, 2003, p. 168.
400 Kolnai, 1999, p. 124.
401 Kolnai, 2003, p. 165.
402 Popper, 2007, p. 36; Uő, 1989, p. 105−106.
403 „A kommunizmussal megszűnnek az emberi viszálykodások és véget ér az ember és a természet, a lét és a
lényeg, a tárgyiasulás és az önmegvalósítás, a szabadság és a szükségesség, az egyén és a közösség minden
konfliktusa”. Molnár, 1991, p. 91., vö. Uő, 1996, p. 48.
404 Kolnai, 2003, p. 169.
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utópia mindig a „társadalmat” védi az egyénnel szemben, mely utóbbi az utópista számára

önmagában teljesen értéktelen.405

Noha az utópista folyamatosan „értékekre” hivatkozik, Kolnai szerint ez a hétköznapi

erkölcs nézőpontjából szemfényvesztés. A valóságosan létező ember tökéletlen, a létező

köznapi erkölcs pedig elsősorban tabukat, tilalmakat jelent, melyek korlátozzák az emberi

cselekvést, és kötelességeket rónak az emberre. Az utópia emberisége azonban az erkölcsi

absztrakció terméke, a tiszta, abszolút erkölcs megtestesítője.406 Az utópikus gondolkodást

tehát nem érdeklik a létező értékek, javak, minőségek, csak az abszolút értékek, a „jóság”, az

egyetlen ideál, és ezek nincsenek alávetve korlátoknak, nem jellemzi ezeket a kontingencia.407

„Az utópikus hajlam, hogy minden értéket és kötelezettséget egy legfőbb, mindent átölelő jó

bálványából vezessen le, természetes módon antagonizmusban áll az értékekre és

kötelezettségekre vonatkozó közvetlen, intuitív, változatos és lelkiismeretes tapasztalatunkkal;

még egyszer, a szükségletek teljes és általános kielégítése iránti utópikus sóvárgás nem is

tehet mást, mint hogy nem vesz tudomást arról, amit az emberek valójában akarnak”.408

Az utópia és a valóság ütközését látjuk az azonosság és totalitás, valamint az alkotmányos

korlátozások és véletlenszerű kiváltságok közti különbségben is: „(…) az utópia egyszerre

kizárólagos és egyedi, valamint absztrakt és egyetemes”. 409 Utópia az értékek gyűjteménye.

„Utópia polgárai nem csak, hogy erényesek, egészségesek, tehetősek, szépséggel és kultúrával

átitatottak, a kölcsönös harmóniára vannak hangolva és ugyanakkor mindig elégedettek;

azért jellemzi őket ezek egyike, mert az összes többi is jellemzi őket, egyik a másik miatt: ez

mind ugyanaz a tökéletességet jelenti”.410

. Az utópikus gondolkodás nem megannyi, eltérő problémával kíván szembenézni,

hanem a nagy rejtvényt kívánja megoldani, és miközben az utópikus perfekcionizmust

olvashatjuk ugyan az univerzálisan elfogadott értékek fényében, az utópia kifejezetten nem

hajlandó alávetni magát az általános, mindennapi külső mércéknek. Az utópikus gondolkodás

tehát nem tévesztendő össze a mindennapos értékek iránti elkötelezettséggel.411 A

405 Molnár, 1991, p. 107−108.
406 Kolnai, 2003, p. 176.
407 Kolnai, 2003, p. 177.
408 Kolnai, 1999, p. 129.
409 Kolnai, 2003, p. 178.
410 Kolnai, 1999, p. 125.
411 Kolnai, 1999, p. 126., Molnár, 1991, p. 43.
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perfekcionista mindig deduktív és „szükségszerű” igazságok után fog kutatni az esetleges

tények és tapasztalati felfedezések helyett.412 Az utópista perfekcionizmus a valóság

rendjének tagadása.413

Az utópia célja lehet a teljes valóság átalakítása, vagy felölelése, de egyes részek is

kaphatnak utópikus mellékízt. Kolnai szerint ugyanezt az utópikus hozzáállást láthatjuk

azokban a politikai meggyőződésekben is, amelyek a magántulajdon vagy az állami tulajdon

viszonylagos túlsúlyának üdvözítő mivoltát hangsúlyozzák, vagy az individualista vagy

szocialista rendszerek önmagában magasabb rendűségét: „Röviden: noha a tárgyaknak

mindig csak egy korlátozott körére terjed ki, a ’tökéletesség’ valamennyi egyvonalú

koncepciója ösztönösen utópikus szellemű. Magában abban a hitben, hogy a ’tökéletes’

életvezetés elképzelhető az egyes tevékenységi területek elkülönítése révén, az az utópikus

illúzió tükröződik, hogy léteznie kell valamilyen, a gyakorlati élet talányait eloszlató végső

’megoldásnak’ (…)”414

Molnár olyannyira jelenvalónak látta az utópikus gondolkodást korának politikájában,

hogy a két nagyhatalom működésében, a szovjetben és az amerikaiban és látta annak jeleit,

jóllehet, lényegileg különböző módon: „A messianizmus korunk utópizmusának veleje. (…)

Bár a két ideológia látszólag szemben áll egymással, mégis mindkettő ugyanarra az

utópisztikus alapra: a demokrácia modern fogalmára épül, amelynek lényege egyfajta

egyetemes középosztály. (…) Ám ez a légkör rendkívül kedvező a totalitárius rendenciák és a

társadalmi egységet hirdető elméletek szempontjából. A legfőbb ösztönzés, mint azt John C.

Murray megállapítja, az eredendő monista hajtóerő: »A cél az, hogy az emberi élet minden

kérdését… az egyedüli, mindenható politikai eszközzel: a többségi szavazás eszközével oldják

meg.«”415

Kolnai az utópikus víziókban a totalitarizmus vitathatatlan alapját látja.416 Ezért is

annyira fontos számára, hogy ne pusztán a gyakorlati megvalósulását bírálja, hanem annak

elméleti helyességét is. Másképpen fogalmazva: cáfolnunk kell az utópia „helyességét”,

vagyis azt a meggyőződést, hogy noha nemes indítékokból születik, rosszul lehet csak

412 Kolnai, 1999, p. 127.
413 Kolnai, 1999, p. 127.
414 Kolnai, 2003, p. 166.
415 Molnár, 1991, p. 188.
416 Kolnai, 2003, p. 157.
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alkalmazni.417 Kolnai érvelése szerint az utópikus meggyőződések „… logikus módon vetítik

előre a zsarnokság árnyékát, mert lényegüknél fogva ellentétesek a valóság rendjével, az

emberi állapot őszinte elfogadásával, az emberi igazi értékérzékével és a közönséges

erkölccsel”.418

Az utópiát tehát nem értelmezik félre, és nem alkalmazzák rosszul; nem a rossz

alkalmazás, hanem a rossz értelmezés problémájával állunk szemben. Az utópia Kolnai

szerint nem csak a gyakorlatban megvalósíthatatlan, hanem elméletben sem gondolható végig

konzisztens módon.419

„Az Utópia nemcsak a gyakorlatban kivitelezhetetlen, hanem még elvileg sem gondolható el;

az embernek nemcsak az a hatalma nincs meg, hogy Istent letaszítsa trónjáról, hanem még

arra sem képes, hogy az emberi természetet megváltoztassa s arra késztesse saját magát, hogy

azt kívánja, amit »akar«”.420

A szabadság felszámolása

Az arbitratio, avagy az önkény és a kontingencia felszámolása a szabad döntés felszámolása.

Az utópiák „szabadsága” az a „keresztény szabadság”, amelyben az ember mentes a bűntől és

szabad az igazságosságban, coram Deo. Ez a paradicsomi állapot, amelyben a szabadság és az

igazságosság teljesen megfelel egymásnak, nincs rossz, ezért kényszer sem szükséges.

Hayek jegyezte meg, hogy a szabadságról alkotott fogalmunk jelentősen megváltozott.

A szabadság eredeti jelentése kényszermentesség volt: ez mai napig összhangban van a

klasszikus liberális felfogással, amely a különféle hatalmak kiterjedési körét kívánja

korlátozni és kordában tartani. A szabadság új jelentése azonban hatalmat vagy gazdagságot

jelent.421 A modern szabadság-felfogásra jellemző az, hogy eszerint annyiban vagyunk

szabadok, amennyiben ez vagy az a cselekvés hatalmunkban áll.

417 Kolnai, 2003, p. 158. Kolnai itt Talmonnal vitatkozik. Talmon szerint ugyanis „a világmegváltó krédók
rákfenéje” az, hogy az ember legnemesebb impulzusaiból születnek, hogy aztán a zsarnokság fegyvereivé
váljanak. Ld. Talmon, 1952, p. 253.
418 Kolnai, 2003, p. 160.
419 Kolnai, 1999, p. 130.
420 Kolnai, 2005, p. 78.
421 Hayek, 1991, p. 51. Noha Hayek nem említi, ez Hobbes szabadság-felfogása.
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Hegel szerint az ember csak akkor lenne szabad, ha önmagán kívül semmi más

létezőről nem lenne tudomása. Ennyiben Hegelnél a szabadság megegyezik a korlátok

nélküliséggel, és a hegeli filozófia egésze a tudat ezen elidegenültségének leküzdésére tett

erőfeszítés.422 Az elidegenültség az emberi természettől való elidegenültség. Az emberi

természet – noha van kifejezetten nem utópista felhasználása is – koncepciója kitüntetett

helyet foglal el az utópista gondolkodásban.

Marx számára a szocializmus felszabadulás, amennyiben általa eljutunk a

szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába.423 A munka alóli felszabadulás Marx

terminusában a szükségszerűség alóli felszabadulás, amely egyben a fogyasztás alóli

felszabadítást is jelent, azaz: a „természettel való anyagcsere” alóli felszabadítást. Ám, mint

Arendt megjegyzi, Marx szerint épp ez – a természettel való anyagcsere – az emberi élet

kondíciója.424 Marx az emberi természetben nem hitt, így attól elidegenedni sem lehet

szerinte, felfogása mégis utópikus: a forradalom győzelmével az ember összhangba kerül a

természettel.425 „Marxnál tehát az elidegenedés a természettől való elidegenedés, holott az

embernek egybe kell forrnia a természettel”.426 Az elidegenedést a kapitalizmus okozza,

amely az „embert nembeli lényegével (a munkával) ellentétes létre kárhoztatja”.427

A „vissza a természethez” jelszavával zászlót bontó Rousseau is a természetre

hivatkozott. Mivel nála a civilizáció és az intézmények a romlás okozói, nála az utópia – mint

ahogy arra már korábban utaltunk – valójában romantikus visszatérés ama eredeti, romlatlan

ősállapothoz. Ezért is mondta Rousseau, hogy a könyvek hazudnak, ám ami a „természetből

ered”, igaz.428

Bármelyik utópistáról legyen is szó, a célja olyan körülmények teremtése, amely

összhangban van az emberi mivolttal. A természet meghódításával az ember valójában

birtokba veszi önmagát.429 Kolnai az utópiát olyan megfejtésnek tekinti, amelyben az ember

mint önmaga gondviselése jelenik meg.430 Bármelyik megfogalmazását vegyük is,

422 Molnár, 1991, p. 36.
423 Hayek, 1991, p. 50.
424 Arendt, 1998, p. 130−131. Simone Weil ismerte fel, hogy a munka és szükségszerűség alóli felszabadítás az
egyetlen valódi utópikus elem a marxizmusban, és ez a motorja a marxista forradalmi mozgalmaknak. Ez a „nép
ópiuma”, nem pedig a vallás, ahogy azt Marx hitte. Arendt, 1998, p. 131. 83. jegyzet.
425 Molnár, 1991, p. 15.
426 Molnár, 1991, p. 37.
427 Molnár, 1991, p. 39.
428 Molnár, 1996, p. 46.
429 Molnár, 1991, p. 42.
430 Kolnai, 1999, p. 128; Uő, 2003, p. 163.



90

visszajutunk ahhoz a ponthoz, hogy az utópikus gondolkodók a totális szabadságot a totális

hatalommal azonosították: hatalom minden létező viszonyunk és önmagunk fölött.

„Az »Isten halott«-teológia képviselői voltaképpen nem is teológusok, hanem a korábbi

humanisták utolsó, mindenre elszánt tanítványai. Miután hitüket Istenben elveszítették, nem

maradt számukra más, mint az ember istenné magasztalásának dermesztő alternatívája. A

modern világ iránti effajta »tördés« (concern) valódi alapja nem a szeretet, hanem a libido

dominandi”.431

Míg a kényszert alkalmazó, a létező világ pluralitásával szükségszerűen szembenéző politikai

hatalom törvényei elnyomóak, az utópikus társadalom, amelyben az ember valódi természete

kibontakozhat, csakis helyes törvényeket és szabályokat hozhat. A mindenkit megillető

legteljesebb szabadság – tehát hatalom – körülményei áldásosak. Mindez „(…) valóban

elviselhetetlen lenne, ha mindezt egy zsarnok kényszerítené az emberekre; ám ha az emberek,

mint közösség, a saját egészségük illetve a lehető legjobb munkakörülmények megteremtése

érdekében önként vetik alá magukat ennek a törvénynek, akkor az a lehető legésszerűbb és

leghasznosabb törvény a világon”.432 Az utópikus közösség per definitionem nem lehet

elnyomó, hiszen mindenki szabad elhatározásán és hatalmán alapul.

Míg az utópista a létező rend és hatalom minden egyes lépésében túlkapást, a

szabadság megvonását látja, ez az aggodalom az ellentétébe fordul az utópikus

berendezkedésben. Az utópikus hatalom semmiféle korlátozása nem fogadható el, hiszen az

már a természetes közösség kiteljesedő szabadságán alapul. Az utópia totális hatalmának

bármilyen korlátozása és visszaszorítása a szabadság elleni támadásnak fog számítani. E

logika a felelős azért, hogy az utópikus kísérletek minden egyes esetben sokkal elnyomóbb,

totálisabb, kérlelhetetlenebb hatalmat hoznak létre.

„Ma viszont ott tartunk, hogy akik még mindig liberálisoknak nevezik magukat, az utópizmus

hatása alatt elképesztő hatalommal ruháznák föl az államot, sőt az egész földkerekségen

uralkodó világállamról álmodoznak. Időközben ugyanis láthatólag közelebb kerültünk az

egyenlő jogú honpolgárok társulásának utópista eszméjéhez”. (…) „A korábban annyira

431 Molnár, 1991, p. 55.
432 Molnár, 1991, p. 167.
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rettegett államleviatán egyszeriben a javak és az egyenlőség mindenható, jóságos elosztójává

lépett elő.”433

Mint arra már utaltunk, az utópisták szinte minden esetben a kollektivizmusnál kötnek ki, még

akkor is, ha kiindulópontjuk adott esetben individualista. Az egyén mindig ostoba, önző, a(z

utópista) kormányzat ezzel szemben lehet felvilágosult, bölcs, és útmutatást ad arra, hogy az

egyes ember mit tegyen. Nem véletlen, hogy az utópiákból táplálkozó totalitárius rezsimekben

olyan kevés tér jutott – ha jutott egyáltalán – a magántulajdonnak és a szabad vállalkozásnak,

hiszen ezek az egyéni önző érdekeket testesítik meg, melyek akadályt jelentenek a központi

irányítás útjában. Ezen önrendelkezésüket az egyének vagy önként adják át, vagy erőszak

révén szerzik meg azt tőlük.434 Ekképpen a központosított hatalom nem pusztán a tudás

alapján, hanem erkölcsileg is igazolt lesz.

„A szocialisták célkitűzése ezzel szemben az, hogy szép sorjában minden feladatot a

legmagasabb szint, az állam vegyen át, aminek következtében valamennyi alacsonyabb szint

megbénul és elsorvad; a társadalmat ez egy roppant méretű gyámhatósági intézetté

változtatja, polgárait pedig a gyermekek szintjére helyezi”.435

A kétkedők és vonakodók az üdvös egyetértés megbontóiként jelennek meg, ezért őket ki kell

zárni az utópiából: „Az utópia iránt vonakodók kiirtásában valamennyi utópista szerző

egyetért”.436 Nem véletlen, hogy az utópia mindig erőszakba torkollik.437 Az utópia igazsága

ugyanis nyilvánvaló, abban a boldogság hiánytalan, így a vonakodás, kétkedés miért volna

más, mint őrültség vagy betegség?438

Bármilyen erőszakot alkalmazzanak is az utópikus kísérletek – és ezek rendre

meghaladják kiterjedésben és kegyetlenségben is a korábbi létező politikai rendek

erőszakosságát – ezek mindig igazolttá válnak, hiszen végcéljuk az univerzális béke,

amelyben az egybeforrt emberiség végre otthonra lelhet.439 Nem véletlen, hogy így vagy úgy

az utópisták rendre eljutnak a világkormány szükségességének következtetéséig, melynek

433 Molnár, 1991, p. 183.
434 Molnár, 1991, p. 123.
435 Molnár, 1991, p. 121.
436 Molnár, 1991, p. 176.
437 Popper, 2007, p. 35.
438 Molnár, 1991, p. 177., Talmon, 1952, p. 35.
439 Lásd Lenin Állam és forradalom című könyvét, illetve Sorel Gondolatok az erőszakról című művét.
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során a technikai szervezés révén visszaszoríthatják a politikai megoszlás lehetőségeit.

Legjobb példa erre a háborúk kérdése. Az utópikus elgondolásban egyetlen nagy önvédelmi

háborúra van szükség ahhoz, hogy minden nemzetközi problémát egy csapásra megoldjunk,

és egy új világ alapjait lerakjuk, amelyben nem lesz többé agresszió és háború.440 És mi más

volna megfelelőbb a háborúk kiküszöbölésére, mint egy világkormányzat létrehozása?441 Épp

a rossz dolgok univerzális jobbításának szándéka vezeti az utópistát végül terrorhoz és

mészárlásokhoz.

Az utópista tehát úgy akarja megvalósítani a tökéletes szabadságot, hogy lerombolja a

létező világot, annak minden sokszínűségével, kontingenciájával, szabadságaival és

kényszereivel együtt. A szabadságot a hatalommal azonosítja, és ennek fényében igényel

mind nagyobb hatalmat, hogy a szabadság totális legyen. Munkája során le kíván számolni

minden ellenállással, kétkedéssel és esetlegességgel, mely utóbbi az utópista legnagyobb

ellensége, akár a szcientista, akár a romantikus vízióknak – esetleg mindkettőnek – az

elkötelezett híve. Az esetlegesség felszámolásával azonban az utópista épp a szabadságot

számolja föl:

„Ez voltaképpen a szabadság ára, amely szabadság egyébként az embert Istentől elválasztó

távolság következménye. A konkrét, mindennapi tapasztalásban e szabadság a véletlen

alakjában jelenik meg, mint a kiszámíthatatlanság mozzanata, amely az emberi cselekvésben

rejlik. A tökéletes társadalmat tervezgető utópistákat pontosan ez a kiszámíthatatlanság,

minden emberi vállalkozás elkerülhetetlen bizonytalansági tényezője bosszantja”.442

Molnár szerint az utópikus gondolkodás gyökere a hübrisz, a „mértéktelen gőg”,

szembefordulás Istennel, amely az emberiség fölötti korlátlan uralom vágyában nyilvánul

meg. Igazi bűne azonban elsősorban az, hogy „az emberi egyéniséget akarja megszüntetni

(…)”443 Míg Isten szabad akarattal teremtette az embert, az utópista olyan kérlelhetetlenül

440 Kolnai, 1999, p. 128.
441 Molnár, 1991, p. 186. Manapság is akad, aki – jóllehet, szofisztikáltan és burkoltan – hasonló
elképzeléseknek ad hangot. Így például Habermas Esszé Európa alkotmányáról című munkájában így fogalmaz:
„Amilyen mértékben a háború törvényen kívül helyezése faktikusan a nemzetközi viszonyok jogi
szabályozásához vezet, annyira éppenséggel fel kell adni az »igazságos« és az »igazságtalan« háborúk
természetjogi vagy vallási megkülönböztetését a »törvényes« háborúk javára, melyek azután világrendőrségi
intézkedések formáját kell hogy öltsék”. Habermas, 2012, p. 33, 39. jegyzet.
442 Molnár, 1991, p. 74.
443 Molnár, 1991, p. 195.
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merev állapotokról álmodik, amelyekben nyoma sincs az emberi szabadságnak (…)”444Az

utópizmus történetének legkézenfekvőbb értelmezése Bábel tornyának története: az emberiség

az egekig akarta emelni, és ebben lelte meg bukását.445

Molnár és Kolnai egyetértettek abban, hogy az utópiát a valóság iránti gyűlölet

jellemzi.446 Az emberi állapot totális megváltoztatására tör, és ez nem a pillanatnyi helyzet

iránti türelem hiányával magyarázható: „Az utópista nem az adott helyzet iránt türelmetlen,

hanem magát a conditio humanát nem akarja elfogadni úgy, ahogy van”.447

A valóság elutasítása összefügg az ember mint valódi, hús-vér létező ember állapota

iránti elutasítással. Az utópista a tökéletlenséget nem tudja elviselni, akár az intézményekre, a

fennálló rendre, a hatalom kényszerére, akár az emberre vonatkozik. Noha látja, hogy ezek

mind egytől egyig tökéletlenek, ezt az állapotot anomáliaként kezeli. Ám amikor e

tökéletlenségek felszámolásán dolgozik, azokat nem tudja gyökeresen kiirtani, csak egy

dolgot képes elérni: felszámolja az emberi szabadságot.

Üldöztetés: a liberális emancipáció kísérletének kudarca

Az üldöztetés problémája alapvető fontosságú a huszadik századi tudósemigráció számára.

Nem pusztán új, befogadó országaikban érezhették magukat többé-kevésbé idegennek, de a

modernség viszonyai között is. Épp ezért e tudósemigráció számára sok esetben az idegen-

érzet és a modernség problémája összekapcsolódik.

Alfred Schütz két fő jellemzőjét emelte ki az idegennek: objektivitását és kétes

lojalitását. Előbbi fenomenológiai-tudományos szempontból azért lehet érdekes, mert az

idegen, az emigráns rákérdez azon jelenségekre, melyek a „belsős” számára apodiktikusak –

így az idegen ideális fenomenológus, kérdőre vonja a hallgatólagos előfeltevéseket. A kétes

lojalitás abból fakad, hogy az idegen „hálátlan”, nem értékeli eléggé az adott kulturális mintát,

mint menedéket.448 Georg Simmel konkrétan is megnevezte a legjobb empirikus megjelenését

az idegennek: a zsidót.449

444 Molnár, 1991, p. 196.
445 Molnár, 1991, p. 204.
446 Molnár, 1991, p. 205.
447 Molnár, 1991, p. 142.
448 Schütz, 1984, pp.412−413.
449 Simmel, 1950. Simmel természetesen nem tartozik Arendt, Strauss és Schütz generációjához (az eggyel
korábbi generáció tagja), itt most csak a Schütz-féle felismerés hasonlósága miatt hivatkozok rá.
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Az emigráció egy jelentős hányadának zsidó háttere különleges tapasztalatisággal

gazdagította filozófiai reflexiójukat. A különleges tapasztalás épp kívülálló mivoltukból

fakadt, ráadásul az emigráns szerzők kétszeresen is „kívülállók” voltak: egyrészt zsidók,

másrészt jövevények. Amire Schütz és Simmel utaltak, az az, hogy a zsidó – és az emigráns –

mint kívülálló, kitaszított, másképp és élesebben láthat dolgokat, mint az adott társadalom

„egyszerű” tagjai. Úgy vélem, hogy az emigránsok egy részének zsidó származása hozzájárult

az egyedi világlátásukhoz és unikális felfedezéseikhez, illetve meglehetősen gazdag

gondolkodásuk emigrációjuk tragédiájához kapcsolódik.450 Az alábbiakban Arendt és Strauss

ezzel kapcsolatos gondolatait fogom vizsgálni. Mint az reményeim szerint látható lesz,

számukra az európai zsidóság huszadik századi sorsa összekapcsolódott a liberalizmus, illetve

az emancipáció kudarcával.

Leo Strauss vidéki német ortodox zsidó családban született és nevelkedett. Gyerekkori

tapasztalatai azért érdekesek, mert Kirchhain a populista antiszemitizmus központja volt

ebben az időben. Ellentét azonban a német zsidóságon belül is létezett: a vidéki zsidóságot a

vallási ortodoxia és a politikai konzervativizmus keveréke jellemezte, valamint az

emancipációval és a modernizációval szembeni mély szkepszis.451 Arendt – orosz zsidó

emigránsok gyermekeként – Strausshoz452 hasonlóan cionista lett: egyikük sem hitt a liberális

„semleges” állam megoldási kísérletében, az egyenjogúsítás lehetőségében. A „zsidó kérdés”

megoldatlanságát, politikai kérdéssé válását a modernség válsága jelének tekintették.453 „A

modern zsidókérdés léte a felvilágosodástól datálódik; a felvilágosodás – azaz, a nem-zsidó

világ – tette föl”.454

Strauss egyértelműen a német liberalizmust okolta. Úgy vélte, a német liberális

demokrácia gyengesége az oka annak, hogy a német zsidóság helyzete bizonytalanabb volt,

mint a többi nyugati ország zsidóságáé.455 Számos eltérésük ellenére Arendt is úgy látta, hogy

a modernség, a liberális egyenjogúsítás, az emancipáció, és az univerzális emberi jogok nem

mentik meg a zsidóságot. Sőt: részben ezeket is okként tartották számon a zsidóság huszadik

századi sorsának magyarázatakor.

450 Kielmansegg-Mewes, 1995, p. 8.
451 Sheppard, 2006, p. 10.
452 Itt csak érinteni fogom, és nem tárgyalom kimerítően a cionizmushoz való viszony változását Arendt és
Strauss esetében.
453 Lánczi, 1999, p. 14.
454 Arendt, 2007, p. 3. Vö. Strauss, 1995, p. 226.
455 Strauss, 1995, p. 226, Lánczi, 1999, p. 15.
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Az európai zsidóság huszadik századi történelmi tragédiája Arendt és Strauss szerint a

liberális demokrácia kudarcából fakadt. Mindketten megtapasztalták a Weimari Köztársaság

cselekvésképtelenségét és tehetetlenségét a totalitárius nyomulással szemben. Miként Strauss

írta – a weimari tapasztalatra utalva – a liberális demokrácia „igazságosság volt kard nélkül”,

vagy olyan igazságosság, amely képtelen volt használni a kardot.456 Arendt meglehetősen

hasonlóan látta Weimar kudarcát: szerinte az, hogy a liberalizmus képtelen volt ellenállni a

totalitarizmusnak, már „történelmi tény”.457

Valamiféleképpen mindketten a német liberális demokrácia inherens hibájában

keresték a totalitarizmus uralomra jutásának indokát. Korántsem arról volt tehát szó

esetükben, hogy valamiféle furcsa véletlenre gondoltak volna, amikor a liberális demokrácia

kudarcáról írtak. Mint az ugyancsak zsidó származású Kolnai írta: „Az, ahogyan a

demokrácia vereséget szenvedett Németországban, nemcsak arról árulkodik, hogy nem volt

szerencséje, hanem arról is, hogy a velejéig beteg volt”.458

Strauss: zsigeri szembenállás a liberalizmussal?

Noha, mint említettem, Strauss a korabeli populista antiszemitizmus központjában élt

zsidóként, írásaiból, feljegyzéseiből úgy tetszik, mintha érzéketlenséget mutatna az

antiszemitizmus iránt. A kurhesseni zsidóság helyzetére emlékezve azt írta, „alapvető

békességben” éltek a nem-zsidó szomszédjaikkal, és miközben a kormányzatot nem minden

aspektusból tartotta csodálatra méltónak, abbéli képességét, hogy „fönntartsa a rendet”,

igen.459 Ez az antiszemitizmus iránti „érzéketlenség” később is megmaradt, ahogy a vidéki

kontemplatív lét nagyra értékelése is – ezzel párhuzamosan pedig mindvégig jelen van Strauss

munkásságában a Bildungsideal/Bildungsbürgertum elutasítása, a felvilágosodás és a

liberalizmus bírálata: „A német-zsidó lét e liberális burzsoá modellje állt Strauss ismételt

vitapontjainak középpontjában az asszimilációs burzsoá német zsidósággal szemben, amely

hibásan a humanitás és egy jól működő német állam gépezetének kozmopolita hitébe helyezte

bizalmát”.460

456 Strauss, 1995, p. 224.
457 Arendt, 1994, p. 282.
458 Kolnai, 2005, p. 364.
459 Sheppard, 2006, p. 12.
460 Sheppard, 2006, p. 25.
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Straussra német kortársaihoz hasonlóan a német idealista filozófia gyakorolt nagy

hatást: a német humanista, neokantiánus Hermann Cohent és Ernst Cassirert érdemes itt

említeni. Cassirer Strauss doktori témavezetője volt, ennek ellenére Strauss mesterének

legfontosabb előfeltevéseit is megkérdőjelezte – és több affinitást érzett az „eretnek katolikus”

Martin Heidegger, mint Doktorvatere iránt.461 Cassirer előfeltevései összeférhetetlenek voltak

Strauss meggyőződésével: előbbiben Strauss a liberális burzsoá német társadalom, a zsidóság

és németség szintézisét látta, Heideggerben viszont a visszatérés lehetőségét a klasszikus

filozófiához.462

Strauss a „vélemények anarchiája” helyett az igazság keresését jelölte ki célul.

Disszertációjában a felvilágosodás racionalizmusát és a liberális teológiai komponenseket

bírálta. A relativizmus, liberalizmus és historicizmus bírálatán keresztül Strauss – Carl

Schmitthez hasonlóan – a német liberalizmus kompromisszumos alapállását is elutasította:

„mint zsidók, radikálisak vagyunk, és nem szeretjük a kompromisszumokat”.463 Schmittel és

Heideggerrel bírálatuk tárgya kötötte össze Strausst: a két radikális-konzervatív katolikus

hasonlóképpen vetette el a protestáns bismarcki Kulturkampf eredményét, a liberális

nemzetállamot.464

„Míg Strauss írásai sok mindennek elmondhatók, csak szisztematikusak nem,

elégedetlenségének, ha nem egyenesen megvetésének tárgya gyakorlatilag konzisztens

maradt: a liberalizmus. A liberalizmus árnyalatait látta minden modern mozgalomban és

ideológiában, amely a tolerancia és a társadalmi egyenlőség elveit akarta biztosítani. Strauss

a liberalizmust őszintétlennek tekintette, mivel azon igyekezetében, hogy elérje a konszenzust,

döntő feszültségeket és ellentéteket hagyott figyelmen kívül, vagy tompított el. A liberalizmus

mátrixát a modern Németországban 1789 elveinek vallása, kulturális protestantizmus, a

felvilágosodás racionalizmusa, a történelmi haladásba vetett hit, és az értékmentes tudomány

eszméje alkotta”.465

461 Sheppard, 2006, p. 25.
462 Ugyanakkor elítélte a nemzetiszocializmus védelmét Heideggernél, illetve filozófiájának amorális
aspektusait.
463 Idézi Sheppard, 2006, p. 27.
464 Épp ezért a katolikus és a zsidó tapasztalat és reflexió e kérdésben külön vizsgálatot is érdemelne. Noha,
hozzátehetjük, Heidegger és Schmitt „katolicizmusa” is meglehetősen sajátos: Heidegger 1919-ben szakított az
egyházzal, Schmittel pedig az egyház szakított egy időre.
465 Sheppard, 2006, p. 36.
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Strauss képtelen volt elfogadni a német liberális zsidóság álláspontját: az emancipáció, az

egyenlő jogok és a liberális jogállam számára nem jelentettek megoldást. Strauss a galut

állapotából indult ki: a zsidóság kitaszítottságából, üldöztetéséből, amit eredetileg mentális

diszpozícióként – vagy érzületként – (Gesinnung) értelmezett, és mint társadalmi-politikai,

egzisztenciális tényt. A zsidó létre való reflexió szorosan összekapcsolódik Straussnál a

filozófus létre adott válasszal. A modern államokban a zsidó, akárcsak a filozófus, kívülálló,

üldözött. Így a zsidó kérdés ugyanaz lesz, mint a filozófia egyik alapkérdése: hogyan éljünk?

Strauss válasza – e tekintetben és általában is – egyszerre volt konzervatív és radikális: a régi

struktúrák szeretete, és a meglévő renddel való teljes szakítás vágya jellemezte.466

Zsidó és filozófus

A zsidóság problémájára a választ először a galutból való kiszabadulásban keresi – így

magától értetődő módon fordul a cionizmushoz –, később azt a zsidó lét alapvető és

elszakíthatatlan komponensének tekintette: „A hozzáállás e változása a galut állapotának

kérdésében a folyamatos eltávolodást mutatja a cionista agendáktól, politikáktól, és általában

a tömegpolitikától, akár demokratikusak, akár nem”.467

Strauss olyannyira messze ment e kérdésben, hogy az antiszemitizmus lehetséges

pozitív hatásait taglalta a cionizmusra és a zsidóságra való tekintettel. Szerinte ugyanis, ahogy

az ősi izraeliek nem fogadták be az idegeneket, úgy a modern zsidóknak ugyanezt az

intoleranciát érdemes várniuk a befogadó nemzetektől.468 A galut a zsidó népnek „a lét

maximális lehetőségét [Daseinmöglichkeit] teszi lehetővé a minimális normalitás [Normalität]

állapotán keresztül”.469 Strauss számára a probléma a német liberális zsidósággal az, hogy

elfelejtették a galut állapotát. Egy liberális állam nyújtotta biztonságba vetették hitüket, amely

a múlt részévé teszi az intoleranciát, az üldözést, a zsidókkal szembeni ellenségességet, amit a

premodern korban kellett elszenvedniük.

Ugyanez az észrevétel jelenik meg Strauss általánosabb politikai felfogásában is: a

liberálisok és a szocialisták elfelejtették, hogy az emberi lények inherensen rosszak, és hogy e

466 Sheppard 2006, p. 18.
467 Sheppard 2006, p. 19.
468 Sheppard 2006, p. 43.
469 idézi Sheppard, I.m. p. 43. Ez erősen rezonál Heidegger megfejtésére: az emberi lét legnagyobb potenciálja
egy radikálisan instabil állapotban található meg.
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tényt a politikának számításba kell vennie470 – nem nehéz látni a párhuzamot e ponton

Schmitt politikai filozófiájával. Schmitt számára az ember megszűnne ember lenni, ha

megszabadulna a politikaitól; Strauss számára a zsidó megszűnik zsidónak lenni, ha

megszabadul a galut állapotától. A galut Straussnál megfeleltethető a schmitti „kivételes

állapotnak”, vagy éppen a „semmivel való konfrontációnak” a heideggeri filozófiában.471

Ennek fényében a kései írásaiban Strauss a cionizmus normalitásra való törekvését ahhoz látta

hasonlatosnak, mintha el akarnánk hagyni a hobbesi természeti állapotot. A filozófus lét

optimális állapota a galut.

Mint említettem, Strauss alapvetően a politikafilozófia első kérdéseitől indult: hogyan

éljünk? Melyik a legjobb rezsim? A mannheimi „szabadon lebegő értelmiség” képzete

számára nem jelentett túl sokat: a modern társadalomtudomány ugyan értékelheti ezt a

felfogást, ám a fenti kérdések szempontjából ezek a képzetek értéktelenek.472 E kérdésekre

ugyanis nem ad választ a pluralizmus, mely szerint megegyezhetünk abban, hogy nem értünk

egyet.473

A politika első kérdéseire vagy az értelem, vagy a hit adhat választ – ezt nevezte

Strauss politikai-teológiai kérdésnek/állapotnak, a két válasz feszültségét Athén és Jeruzsálem

konfliktusának. Ideális esetben a próféta alapítja meg az államot, aki egyszerre filozófus és

törvényhozó.474 Ám a valóságban ez az ideális állapot aligha létezik. A társadalom és a

filozófus/próféta ellentéte jellemzi az ismert rendeket – a próféta veszélyben van a

zsarnokoktól és a sokaságtól, véleményekkel kell elfednie valós tanítását. E ponton ismét

összekapcsolódik a zsidó és a filozófus problémája: Platón tökéletes városának keresését

Strauss szerint nem felejthetik el a zsidók – a zsidó nemzet akkor tökéletes, ha tökéletes

törvényen alapszik, és azt be is tartja.475 De tökéletes társadalmak nincsenek, így egy nemes

léleknek – a filozófusnak – meg kell válogatnia, kikkel áll össze. A filozófus, ha választ akar

adni a jó rend kérdésére, szükségszerűen szembekerül a politikai közösséggel, hiszen annak

470 Sheppard, 2006, p. 45.
471 Sheppard, 2006, p. 47.
472 És, jegyezzük meg, mint az fiatalkori, főként a zsidó közéletben játszott szerepéből kiderült, Strauss maga
sem volt afféle szabadon lebegő értelmiségi: aktívan részt vett a korabeli német zsidóság politikai vitáiban.
473 Sheppard, 2006, p. 95. „»A zsidó-keresztény hagyomány«? Ez súlyos különbségek elhomályosítását és
elhallgatását jelenti. A kulturális pluralizmus, úgy tűnik, annak árán lehetséges, hogy minden élt eltompítunk”.
Strauss, 1989, p. 31. „(…) nincs olyan, hogy zsidó-keresztény hagyomány; legkésőbb Páltól kezdve a
kereszténység sosem értette meg a judaizmust”. Strauss, 1995, p. 267.
474 I.m. p. 72.
475 I.m. p. 77. Egy Karl Löwithnek írt levél arra utal, hogy Strauss valóban a Platón és Arisztotelész által leírt
legjobb politikai rendet tekintette a legjobb politikai rendnek. Sheppard, 2006, p. 104, Lánczi, 1999, p. 13.
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bevett hiteit, elveit kérdőjelezi meg.476 Strauss szerint ezért van szükség kettős tanításra,

vagyis egy eszközre, amellyel a filozófus megvédi magát a közösség haragjától.

„Ily módon az üldöztetés sajátos írástechnikát és ezáltal egy különös irodalmi műfajt hív

életre, melyben a legfontosabb dolgokról az igazság kizárólag a sorok között jelenik meg. (…)

Biztosítja a személyes kommunikáció minden előnyét, ugyanakkor kiküszöböli legnagyobb

hátrányát: nem csak az író ismerősei férhetnek hozzá az új gondolatokhoz. Biztosítja a

nyilvános közlés minden előnyét, de kiküszöböli legnagyobb hátrányát: az írót fenyegető

halálos ítéletet”.477

Strauss szerint a modernség és a felvilágosodás önhittsége elfeledtette a filozófusokkal az

üldöztetés problémáját, és azt, hogy a sokaság elől el kell rejteni az igazságot. Ezért fordult a

középkori muszlim és zsidó filozófusokhoz – Maimonidészhez és al-Farabihoz.

A középkori felvilágosodás szerzői még elég bölcsek voltak ahhoz, hogy ezt az

alapvető feszültséget észben tartsák: bizonyos igazságokat tilos a sokasággal megosztani. A

politikai közösség számára, bevett hagyományaik, meggyőződéseik szempontjából a filozófia

felforgató tevékenység. E ponton felmerül a kérdés: miért pont az Egyesült Államokban

dolgozta ki Strauss a kettős tanítás módszerét? Miért egy liberális demokráciában, ahol kőbe

volt vésve a szólásszabadság eszméje?

Egyrészt Strauss az illiberális társadalmak erényeit akarta becsempészni az Egyesült

Államokba.478 Szerinte ugyanis a zsarnokságoknak volt legalább egy pozitív hatásuk:

prudenciát és óvatosságot ébresztettek a filozófusban. Szükségét érezte, hogy a politikai

tökéletlenség tudatát és a galut állapotát fenntartsa. Másrészt talán nem túlzás azt

feltételeznünk, hogy Strauss alapvetően anti-egalitárius volt, így a módszere nem pusztán az

üldöztetés meglétén vagy annak hiányán nyugszik. Ha az emberek intellektuális

képességeikben alapvetően egyenlőtlenek, akkor a filozófusnak ugyanúgy el kell rejtenie

előlük az igazságot a szólásszabadság körülményei között, mint amikor üldözik. Platónt,

476 SZÓKRATÉSZ: És ha ismét amaz árnyak böngészésében kellene versengenie az ottani örökös rabokkal, és
vakoskodnék csak, míg a szeme meg nem szokná a sötétet - és ez az idő, míg megszokná, nem is volna rövid -,
hát nem kacagnák ki, nem mondanák-e róla: úgy kell neki, miért ment fel, íme szeme világát vesztve jött vissza,
hát lám, nem éri meg a felmenetel! És ha valaki eztán megpróbálná béklyóikat megoldani, és felvezetni őket, azt,
ha nyakon csíphetnék és megölhetnék - vajon nem ölnék-e meg?
GLAUKÓN: De igen!
Platón, Az állam, VII. könyv, 517a.
477 Strauss, 1994, p. 30−31.
478 Sheppard, 2006, p. 81.
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Maimonidészt és Nietzschét követte: csak a kevesek lehetnek filozófusok. A legjobb rend

valójában csak „zárt társadalom” lehet, hiszen csak a tudás egysége mentén jöhet létre a

nyilvánvalóan tökéletlen politikai viszonyok között, melyek Strauss szerint soha nem fognak

megszűnni. A filozófusnak el kell rejtenie mondanivalóját.

Harmadrészt Strauss nem tartotta túl nagyra a „gondolatszabadság” meglétét és

garanciáját sem: a szólásszabadság körülményei között hangoztatott nézetek általában készen

kapott gondolatok közötti választást jelentettek számára, nem valódi gondolkodást.479

„Az, amit a gondolat szabadságának nevezünk, sok esetben – sőt, praktikus szempontból talán

mindig – azt a lehetőséget jelenti, hogy az emberek választhassanak két vagy több olyan nézet

között, melyeket egy parányi kisebbség, a szónokok vagy írók fogalmaznak meg”.480

A liberalizmus, a gondolatszabadság biztonságának érzete intellektuális önhittséghez vezet;

ezzel szemben az illiberális viszonyok a különleges embereket, közösségeket arra késztetik,

hogy felfedezzék és megőrizzék a valóban független tudásforrásokat. Strauss szerint a

gondolatszabadság megléte nem oldja meg magának a gondolkodásnak a problémáját.

Jellemző hozzáállására, hogy hiába nyújtott neki menedéket a liberális-demokratikus Egyesült

Államok, az amerikai liberalizmus állandó átkok tárgya maradt számára.481

Az eredetvesztés problémája, a zsidóság és a modernség válsága Straussnál

összefügg: a modern racionalizmus nem oldotta meg a zsidókérdést. Ebből a felismerésből

eredeztethető Strauss módszertana is, illetve a zsidó filozófiai hagyomány vizsgálata.482

Strauss azt a problémát vizsgálta, hogy miként viszonyul a zsidó hagyomány a

modernséghez. A tesuvá visszatérést jelent: visszatérést a rossz útról a jóra. Ez azt is

implikálja, hogy eredetileg jó úton jártunk, és az elidegenedés miatt tértünk rá a rosszra. Ezért

a visszatérés mindig megegyezik a bűnbánattal.483 Strauss hangsúlyozza, hogy a judaizmust a

visszatérés lehetősége érdekli, a klasszikus héberben nem is találjuk meg a „haladás” kifejezés

megfelelőjét.484 A visszatérés problémája utal arra is, hogy a kezdet a jó, és az eltévelyedés

479 Sheppard p. 100−101.
480 Strauss, 1994a, p. 28.
481 Sheppard p. 91.
482 Lánczi, 1999, p. 26−27. Strauss módszeréről a későbbiekben lesz szó bővebben.
483 Strauss, 1989, p. 227.
484 Strauss, 1989, p. 228.
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későbbi fejlemény, amely a hittől való elidegenedés következménye: a lojalitás elsődleges, a

hitetlenség másodlagos.485

A haladó ember szemszögéből azonban a kezdet a legtökéletlenebb, a barbarizmus, az

ostobaság világa, és csak a haladással lehet változtatni ezen az állapoton.486 A haladás

előfeltételezi, hogy van az egyszerű értelemben vett jó élet, és az élet kezdete radikálisan

tökéletlen.487 Strauss e fejtegetéseit olvasva fel lehet tenni a kérdést: vajon a judaizmus

összeegyeztethető a modernséggel? A lojalitás és a hit visszamaradottságnak,

előítéletességnek tűnik a haladó szemében. Ami a vallásos ember szemében lázadás, az a

haladónak felszabadulás, forradalom.488 Úgy tűnik, hogy Strauss szemében a judaizmus, a

zsidó hagyomány, és a modernség haladás-hite kibékíthetetlen ellentmondásban állnak

egymással.

A liberalizmus önellentmondása és az arra adott válaszok

Strauss szerint a tizenkilencedik században sokan gondolták úgy, hogy számos, ha nem az

összes probléma tetszés szerint megoldható: ugyanebben a szellemben kezdtek el a

zsidókérdésről is beszélni. Ám, mint Strauss megjegyzi, a német-zsidó problémát sosem

oldották meg, hanem „megsemmisítették” a német zsidók megsemmisítésével. Hitler

hatalomra jutása előtt a német zsidók úgy gondolták, hogy a problémájukat alapvetően

megoldotta a liberalizmus: a német zsidók zsidó vallású németekké váltak, semmivel kevésbé

németekké, mint a keresztény, vagy hitetlen németek.489 Úgy gondolták, vallási kérdésben a

német állam semleges.490 A német társadalom ugyanakkor nem volt semleges, és erősebbik

része nem is fogadta ezt el – és, ahogy Strauss szerint Herzl helyesen látta, ez az „erősebb

rész” az, ami számít.

Strauss a liberális-demokratikus állam első elgondolását Spinozához kötötte, azaz

ahhoz a filozófushoz, aki elsőként volt egyszerre liberális és demokrata.491 Spinoza azt

remélte, hogy a zsidók és keresztény megszűnnek zsidónak és kereszténynek lenni, és

485 Lásd még Jeremiás próféta, Machiavelli, Rousseau és a „revolutio” eredeti gondolata. Erről bővebben lesz szó
a forradalomról szóló alfejezetben.
486 Strauss, 1989, p. 229.
487 Strauss, 1989, p. 235.
488 Strauss, 1989, p. 230.
489 Strauss, 1995, p. 227−228.
490 Strauss, 1995, p. 228.
491 Strauss, 1995, p. 241, Uő, 1989, p. 231.
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egyszerű emberekké válnak. Kulturált embernek nincs szüksége vallásra.492 A tisztán politikai

megoldás, vagyis a cionizmus alternatívája egy szintén tisztán politikai megoldás – Spinozáé

–: az asszimiláció. A liberális demokrácia fölváltaná a korábbi vallásokat egy állami vagy

civil vallással, így megszüntetné a vallás jelentőségét.493

Strauss szerint a liberális demokrácia inkább a „sötét középkorral”, semmint a

felvilágosult despotizmussal szemben határozta meg önmagát. Univerzális emberi erkölcs – és

ezzel univerzális emberi társadalom – megvalósítását tűzte ki célul, amelyben a vallás

„magánüggyé” válik, szemben a középkorral, amelyben a katolikus egyház volt a társadalmat

összetartó kapocs.494 Amennyiben a vallás magánüggyé válik, az államnak vallási

kérdésekben semlegesnek kell maradnia. Strauss szerint a liberalizmus azon áll vagy bukik,

hogy az állam és a társadalom elválasztása érvényes-e, azaz, hogy elismer egy privát szférát,

amit a törvény védelmez, és hogy a vallás e privát szférába tartozik. Természetesen a liberális

állam nem „diszkriminálja” a zsidókat. Ám épp a liberális állam alapelvében van az az

alapvető hiba, ami Strauss szerint a vesztét okozta:

„Egy ilyen, iménti értelemben vett privát szféra elismerése a magán »diszkrimináció«

engedélyezését, védelmét, és így valójában támogatását jelenti. A liberális állam nem nyújthat

megoldást a zsidó problémára, mert egy ilyen megoldás mindenfajta »diszkriminációval«

szembeni törvényes tilalmat jelentene, azaz, a privát szféra felszámolását, az állam és

társadalom közti különbség tagadását, a liberális állam elpusztítását”.495

Strauss a liberalizmuson kívül még egy forrását megjelölt a harmincas évek felfordulása

kapcsán: a nihilizmust. De míg utóbbit mindenestül elvetette, és a liberalizmusról gyakran a

fizikai undor szókészletével írt, az előbbi indíttatásával megértőbb volt: „»A pacifikált bolygó

kilátása«, magyarázza Strauss, »uralkodók és uraltak nélkül, egy planetáris társadalom,

amely csak a termelés és fogyasztás iránt elkötelezett, a spirituális, csak úgy mint materiális

kereskedelem termelése és fogyasztása iránt, érthetően volt rémisztő jó néhány nagyon

intelligens és nagyon decens, jóllehet nagyon fiatal német számára«”.496

492 Strauss, 1995, p. 242.
493 Strauss, 1989, p. 231.
494 Strauss, 1995, p. 226.
495 Strauss, 1995, p. 230.
496 idézi Sheppard, I.m. p. 96.
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Lazábban ehhez az irányzathoz tartozik Schmitt, Heidegger, valamint a konzervatív

forradalom képviselői, Möller van den Bruck és Ernst Jünger. Strauss az esztétizált

militarizmust sosem kedvelte, ám a liberalizmus-ellenességet mélységesen megértette. A

weimari liberalizmus nem adott intellektuális vezetést a fiataloknak, így nem csoda, hogy a

liberalizmusból kiábrándult, vagy az iránt eleve ellenszenvet tanúsító fiatal német

gondolkodók miféle eszmékhez fordultak. Talán ebből érthető meg Strauss – feltételezett

vagy valós – szellemi elitizmusa is, amit az Egyesült Államokban gyakorolt tanítványainak

szűk körében.

„A tizenhetedik századi radikális felvilágosodás nyomában felépített világban a rang, rend,

igazság és a szent régi értékeit felforgatták és semmibe vették az egalitarianizmus,

relativizmus, kommercializmus, historicizmus, tömegpolitika és liberalizmus kedvéért. Strauss

elégedetlensége a modernitás utóbbi, felszínességet létrehozó csoportjával szemben vezérelte

gondolkodását Weimar összeomlása után egész amerikai karrierje során”.497

Strauss sosem volt az asszimiláció és a felvilágosodott, toleráns társadalom, valamint a

Bildungsbürgertum híve. Bírálatának célkeresztjében állandó és kitüntetett helyet foglalt el a

liberalizmus. Míg az ezoterikus tanítás a keveseknek szóló igazság kifejtésére szolgált, az

exoterikus tanítás azért volt fontos, hogy megerősítse a társadalom konzervatív nézeteit. Zsidó

vonatkozásban erre vonatkozott a tesuvá felhívása, a zsidóság visszatérésének igénye az

ortodoxiához.498 A liberalizmussal szembeni ellenérzései kifejeződtek az utópiák elvetésében

is. A modern felvilágosodás célja az volt, hogy minden korábbi nemzeti, vallási stb.

választóvonalat aufklärunggal töröljön el. Ehhez hasonlóan kérdőjelezett meg minden olyan

projektet, amely túl akar lépni a politikai tökéletlenségen, és azt a messianisztikus vágyat,

amely meg akarja szüntetni a kitaszítottságot – a zsidó és a filozófus számára egyaránt.

Strauss Nietzschét követve úgy vélte, hogy a liberális-demokratikus egalitarizmus végső

soron kizárja a filozófus mint filozófus létének lehetőségét, és ezzel kapcsolatosan komoly

kérdéseket tesz fel az üldöztetés némely pozitív hatásával kapcsolatban.499

497 I.m. p. 84.
498 Feltételezhető, hogy Strauss számára az ortodoxiához való visszatérés a „sokaságnak” szólt. A filozófus
ugyanis csak a filozófia igazsága iránt elkötelezett – azaz, sem vallásnak, sem politikának. Sheppard, 2006, p.
119. Valószínűleg erre vonatkozik Arendt megjegyzése is Straussról egy Jaspersnek írt levelében:
„meggyőződéses ortodox ateista (…) Nem kedvelem”. I.m. p. 120.
499 Sheppard, 2006, p. 63.
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Strauss képtelen volt elfogadni a zsidókérdés és a filozófia problémájának liberális

megoldását – Weimar kudarca idején és utána is. Egy Karl Löwithnek írt levelében így

fogalmazott: „»Csak azért, mert a jobboldali irányultságú Németország nem tolerál minket,

ebből nem következik, hogy a jobboldal elveit el kell utasítanunk. Épp ellenkezőleg, csak a

jobboldal – fasiszta, tekintélyelvű, birodalmi – elvei alapján lehetséges, hogy

méltóságteljesen, az „ember íratlan jogaira” való nevetséges és émelyítő hivatkozás nélkül

tiltakozzunk az undorító szörnyeteg ellen«”.500

Megvetését mi sem fejezi ki jobban, mint hogy azt írta: „nem fogok kúszni a

liberalizmus keresztje előtt”, illetve ezzel a lehetőséggel szemben inkább preferálta volna a

„visszatérést a gettóba”.501 Összességében elmondható, hogy Strauss nézetei fiatalkorától

kezdve egészen az Egyesült Államokban töltött időig összeegyeztethetetlenek voltak a

liberalizmussal és a felvilágosodással. Ha utóbbinak a hármas jelszavát vesszük alapul –

szabadság, egyenlőség, testvériség –, Strauss a következőképpen válaszolt volna rájuk: a jó

rezsim célja nem a szabadság, hanem az erény; az egyenlőség lehetetlen és hamis kívánalom,

mert az emberek lényegileg egyenlőtlenek; a testvériség, az emberiség egyetemes közössége

bukásra van ítélve, és a huszadik századi liberális jogállam kísérletével meg is bukott.

A felvilágosodás és az emancipáció reményeinek bukása

Strausshoz hasonlóan Arendt is a felvilágosodás problémájából indul ki: a zsidóság

problémája elválaszthatatlanul összekapcsolódik a modernség problémájával. Az emancipáció

egyenlőséget ígért a zsidóknak, ám ennek az egyenlőségnek Arendt szerint van egy alapvető

paradoxona: „Minél egyenlőbbek a feltételek, annál kevesebb magyarázat kínálkozik az

emberek közötti különbözőségek megokolására, egyre növekszik az individuumok és csoportok

egyenlősége”.502 A zsidókat épp különbözőségük tette különlegessé, és szintén paradox

módon ez adta bizonyos esetekben elfogadottságukat is.

„Éppen az egyenlőség ezen új értelmezése tette oly bonyolulttá a modern etnikai viszonyokat

(…) Mivel az egyenlőség megköveteli, hogy én minden egyént és csoportot velem egyenlőnek

500 idézi Sheppard, I.m. p. 62.
501 Sheppard, 2006, p. 62. „Gettó-mentalitásról” Strauss szerint azok beszélnek, akik megadták magukat a
modern világnak, és akiknek nincs meg a szükséges intelligenciájuk ahhoz, hogy megértsék, a szecesszió –
kivonulásként értve – szükségessé válhat nem csak a zsidók, de a keresztények számára is. Strauss, 1995, p. 268.
502 Arendt, 1992, p. 68.
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ismerjek el, de a különböző csoportok közötti ellentétek – más-más oknál fogva – kizárják ezt,

a konfliktusok különösen kegyetlen formát öltenek. (…) Így minél egyenlőbb volt a zsidóság,

annál meghökkentőbbek voltak a zsidó különbözőségek”.503

A zsidók 1808-ban nyertek polgárjogot, és ezzel a porosz zsidóság maradéka elvesztette

különbözőségét: a „kivételezett” zsidók egyszerű zsidókká váltak, akik immár nem kivételek

voltak, hanem „egy megvetett nép képviselői”.504 Arendt szerint az „eltúlzott „jóakarat”

szándékával ellentétben épp káros hatással volt a nyugativá vált, művelt zsidókra.505 A

felvilágosodás univerzális-humanista benevolens hozzáállása végül annak ellentétébe fordult

Arendt szerint: „A felvilágosodás minden emberi iránti, eredendő toleranciáját és

érdeklődését felváltotta az egzotikum, az abnormalitás, a másság mint olyan iránt érzett

morbid vágy”.506

A polgári emancipáció hatására a társadalom minden szegmensében az tudatosult,

hogy a zsidók nem kivételek, hanem egy olyan csoport tagjai, akiknek érdekében az állam

akár kivételes lépéseket is hajlandó tenni – a „kivételezett zsidók” pedig éppen ettől tartottak:

„mindannyiuknak azt kellett bebizonyítania, hogy annak ellenére, hogy zsidó, mégsem az”.507

Strauss szerint az emancipáció iránt elkötelezettek leegyszerűsítették a kérdést, hiszen az,

hogy valaki kedvel egy zsidó nőt, vagy férfit, nem jelenti azt, hogy általánosságban kedvelné

a zsidókat – ennek kapcsán jegyzi meg, hogy Heidegger 1953-ban még mindig beszélhetett a

nemzetiszocializmus „belső nagyságáról és igazságáról”.508 Arendt szerint az egyenlősítés a

megkülönböztetés eltörlésével valójában szándékával ellentétes eredményre jutott:

„Az emancipáció éppen úgy felszabadítaná a »visszamaradott« zsidó népet, mint a művelt

zsidókat, következésképp az egyenlőség elsöpörné az értékes megkülönböztetést, melyen (…)

társadalmi helyzetük nyugodott. Mikor az emancipációt végül elfogadták, a legtöbb

emancipált zsidó a megkeresztelkedésbe menekült, jellemzően elviselhetőbbnek és kevésbé

veszélyesnek érezve zsidóságát az emancipáció előtt, mint azt követően”.509

503 Arendt, 1992, p. 69.
504 Arendt, 1992, p. 74−75.
505 Arendt, 1992, p. 72.
506 Arendt, 1992, p. 81.
507 Arendt, 1992, p. 75.
508 Strauss, 1995, p. 227. Ez Heidegger könyvének újbóli kiadása volt. Strauss nyilvánvalóan arra utal, hogy
Heidegger nem tartotta fontosnak e passzus kihúzását, módosítását vagy bírálatát az újrakiadásban, tehát
továbbra is érvényesnek tartotta ezt a gondolatot.
509 Arendt, 1992, p. 73.
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Lessing az értelmet, humanitást és a toleranciát választotta a történelemmel szemben: „az

igazság elvész a felvilágosodásban”.510 A választás értelme Lessing számára az volt, hogy az

értelem választásával – feladva a történelmet, így saját történelmüket is – teljes értékű emberi

lények legyenek a zsidók. Ez az univerzális emberi minőség választása a partikulárissal-

történelmivel szemben. Az ily módon „átformált” zsidó azonban egy idegen múlttól függ:

múltjától való elszakadásra ítéltetett, mégis annak köszönheti létét. „Így a zsidók egy

történelem nélküli néppé váltak a történelemben. Herder felfogása a történelemről megfosztja

őket múltjuktól. Így újra szemtől szembe állnak a semmivel”.511

A történelemtől megfosztott zsidóságnak tett ígéret a felvilágosodás által az

emancipáció, az egyenlőség, az asszimiláció – ez azonban csalóka Arendt szerint.512 Arendt

különböző utakat vizsgált, amelyek orvosolni próbálták valamilyen módon a zsidóság eme

sehová sem tartozó állapotát: „Egy zsidó csak akkor lehet ember, ha megszűnik zsidónak

lenni”.513

Ugyanezt az ellentmondásos állapotot vette észre Strauss. Szerinte ahelyett, hogy

csökkent volna, a társadalmi felemelkedéssel csak növekedett a zsidók érzékenysége.

Korábban a zsidók ugyanis inkább immunisak voltak a gyűlöletre és megvetésre, hiszen ez a

választott nép érzetét erősítette csupán. A „kiszakított, asszimilált zsidónak” azonban semmije

sem volt, amit szembeállíthatott volna a gyűlölettel és megvetéssel, csak puszta valója. „A

teljes társadalmi egyenlőségről bebizonyosodott, hogy a zsidók mint zsidók teljes eltűnését

követeli meg”.514

A „vegyes társadalom idilljének” eltűnése után már nem viszonyult egyetlen csoport

sem kedvesen a zsidókhoz. Abban a pillanatban, amint politikai vagy polgárjogot nyertek,

társadalmi páriákká váltak Arendt szerint.515 Strauss hasonlóképpen látta: a liberális

megoldás legjobb esetben is jogi egyenlőséget eredményezett, amely nem azonos a társadalmi

egyenlőséggel.516 Épp az „apologéták zsidóképe” aggatta a zsidókra a páriák kiváltságainak

ismérveit. Az első művelt zsidók még jellemzően inkább lázadók voltak, ám az új helyzet

510 Arendt, 2007, p. 4.
511 Arendt, 2007,  p. 16.
512 Arendt, 2007,  p. 276.
513 Arendt, 2007,  p. 283.
514 Strauss, 1989, p. 232.
515 Arendt, 1992, p. 75.
516 Strauss, 1995, p. 228.
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inkább a konformizmust erősítette.517 Ezzel egyidejűleg az antiszemiták szerint az „általános

zsidónak” a megfeleléshez parvenütulajdonságokat kellett felvennie: „embertelenséget,

kapzsiságot, arcátlanságot, alamusziságot, karrierizmust”.518 A zsidók így döntésre

kényszerültek: vagy páriák maradnak, kívül a társadalmon, vagy parvenüvé válnak, vagy

alkalmazkodnak. Akár a pária-, akár a parvenü-létet választották, mindkettő a szélsőséges

magányba vezet Arendt szerint. „A zsidók egyszerre érezték a pária megbánását azért, hogy

nem váltak parvenüvé, és a parvenü lelkiismeret-furdalását azért, hogy elárulták népüket és

az egyenlő jogokat személyes kiváltságokra cserélték”.519

Arendt kiemeli, hogy Heinrich Heinénél a pária az átlagemberekhez csatlakozik,

hiszen azok kitaszítottságában osztozik. Ez a kitaszítottság azonban vidám színezetet kap, a

joie de vivere élményét. Hiszen ki a valódi schlemiel? A zsidó pária, vagy azok, akik

felcserélték a természet ajándékait a hiábavaló társadalmi privilégiumokra és előítéletekre –

azaz, a parvenük? A pária távolságtartása Heine szerint a szabadság lényege. Ez a

„természetes szabadság”, hiszen az ember szabadnak születik, és épp a társadalmi rangért,

privilégiumokért való küzdelmében kényszeríti magát szolgaságba. Csak a társadalom béklyói

verik láncra a természetes módon szabad embert, azoknak köszönheti rabságát. Heine afféle

tükröt tart a politikai világ elé, annak nevetségességét, groteszk jellegét, hiábavalóságát

hangsúlyozva – hiszen a nap mindenkire épp ugyanúgy süt, a társadalmi pozíciókért való

aggodalmaskodás hiábavaló. Ez eredményez egy bizonyos „gyökértelenséget” a zsidóság

esetében: „Valóban, a zsidó tendencia az utópizmus felé – mely hajlam épp az emancipáció

országaiban a legnyilvánvalóbb – a (…) társadalmi gyökerek e hiányából fakad”.520

Természetesen Heinét nem tévesztette meg az a délibáb, hogy a zsidók képesek

„egyszerű emberi lényekként” létezni a népeken és nemzeteken kívül – nem dőlt be a

„világpolgárság nonszenszének”, ahogy Arendt fogalmazott.521

Bernard Lazare a pária és a költő alapvető rokonságát ismerte föl, hiszen mindketten a

társadalom kitaszítottjai. Lazare a Dreyfus-ügy kapcsán lázadt a pária-állapot ellen. Szemben

Heinével úgy vélte, ki kell lépni a fantázia és a természet világából, hogy a való életben, a

politikában képviseljen a pária minden elnyomott emberi lényt.522 Míg Heine vidáman

nevetett a hiábavaló igyekezeten, hogy a pária parvenüvé váljon, és ezzel tegye nevetségessé

517 Arendt, 1992, p. 79.
518 Arendt, 1992, p. 79−80.
519 Arendt, 1992, p. 80.
520 Arendt, 2007, p. 280.
521 Arendt, 2007p. 282.
522 Arendt, 2007p. 284.
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magát, Lazare komolyan vette az elnyomás elleni küzdelem feladatát. A pária, amint belép a

politikába, szükségszerűen lázadó lesz. A probléma azonban az, hogy ily módon a

schlemielből schnorrer lesz: azoktól kell koldulnia, akik ellen harcolnia kellett volna: „(…) a

pária automatikusan azon társadalmi rend egyik pillére lesz, amelyből ő maga ki van

taszítva”.523

A politikába belépő, az elnyomott emberekért egyetemes módon kiálló pária

sziszifuszi végeredménnyel találja szembe magát: a parvenü fél, hogy pária lesz, a pária

parvenü akar lenni – így tudni fogják egymásról, hogy „rokonok”. A minden elnyomottért

való egyetemes kiállás nem szünteti meg a zsidó mint zsidó létének problémáját.

Arendt említi még Charlie Chaplint is, aki ugyan nem volt zsidó, ám a „csavargó”

figurájában ő is a schlemielt jeleníti meg: a kisembert, aki bujkál a hatóságok elől, és

rendszerint ártatlanul vádolják – csak amikor valódi stiklit követ el, akkor sikerül

kiszabadulnia a törvény karmai közül. Chaplin alakításában szintúgy a schlemiel állandó

szélmalomharca jelenik meg, akit azonban egyfajta sajátos életrevalóság és jellemez.

Kafka az Egy küzdelem leírása című művében a művészetbe való menekülés

hiábavalóságát hangsúlyozza: a művészet a társadalom alkotásává válik, így oda nem vezet

többé menekülőút. A pária születésétől fogva élethalál harcot vív a társadalommal, és e

küzdelemben egyedül a gondolkodás fegyvere marad számára.

A zsidó mint pária témájában talán a legfontosabb mű mégis Kafka Kastélya, és annak

főhőse, K., aki talán Kafka ezen egyetlen művében kimondottan és egyértelműen zsidó. K.

sem a néphez, sem az uralkodókhoz nem tartozik valójában: idegen. K. célja az, hogy

megkülönböztethetetlen legyen, azaz asszimilálódjon. A zsidók Arendt szerint általában az

uralkodókhoz húztak, Kafka hőse pedig épp a másik utat választja, és ugyanazt akarja, mint

ami „mindenki másnak” is megvan: otthont, családot, munkát, állampolgárságot. Ehhez

azokkal kell megszakítania a kapcsolatot, akikhez a legjobban hasonlít: K. azt teszi, amit az

egész világ elvárna a zsidóktól.524

K.-t csak azon univerzális minőségek érdeklik, melyek minden ember számára

adottak: a „természetes” vagy „emberi” jogok. Amikor a falu lakói felfedezik, hogy az idegen

a kastély védelmét élvezi, érdektelenségük ellenségességbe vált át – ekkor K. vágyat kezd

523 Arendt, 2007, p. 285.
524 Arendt, 2007, p. 291.
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érezni az iránt, hogy visszatérjen a kastélyba. A falu lakói nem azért nyugtalanok, mert a

főhős idegen, hanem mert nem fogad el szívességeket, nem tudja azokat értékelni.525

Strauss szerint az egyetlen „emberi” megoldása a zsidókérdésnek. Ez pedig azé a

nyugati zsidóé, aki vagy önmaga szakadt el, vagy szülei szakadtak el a zsidó közösségtől

annak reményében, hogy „normális tagjai” lesznek egy liberális vagy univerzális emberi

társadalomnak, és egyszerű emberekké válnak abban – az ezzel próbálkozó természetesen

zavarba jön, amikor rájön, hogy ilyen társadalom nincsen.526

Kafka főhőse lassan ráébred, hogy azok az „alapvető dolgok”, amikkel szerinte a falu

lakói rendelkeznek – mint az általános emberi jogok, normális élet, család stb. – épp annyira

nem állnak számukra rendelkezésre, mint K. számára. A falu lakói életüket a végzet

játékaként élik meg, amit nem tudnak kontrollálni. Állandó élményük az, hogy a

hatalmasságok szeszélyeinek vannak kitéve: a „normalitás”, amire K. vágyik, kivételessé vált.

Nem a feladást választja azonban, hanem azt, hogy tovább küzd és osztozni akar a falu

lakóinak fájdalmaiban. Állandó félelem járja át azonban amiatt, hogy e fájdalmakat nem tudja

átélni, és nem lehet soha egy közülük. A történet végén a főhős, a „jóakaratú ember” kimerül

– és meghal.

Arendt szerint ennek az igazságnak a felismerése tette Kafkát cionistává. A zsidóság

„abnormális” pozíciójának eltörlése csak úgy lehetséges, ha ők is népként élhetnek, mint

bármely más nép.

„Addig, még a nyugat-európai zsidók csak társadalmi értelemben voltak páriák, nagy

mértékben találhattak megváltást azáltal, hogy parvenükké váltak”.527

„A pária élete, noha meg volt fosztva a politikai jelentőségtől, semmi esetre sem volt

értelmetlen. Ma viszont az. (…) A pária zsidó és a parvenü zsidó ugyanabban a hajóban

vannak, és elkeseredetten eveznek ugyanazon a vad tengeren. Mindkettőt ugyanazzal a jellel

bélyegezték meg; mindketten törvényen kívüliek. (…) Végre világossá vált, hogy az egyén

„értelmetlen szabadsága” csak teljes népének értelmetlen szenvedése előtt kövezi ki az utat. A

társadalmi elszigetelődés már nem lehetséges. (…) Ma mind a realizmus az egyik oldalon,

mind az idealizmus a másik oldalon utópikus. (…) A jóakaratú embert ma elszigetelődésbe

525 Vö. Schütz „kétes lojalitásával” az Idegen c. esszében. Amennyiben a fönt idézett Schütz-írást vesszük alapul
az „idegen” leírásához, úgy is jellemezhetnénk a parvenüt, mint aki „túlalkalmazkodik”, hogy a kétes lojalitását
eltüntesse.
526 Strauss, 1995, p. 231.
527 Arendt, 2007, p.296.
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taszítják, ahogy a zsidó-idegent a kastélyban. Elveszik – vagy meghal a kimerültségben. Mert

csak egy nép keretei között élhet az ember emberként az emberek között, anélkül, hogy

kimerítené magát”.528

Strauss értelmezésében ugyanez volt Herzl következtetése is: csak az oldja meg a

zsidókérdést, ha a zsidók ugyanolyan nemzet lesznek, mint az összes többi.529 Herzl a liberális

megoldás hibájából indult ki, ám Strauss szerint magát a problémát is elkezdte úgy látni, mint

a liberalizmus: egyszerű emberi problémaként. A cionisták úgy gondolták, hogy a politikai

megoldás lehetséges.530 Strauss szerint azonban Izrael létrehozása sem oldotta meg a

zsidókérdést. Az egyszerű politikai cionizmus kudarcára válaszként jelent meg a kulturális

cionizmus, amely azt állította, hogy a zsidó állam zsidó kultúra nélkül üres. A kulturális

cionizmus azt remélte, hogy középutat találhat az erőpolitika és az isteni kinyilatkoztatás, a

„szubkulturális” és a „szuprakulturális” között. Ám Strauss szerint a kulturális cionizmusból

hiányzott a két szélsőség keménysége, határozottsága.531

A vallási cionizmus blaszfémnek tekinti azt a nézetet, hogy egyszerű emberi megoldás

létezik a zsidókérdésre.532 Még ha üdvözli is a vallásos cionista Izrael létrejöttét, nem

tekintheti a messiási kor eljövetelének, a zsidóság és az emberiség megváltásának. Úgy tűnik,

hogy ez az álláspont állt legközelebb Strausshoz. Izrael létrehozása a legkomolyabb

módosítása a galutnak, ám Strauss – és a vallásos cionisták szerint – korántsem a galut vége.

Izrael ugyanis része a galutnak,533 így Izrael létrejötte nem válasz a zsidókérdésre vagy

problémára. A Tóra úgy jelenik meg, mint amit Isten adott, nem Izrael; így azok a kísérletek,

melyek a zsidókérdést puszta emberi eszközökkel akarták megoldani, kudarcot vallottak

Strauss szerint: azt a köteléket, amit nem ember kötött össze, nem is választhatta szét az

ember.534

Ez egy alapvető eltérés Arendt felfogása és Straussé között. Arendt szerint ugyanis „A

zsidó nép történelmének talán legszomorúbb ténye, hogy mindig ellenségei – és sohasem

528Arendt, 2007, p. 297.
529 Strauss, 1995, p. 228.
530 Strauss, 1995, p. 228.
531 Strauss, 1995, p. 229.
532 Strauss, 1995, p. 230.
533 Strauss, 1995, p. 230.
534 Strauss, 1989, p. 233.
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barátai – értették meg, hogy a zsidókérdés politikai kérdés”.535 Strauss szerint a zsidókérdést

nem lehet politikai – emberi – eszközökkel megoldani.

„Miután amellett érvelt, hogy a zsidó kiválasztottság szükségszerűen maga után vonja a zsidó

és az isteni örök elválasztását, Strauss univerzalizálja ezt az állapotot [a galutot – M.G.] a

teljes emberiség számára: képtelenek vagyunk egy tökéletesen igazságos politikai rendet

létrehozni, és utópiát nem lehet megvalósítani. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az

észlelhető ontológiai pesszimizmus az alapvető forrása Strauss intranzigens

konzervativizmusának, és legteljesebb megvetésének a liberális és progresszív politikák iránt

egész felnőttkorában”.536

Sem az emberi állapot, sem a zsidó probléma nem oldható meg emberi erőfeszítéssel:

abszolút problémákat véges lények nem tudnak megoldani; ellentmondásmentes társadalom

létrehozására emberi lények képtelenek.537 Minden létező alkotmány tökéletlen, így a legjobb

létező politikai rend is. A filozófus és a társadalom, valamint Athén és Jeruzsálem konfliktusa

is feloldhatatlan. Strauss a galut állapotának univerzalizálásával olyan lehetőséget talált,

amellyel megőrzi az elit csoportot, amely elkötelezett a valódi igazság iránt. A filozófus

túlélésének egyetlen lehetséges útja az, ha visszaemlékszik az üldöztetésre – akár léteznek a

szólásszabadságot biztosító törvények az aktuális helyen és időben, akár nem – Szókratésztől

kezdve a középkori felvilágosodás gondolkodóin keresztül a modern éra üldözöttjeiig,

ahogyan a zsidó számára is a galut az, ami emlékezteti örök kitaszítottságára.

A felvilágosodás és a liberális demokrácia azzal akarta eltörölni a zsidók és nem

zsidók együttélésének nyilvánvaló problémáit, illetve a politikai feszültségeket, hogy ezeket

nem létezőnek nyilvánította. Strauss és Arendt ezért is tekintette e kísérlet(ek)et utópikusnak:

az egyetemes emberi jogok kihirdetésével, az egyenlő állampolgári jogok deklarálásával és a

konfliktusok örök béke nevében történő tagadásával a feszültségek nem oldódnak meg. Nem

oldható fel a teológiai-politikai probléma (előbbi a szekularizációval, utóbbi a liberalizmus

kompromisszumaival, ahogy a felvilágosodás racionalizmusa alapján remélték), és nem

szüntethető meg maga a politikai állapot sem. Ehhez hasonlóan a zsidóság helyzete sem

oldható meg sem Arendt, sem Strauss szerint a „feloldás” eszközével: a zsidóknak vagy

535 Arendt, 1992, p. 70−71.
536 Sheppard, 2006, p. 120.
537 Strauss, 1995, p. 230.
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politikai közösség, állam kell, vagy emlékezniük kell a galutra, mint a megszüntethetetlen

vallási-politikai állapotra.538

A liberalizmus és a liberális demokrácia válsága

Az emigránsok a liberalizmus és a liberális demokrácia egy lehetséges bírálatát fogalmazták

meg. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy e kritika nem a szokványos politikai adok-kapok

formáját öltötte. Mi sem állt távolabb e szerzőktől, mint hogy ideológiai vitákban részt

vegyenek. Számukra a nyugati liberalizmus és liberális demokrácia előfeltevései, működése,

jelentése volt a probléma. Természetesen a liberalizmus és a demokrácia korántsem ugyanaz,

és mint arra már utaltam, a kettő modern házassága korántsem volt egyszerű. A kettő

gyakorlatban való összekötésétől függetlenül is bírálták az emigránsok mind a liberalizmust,

mind a demokráciát.

Voegelin számára a liberalizmus gnosztikus ideológia, a felvilágosodás

racionalizmusának terméke, amely a többi gnosztikus ideológiával együtt tagadja a

transzcendencia jelentőségét és egyedül az embertől teszi függővé a megváltást. Általában

jellemző, hogy valamiféle végtelen haladásban hisz, és kevésbé világos a végső, tökéletes

társadalom képét illetően. Voegelin a gnosztikus eszmék e formáit progresszivizmusnak

nevezi,539 és – amennyiben a konzervativizmussal helyezzük szembe – Strauss szerint is

tanácsosabb ezt a jelzőt használni.540 Voegelin a demokrácia eszményét is a gnosztikus

szimbolizmushoz sorolta:

„Az intézményes szervezetektől mentes autonóm személyek szabad közösségének szimbólumát

találhatjuk meg a modern tömegmozgalmakban is, melyek a Végső Birodalmat az emberek

szabad közösségeként képzelik el, miután az állami és más intézmények elpusztultak. A

szimbolizmus a legtisztábban a kommunizmusban felismerhető, ám a demokrácia eszméje is

jelentős mértékben az autonóm emberek közösségének szimbolizmusán tenyészik.”541

538 Apró érdekesség, hogy Kolnai és Polányi nem voltak ennyire pesszimisták az asszimilációval kapcsolatban,
sőt talán részben az asszimilációval kapcsolatos „optimizmusuk” is közrejátszhatott abban, hogy katolizáltak. Ők
a nem-német világból érkeztek, szemben Arendttel és Strauss-szal. Úgy tűnik, a zsidó emancipáció kudarca
eminensen német probléma a XX. században.
539 Voegelin, 2000a, p. 299, Uő, 2014, p. 98, valamint lásd A modern politika vallásai c. fejezetet.
540 Strauss, 1995, p. ix.
541 Voegelin, 2000a, p. 304. Kolnai Aurél Voegelinről: „Diszkrét, magasröptű fejtegetéseket szentelt a fasizmus
és a rasszizmus szellemi aspektusainak, s ezek gondolkodásának minden objektivitása és függetlensége ellenére
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Ismeretes, hogy Voegelin rokonságot látott a gnosztikus vonások miatt a liberalizmus, a

demokrácia, és a kommunizmus között.542 Strauss szerint első ránézésre a liberalizmus

egyetért a kommunizmussal a végcélban – azaz, az univerzális, osztály nélküli társadalom,

vagy a Kojéve által pontosított verzióban az univerzális és homogén államban –, nem ért

azonban egyet az ahhoz vezető útban.543 Másképpen fogalmazva: a demokráciának és a

liberalizmusnak is utópikus céljai vannak, jóllehet gyakran csak implicit módon. A liberális

demokrácia mint a „történelem vége”,544 mint univerzális és homogén állam megvalósítja az

univerzális elismerést,545 és ezzel megszabadulunk attól, amit addig a conditio humana

kiiktathatatlan velejárójának tekintettek korábban.

A modernség válságának része a liberális demokrácia válsága. Az e válsággal való

szembenézés kötelezettségét Strauss szerint nem semlegesíti az, ha a liberális demokrácia

elkötelezettjei vagyunk:

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a demokrácia hízelgői legyünk, pontosan azért,

mert a demokrácia barátai és szövetségesei vagyunk. Miközben nem engedhetjük meg

magunknak, hogy csöndben maradjunk azon veszélyekkel kapcsolatban, amelyeknek a

demokrácia, csak úgy, mint az emberi kiválóság kiteszi magát, nem felejthetjük el azt a

nyilvánvaló tényt, hogy azzal, hogy a demokrácia mindenkinek szabadságot ad, szabadságot

ad azoknak is, akik törődnek az emberi kiválósággal”.546

Strauss felteszi a kérdést: „Vajon nincsenek a demokráciát fenyegető veszélyek, nem csak

kívülről, hanem belülről is? Nincs semmi probléma a demokráciával, az indusztriális

tömegdemokráciával?”547 Hallgatnunk kell a demokrácia kritikusaira – még akkor is, ha a

kevésbé voltak kritikusak, mint a demokráciáról alkotott véleménye”. Ebben az időben ez kissé zavaró volt
Kolnai számára, ám Emlékirataiban már inkább azt hangsúlyozza, hogy emiatt kissé „egyoldalúan ítélte meg”.
Kolnai, 2005, p. 370−371.
542 Ld. pl. Voegelin, 2014, p. 101. Ezek között a különbségek természetesen nem kevésbé fontosak. A
liberalizmus alapvetően elituralom, a demokrácia tömeguralom, a kommunizmus pedig tömeguralomként
álcázott, vagy arra hivatkozó elituralom. Ez a megfogalmazás persze leegyszerűsítő, hiszen az összefüggések
ennél összetettebbek. Mindazonáltal Voegelin az elitista és az egalitárius komponenseket a
tömegtársadalmakban egymást kiegészítő komponensekként értelmezte: a jelenséget az „egyenlők
automatizmusaként” írta le. Voegelin, 1975, p. 73.
543 Strauss, 1995, p. vii.
544 Lásd Fukuyama, 1989.
545 Strauss, 2000, p. 146.
546 Strauss, 1995, p. 24. Ld még Uő, 1989, p. 6.
547 Strauss, 1989, p. 31.
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demokrácia ellenségei, amennyiben gondolkodó emberek.548 Úgy tűnik, hogy az „emberi

kiválóság”, illetve annak hiánya miatti aggodalom az emigránsok mindegyikére igaz, akár

intellektuális értelemben (Strauss, Voegelin), akár politikai értelemben (virtú – Arendt).

Kultúra és nevelés

Strauss szerint a demokrácia valójában nem a tömegek, hanem a tömegkultúra uralma.549 A

vulgáris tömegkultúra uralma alól pedig éppen az eredeti jelentés szerinti „liberális képzés”

szabadíthat meg minket. Ennek segítségével lehet létrehozni egy arisztokráciát a

demokratikus tömegtársadalmon belül.550 A klasszikus nevelés az apeirokalia-tól, a szép

dolgokban való jártasság hiányától, a vulgaritástól való megszabadítást jelenti. A kultúra

klasszikus felfogása minden esetben egyfajta „kiszakadást” jelent a mindennapokból, úgy

politikai, mint más értelemben.551 Egyrészt szerénységre, másrészt merészségre nevel: „teljes

elszakadást kíván meg az értelmiségiek és ellenfeleik »Hiúság vásárá«-nak zajától,

fontoskodásától, gondolattalanságától és olcsóságától”.552 A klasszikus képzés lényege az,

hogy odafigyelünk a legnagyobb elmék társalgására.553

Strauss megjegyzi, hogy a „liberális” szó eredeti jelentése majdhogynem szöges

ellentéte a modern jelentésének.554 A klasszikus felfogásban a liberális ember olyan volt, aki

szabad ember kívánt lenni, szemben a rabszolgával.555 A liberális alapvetően nemes, aki

szívesen ad másoknak a sajátjából. A szabadság arra szolgált, hogy a két legnemesebb

tevékenységgel foglalkozzon, a filozófiával és a politikával. A legmagasabb rendű

foglalatosság a filozófiáé. A klasszikus képzés az előkészítési fázisa a filozófiának. A szabad

művészetekben vagy klasszikus képzésben úriembert nevelnek. Ám a filozófia transzcendálja

548 Strauss, 1989, p. 31−32.
549 Strauss, 1995, p. 5.
550 Strauss, 1995, p. 5. A „liberális képzés” vagy „liberális oktatás” valójában a klasszikus nevelés-eszményre
utal (artes liberales), nincs köze a liberalizmus ideológiájához. Az eszmény lényege a szabad ember nevelése.
Mivel magyar fordításban kissé megtévesztő a terminus, ezért a „liberális oktatás” helyett „klasszikus
képzésnek” fogom nevezni.
551 Ugyancsak a mindennapokból való kiszakadás fontosságát emeli ki Michael Oakeshott az egyetem
eszméjével kapcsolatban. Jóllehet, Oakeshott esetében sokkal erősebb az anti-teleologikus éle a mondandónak.
Oakeshott, 2001b.
552 Strauss, 1995, p. 8., Lánczi, 1999, p. 136.
553 Strauss, 1995, p. 7.
554 Strauss, 1995, pp. 10, 29.
555 Strauss, 1995, pp. 10, 28.
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az úriemberséget.556 Az úriember erénye nem azonos a filozófus erényével. Az úriember azért

is szabad, mert szabadideje van, és ezt a szabadidőt tudja a legfőbb foglalatosságokra

fordítani. Ám a filozófus lehet, hogy szegény, ahogy maga Szókratész is roppant szegény

volt.557 Ugyanakkor minden különbség ellenére az úriember erénye a filozófus erényének

reflexiója, pontosabban annak politikai reflexiója.558 De miért olyan fontosak ezek a kérdések

a politikai berendezkedés szempontjából? A nevelés kérdése Strauss szerint összefügg a

rezsim kérdésével:

„Összefoglalva elmondható, a klasszikus természetjogi tanítás jellegzetes vonása az, hogy

kettős választ ad a legjobb rezsim kérdésére: az elképzelhető legjobb rezsim a bölcsek

abszolút uralma volna; gyakorlatilag a legjobb rezsim az úriemberek törvényes uralma, vagy

a kevert rezsim”.559

Mindebből azt szűrhetjük le, hogy a nevelésnek politikai jelentősége van: „(…)

egyedül a neveléssel lehet az embereket fölkészíteni a mindig sürgető kérdés, a par excellence

politikai kérdés megválaszolására, arra, hogyan lehet a rendet, amely nem elnyomás,

összeegyeztetni a szabadsággal, amely nem azonos a szabadossággal”.560 Amikor Strauss a

klasszikus nevelést olyannak írja le, amelyben érvényesül a szép dolgokban való részvétel, az

jelenthet ugyan kiszakadást a mindennapi zsibongásból, ám nem jelent érdektelenséget. Épp

ellenkezőleg: a jóról, igazságosságról alkotott eszmények, amelyeket a legnagyobb elmék

nagy műveiben találjuk meg, elengedhetetlenek, ha a politika problémájához akarunk

közelíteni. Strauss épp ezért egyfajta depolitizálódást állapít meg a modernitás tudományos

megközelítéseiben:

Amikor a klasszikusok a különböző rezsimekkel, főként a legjobb rezsimmel foglalkoztak,

akkor föltételezték, hogy a legfőbb társadalmi jelenség (…) a rezsim. A »rezsimnek« nevezett

jelenség központi jelentősége némiképpen elhomályosult. Ennek a változásnak az okai

ugyanazok, mint amelyek felelősek azért a tényért, hogy a politikatörténet a korábbi

presztizsét átengedte a társadalom-, kultúr-, gazdaság- és egyéb történetnek. (…) Mi

»civilizációkról« beszélünk ott, ahol a klasszikusok »rezsimeket« említettek. (…) Ha azt a

kérdést tesszük fel, hogyan lehet az egyik civilizációt a másiktól megkülönböztetni, azt szokták

556 Strauss, 1995, p. 13.
557 Strauss, 1995, p. 13.
558 Strauss, 1995, p. 14.
559 Strauss, 1999, p. 105.
560 Strauss, 1994a, p. 44.
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válaszolni, hogy a legnyilvánvalóbb és legkevésbé félrevezető jelzések a művészeti stílusokban

megmutatkozó különbségek. (…) a társadalmak nem szoktak háborút kezdeményezni egymás

ellen a művészeti stíluskülönbségek miatt. Abban, hogy a rezsimek helyett a civilizációkat

használjuk iránymutatóul, azoktól az élet-halál kérdésektől való egyfajta elidegenedést

láthatunk, melyek mozgásban tartják, lelkesítik és egybentartják a társadalmat”.561

A fő kérdések tehát a rezsim mivoltára vonatkozó kérdéseket jelentik Strauss szerint. A

klasszikus politikatudomány számára az fontos, ami politikailag is fontos.562 Hogyan

viszonyul ez a demokrácia kérdéséhez?

Fölvethető, hogy az úriemberek hatalomra kerülhetnének a nép választása révén is. Az

úriemberek ekképpen felelősek lennének a közembereknek. Ez azt jelenti, hogy a „magasabb

rendű” felelős az „alacsonyabb rendűnek”. Strauss szerint a klasszikusok ezért vetették el

ennek lehetőségét, ti. ez ellentmondana a természetnek.563 A demokráciában a többség

uralkodik, ám csak egy kisebbség művelt; Strauss vélekedése szerint a demokrácia elve tehát

eszerint nem az erény, hanem annak szabadsága, hogy azt tegyünk, amit akarunk – ez

nagyjából megfelel a platóni demokrácia-értelmezésnek. A demokrácia elvetése a

klasszikusoknál azon alapszik, hogy az a műveletlenek uralma.564

A választók, a nép felelőssége nem enged meg valamiféle törvényes definíciót. A

választóknak, szemben a választottakkal, nincs felelősségük. Míg egy demokráciában a

kormányzat felelős a kormányzottaknak a lehető legnagyobb mértékben, a kormányzottak

nem tehetők felelőssé hasonló módon. A legszentebb magány nem otthon található, hanem a

szavazófülkében: ott bármilyen előítélet kiélhető akadályok nélkül.565 Ez a legnyilvánvalóbb

bökkenője a modern republikanizmusnak Strauss szerint.566 A probléma korábbi megoldása,

azaz a klasszikus republikánus megoldása a nép vallásos nevelése volt. Ez azonban eltűnt, és

a jelen problémáit Strauss szerint az okozza, hogy a nép nem kap vallásos, a képviselői pedig

klasszikus nevelést. Épp a demokrácia, a demokratikus egalitarizmus lesz a problémák

561 Strauss, 1999, p. 101−102, Uő, 1989, pp. 6, 102.
562 Strauss, 1995, p. 214.
563 Strauss, 1995, p. 12.
564 Strauss, 1995, p. 12. Strauss itt mintha keverné az antik demokráciát – amelyben a tisztviselőket sorsolták, és
nem választották – a modernnel. A választásos rendszert jellemzően arisztokráciának tekintették az antikok.
Kérdéses továbbá az is, hogy a klasszikusok, és az őket követő Strauss által lenézett vulgus vajon hogyan képes
felismerni a kiválóságot, és megválasztani azokat? Aligha hihető természetesen, hogy Strauss ne ismerte volna
az antik és a modern demokrácia közti különbséget, ahogy az sem valószínű, hogy úgy gondolta volna, a vulgus
képes felismerni a kiválóságot..
565 Strauss, 1995, p. 264.
566 Strauss, 1995, p. 15.
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forrása: „E tekintetben a filozófia modern koncepciója alapvetően demokratikus. A filozófia

célja már nem az örök dolgokról való elfogulatlan kontempláció lesz, hanem az ember

helyzetének megkönnyítése”.567

Ahogy a modernség számos más problémája, ez is összefügg a modern

tudományeszménnyel Strauss szerint. A tudomány vagy filozófia megszűnt „öncélúnak”

lenni, azaz önmagáért a tudásért vagy az erényért létezni, és az a praktikus célja lett, hogy az

emberi életet hosszabbá, egészségesebbé, jobbá tegye. Strauss úgy véli, a modern

tudománynak lényegében semmiféle kapcsolata nincs a bölcsességgel.568 A tudós-mérnök már

nem filozófus, nem a legjobb rendről vagy rezsimről elmélkedik, hanem az „új ajándékokat”

akarja szétosztani az emberek között, akiket üdvözíteni akar. Ám a nép kissé kétkedve fogadja

az új ajándékokat. Hogy kellőképp tudja fogadni ezeket, ahhoz felvilágosulttá kell válnia: ez a

felvilágosodás a központi eleme az új oktatásnak.569 A felvilágosítás váltja ki a morális

fegyelmet. Ez utóbbi ugyanis a modernek szerint bizonytalan, a felvilágosítás és a megfelelő

intézmények azonban biztosan elgondolható és megvalósítható politikai rend létrehozását

fogják eredményezni.570

Strauss úgy látja, a felvilágosodásnak az volt a sorsa, hogy univerzális legyen. A

megfelelő eszköz erre a módszer, amely nagy kiegyenlítőként jelenik meg a természetszerűleg

egyenlőtlen elmék között. A felvilágosodás haladásával már elérhetővé válik az, hogy a

hatalmat a nép kezébe adják.571 Az erény többé nem cél, hanem eszköz, és a törekvés lényege

az, hogy a felvilágosulatlan önérdeket a felvilágosult önérdek váltsa föl. Ám mindebben van

egy verseny is: vajon a nép teljes birtokába kerül szabadságának, mielőtt felvilágosulttá válik?

És a nem befejezett felvilágosultságával, valamint szabadságával mihez kezd majd? Ez az

alulról érkező politikai szabadság és a felülről érkező felvilágosítás versenye.

Nem véletlen, hogy lázadás fogadta a felvilágosult despotizmust. Erre a lázadásra

érkezett válaszul a morális érv, amely szerint az embernek mint embernek van joga a politikai

szabadsághoz méltósága okán, függetlenül képzettségétől. A jóindulat ugyanis mindenkiben

megvan, sőt lehetséges, hogy a képzetlenekben inkább jelenvaló a morális törvény, mint a

képzettekben. Ez a meggyőződés talán a 18. századi „nemes vadember” mítoszából

567 Strauss, 1995, p. 20.
568 Strauss, 1995, p. 22.
569 Strauss, 1995, p. 20.
570 Strauss, 1999, p. 141. Hobbes intellektuális egalitarizmusára alapozta a felvilágosítás lehetőségét Strauss
szerint. Ám, mint megjegyzi, a becsvágyat ugyanakkor csak egy kisebbség attribútumának tekintette, így a
felvilágosítás lehetőségei Hobbes gondolkodásán belül is problematikus. Strauss, 1999, p. 173, 44. jegyzet.
571 Strauss, 1995, p. 21, Uő, 1989, p. 236−237.
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származott, illetve Rousseau primitivizmusából, a Spárta-és Arkádia-kultuszból. Ismeretes,

hogy Rousseau – pontosabban az „egyik” Rousseau – szerint a civilizáció megrontja az

emberi természetet, és sokkal inkább az emócióba, empátiába helyezi a bizalmát, mint az

észbe. Talán nem szükséges hangsúlyozni, hogy Strauss klasszikus racionalizmusától

mennyire távol állt a romantika e meggyőződése.

Nem véletlen, hogy a jakobinus terror a szándékokat is büntette, nem pusztán a

cselekvést és a beszédet.572 Az ember ember mivoltából fakadóan lett jogosult a politikai

jogokra. Ez gyakorlatilag a modern, egyenlő jogokon alapuló joguralom eszményének

alapvetése. Ám Strauss hangsúlyozza, hogy a klasszikusokból hiányzott ez az egalitárius

felfogás: mivel a „tökéletesülés” szempontjából az emberek lényegileg egyenlőtlenek, az

egyenlő jogok eszméje a legigazságtalanabb elgondolást jelentették a klasszikusok

számára.573

A modern felvilágosodás a teoretikus észt a praktikusra cserélte, holott a korábbi

felvilágosodásnak – ahogy Strauss nevezte – még az elmélkedés volt a lényege.574 A

klasszikus, antik vagy középkori felvilágosodás tisztában volt az emberek alapvető

intellektuális különbségével, és nem is akarta eltagadni azt. Nem minden ember filozófus, és

nem is lehet mindenkiből filozófus.575

„A korábbi írók attitűdje gyökeresen különbözött ettől. Felfogásuk szerint a »bölcsek« és a

»tömegek« közti szakadék az emberi természet alapvető eleme, ezért az egyre javuló

népneveléssel sem lehet áthidalni: a filozófia, illetve a tudomány lényegében a »kevesek«

kiváltsága. Meg voltak győződve arról, hogy az emberek többsége gyanakodva nézi és gyűlöli

a filozófiát”.576

„Nem várhatjuk, hogy a liberális nevelés valaha is egyetemes nevelés lesz. Mindig egy

kisebbség kötelessége és privilégiuma marad. (…) a bölcsesség nem választható el a

mérséklettől, (…) és hogy a bölcsesség tétovamentes lojalitást követel meg egy decens

alkotmányhoz, sőt még a konstitucionalizmus ügyéhez is. A mérséklet meg fog óvni minket a

572 Strauss, 1995, p. 21−22.
573 Strauss, 1999, p. 100.
574 Strauss nem teljesen konzisztens ennek megítélésekor. Másutt azt írta, hogy a klasszikus politikai filozófia
alapvetően „praktikus” volt, és beszédes szerinte, hogy a modern politikai filozófia politikaelméletnek nevezi
magát. Strauss, 1989, p. 57.
575 Strauss, 1995, p. 100.
576 Strauss, 1994a, p. 40−41.
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politikától való vizionárius elvárások és a politika férfiatlan megvetésének kettős

veszélyétől”.577

Strauss szerint a tudomány egykor a civilizáció bástyája volt, ám egyre inkább elősegíti a

barbarizmushoz való visszatérést. A modern tudományeszmény egyik sarokpontja a

tolerancia, amit azonban szélsőséges módon értelmeztek, és annak nevében bármiféle

fegyelmet elutasítottak. Az abszolút tolerancia természetesen lehetetlenség. A gyakorlatban az

abszolút tolerancia vágya Strauss szerint mély megvetéssé, sőt gyűlöletté fajul azokkal

szemben, akik szerint vannak változatlan mércék az emberi természetben és a dolgok

természetében. Következésképpen az emberi vágy, amely arra irányul, hogy az oktatást

mindenki számára elérhetővé tegyük, az oktatás minősége iránti közönyben végződik.578

A modern tudományeszmény és a liberális demokrácia között van egyfajta affinitás

Strauss értelmezésében. Ez leginkább abban a képzetben ragadható meg, hogy minden

vágynak azonos méltósága van. A pozitivista nem dönthet különféle értékítéletek alapján. A

modern tudomány és a liberális demokrácia előfeltevései is ezek szerint egalitáriusak: minden

vágy, kívánalom, érték egyforma elbírálás alá esik. A modern tudományeszmény Strauss

szerint egalitárius és relativista, és azért relativista, mert egalitárius. A kérdés az, vajon a

liberális-demokrata elköteleződés nem érték-e? A politikai jelenségek állítólagos értékmentes

vizsgálatát a liberális demokrácia iránti be nem ismert elköteleződés tartja kontroll alatt. Az új

politikatudomány egyszerre értékmentes és demokratikus. Ennek fényében lehetséges, hogy a

társadalomtudományi pozitivizmus nem is feltétlenül nihilizmust, inkább konformizmust és

filiszterséget eredményez.579 Úgy tűnik, Strauss és a többi emigráns tudós is irtózott a

szellemi konformizmustól. Véleményem szerint mind a politikai, mind a szellemi

konformizmustól való rettegés esetükben egyenesen következik sajátos elitizmusukból.580

Hogy ez praktikusan is megjelenik a tudományban, azt jól példázza, hogy minden

kérdőív és tudományos vizsgálat előfeltételezi a demokratikus embert, hiszen a vasfüggöny

mögül senkit sem lehet megkérdezni. Ám ez a demokratikus, konformista tudomány egyre

kevésbé lesz képes arra, hogy tükröt tartson a demokrácia elé, és egyre inkább maga a

tudomány is megjeleníti a demokrácia legveszélyesebb hajlamait. Strauss szerint e

577 Strauss, 1995, p. 24.
578 Strauss, 1995, p. 63.
579 Strauss, 1994b.
580 Olay Csaba szerint Arendt esetében nem beszélhetünk elitizmusról. Arendt szembenállása a modern
egalitarizmussal Olay szerint egyedül a konformizmus jelenségével való összefüggéssel magyarázható. Olay,
2008, p. 87.
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„demokratikus tudomány” tanításának lényege a szégyentelenség: nincs olyan törekvés, ami

miatt az embernek szégyenkeznie kellene. Ám az önmegvetés tagadásával az önbecsülés

lehetőségét is elpusztítja.581

A modern tudomány előfeltevéseiből kiindulva semmiféle kényszerítő érv nem

hozható fel a liberalizmus és a demokrácia mellett, hiszen ezek értékítéletek volnának. „A

liberális demokrácia válságát elleplezte egy rituálé, amely módszertannak vagy logikának

nevezi magát. Ez az akaratlagos vakság a liberális demokrácia válsága iránt része magának a

válságnak”.582 Nem véletlen, hogy a modern tudomány semmit sem tud mondani azoknak,

akik a liberális demokrácia teljes feladásának pártján állnak, akár a háború alternatívájának

kedvéért is. Az új politikatudomány mindezek ellenére Strauss szerint nem ördögi; még csak

nem is machiavellista, sőt nem is nérói. Annyiban, és csak annyiban hasonlít a modern

politikatudomány Néróhoz, hogy hegedül, miközben Róma lángol. Két mentsége van, ami

miatt e jelzők mégsem illenek rá: „(…) nem tudja, hogy hegedül, és nem tudja, hogy Róma

lángol”.583

A modern liberalizmus privatizmusa

A modern liberalizmus tagad minden szilárd normát Strauss szerint. A normák ugyanis

szükségletek függvényei, így ezeknek megfelelően változnak. Az emberi tulajdonságokra

mint szerzett tulajdonságokra, nem mint adottakra tekint. Jellemzően optimista és radikális,

demokratikus és egalitárius. Az erkölcs e nézet szerint nem kiváló embereknek köszönhető,

hanem inkább a különféle csoportoknak és azok nyomásának. Szimpátiával viseltet a

technológiai társadalom és a nemzetközi kereskedelmi rendszer iránt. Praktikus és

pragmatikus, valamint naturalista és tudományos – azaz, másképpen fogalmazva nem-

teológiai és nem-metafizikai.584 A klasszikus politikai filozófia liberális volt a szó eredeti

értelmében. Modern liberálisnak megfelelőt azonban egyet sem találunk a görög filozófusok

között.

A modern liberalizmusban tehát az erkölcs nem jelent változatlan mércét, az ember és

erkölcse lényege szerint változik folyamatosan. E változás neve Történelem, és a liberálisok

581 Strauss, 1995, p. 222.
582 Strauss, 1995, p. 223.
583 Strauss, 1995, p. 223.
584 Strauss, 1995, p. 29.
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szerint Strauss olvasatában a Történelem révén fejlődött az ember a legtökéletlenebb lényből

civilizált és emberi lénnyé.585 A modern liberalizmus tehát előfeltételez egy

történelemfilozófiát, ilyen azonban a görög filozófiában nem volt.586 Valamiféle hasonlóság

kimutatható az antik szofistákkal, noha ez korlátozott: „Kétségtelenül van valamiféle

rokonság a modern liberális és az antik szofista között. Egyikük sincs tudatában a civilizáció

problémája létezésének, jóllehet különböző mértékben”.587 Strauss szerint épp a valódi

liberálisokra hárul az a feladat, hogy a liberalizmus eltorzult változatával szembeszálljanak,

mely utóbbi szerint egyszerűen csak élnünk kell, természetesen a biztonságot garantálva, ám

minden egyéb szempontból korlátok és szabályok nélkül. Az eltorzult liberalizmus

megfeledkezik a minőségről, kiválóságról, erényről.588 A liberalizmus válsága Strauss szerint

úgy fogalmazható meg, hogy az feladta abszolutista alapját és teljesen relativistává akar

válni.589 Mivel semmiben sem biztos, önmagában sem az: „A helyzet, amelyhez az

egzisztencializmus tartozik, a liberális demokráciának tekinthető, vagy pontosabban egy

liberális demokráciához, amely bizonytalanná vált saját magával és jövőjével szemben. Az

egzisztencializmus Európa hanyatlásához tartozik”.590

A klasszikus politikai filozófia a legjobb rendből, legjobb rezsimből indult ki. A

legjobb rezsim az, amely megvalósítja az igazságosságot. Strauss nem pusztán a klasszikus

politikai filozófia racionalizmusához, hanem annak teleologikus mivoltához is ragaszkodott:

az emberi életnek célja van, és e cél az igazságosság érvényre juttatása. A törés a modern

tudománnyal és a modern természetjoggal következik be, amikor a cél helyét a kezdet vagy

hatóok vette át.591 Nem az ész lesz fontos, hanem a szenvedély. A természeti törvényt nem a

kötelességből vezetik le, hanem az önfenntartás abszolút jogából.592 Ami Hobbesnál az

erőszakos haláltól való félelem, az Locke-nál a tulajdonhoz való jog: mindkettő az

önfenntartás jogát jelenti, amelynek védelme igazolja a politikai hatalom legitim mivoltát – és

ezen kívül semmiféle igazolása nincs, mi több, nem is szorul rá. Míg a klasszikus politikai

filozófia számára a kötelesség megelőzi a jogot, és a kötelességekből származtatja a jogokat, a

modern természetjog nem is ismer természetes kötelezettségeket, csak akkor, ha azokat a

585 Strauss, 1995, p. 34.
586 Strauss, 1995, p. 33.
587 Strauss, 1995, p. 56.
588 Strauss, 1995, p. 64.
589 Strauss, 1989, p. 17.
590 Strauss, 1989, p. 39.
591 Strauss, 1999, p. 130.
592 Strauss, 1999, pp. 131, 155.
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természetes jogokból származtatja.593 A modern természetjogban a jog megelőzi a

kötelességet.

„Az államnak nem az a funkciója, hogy erényes életet teremtsen vagy tartson fenn, hanem az,

hogy minden egyes ember természetes jogát oltalmazza. És az állam hatalmának abszolút

korlátja ebben a természetes jogban és nem valamilyen más erkölcsi tényben van. Ha a

liberalizmus az a politikai doktrína, amely az ember kötelességektől megkülönböztetett jogait

tekinti alapvető politikai ténynek, és amely az állam funkcióját ezen jogok védelmével és

oltalmazásával azonosítja, akkor azt kell mondanunk, hogy Hobbes a liberalizmus

megalapítója”.594

Érdekes párhuzam fedezhető fel e ponton Strauss és Arendt között. Arendt szerint a 17.-18.

századi politikai gondolkodók munkásságától datálható az a jelenség, hogy a szabadságot a

biztonsággal azonosítsák. Eszerint a kormányzat célja csupán az, hogy szavatolja a

biztonságot – e biztonság nagyjából megfeleltethető annak, amit Strauss az „önfenntartás

joga” alatt ért. Ennél a pontnál már a szabadság a politikain kívül rekedt Arendt szerint. Úgy

véli, ezen a felfogáson tovább rontott a 19.-20. század társadalomtudománya, amely az

„életfolyamat” fontosságát emelte ki, és a kormányzat feladatának a társadalmi és egyéni

érdekek védelmét tekintette. Ez esetben olyan biztonságról van szó, „amelynek lehetővé kell

tennie, hogy a társadalom mint egész életfolyamata zavartalanul fejlődhessen ki”.595 Ebben a

felfogásban a szabadság még csak nem is a politika nem politikai céljaként jelenik meg,

hanem marginális jelenségként. Itt már határként szerepel, amit a kormányzat csak abban az

esetben léphet át, ha az élet, és annak közvetlen érdekei, szükségletei forognak kockán.

Az önfenntartás természetes jogára vonatkozó tanítás radikálisan megváltoztatja az

igazságosság koncepcióját Strauss szerint. Erény marad ugyan az igazságosság, ám jelentése

azonos lesz a szerződések betartásával.596 Ezzel a változással az igazságosságnak nem marad

olyan mércéje, amely független az emberi akarattól. A társadalmi szerződés gondolata a

modern természetjogi tanítás és így a liberalizmus tartozéka. Érdemes ezzel szembeállítani

azt, amit Strauss Platón kapcsán ír:

593 Strauss, 1989, p. 224.
594 Strauss, 1999, p. 131.
595 Arendt, 1995, p. 158.
596 Strauss, 1999, p. 135.
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„Az Államban a filozófusnak az államnak való engedelmességét nem szerződésből vezeti le

Platón. Az ok nyilvánvaló. Az Államban megrajzolt állam a legjobb állam, természet szerint

való állam. Athén állama, a demokrácia viszont Platón szemszögéből a legtökéletlenebb állam

volt. Csak egy alacsonyabb rendű közösségnek való engedelmességet lehet szerződésből

levezetni, egy becsületes ember ugyanis mindenkinek megtartja az ígéretét, függetlenül attól,

hogy mit is ér az illető, akinek az ígéretét tette”.597

A klasszikus politikai filozófia az erényt tűzi ki célul, a modern azonban mindent emberi

megegyezésekhez köt. Az erényt a modernek „társadalmi” erényre, jóindulatra, kedvességre,

„liberális erényekre” cserélték, és a klasszikusok számára fontos önmérséklet erényét

elvetették. Ez a változás a lényege annak, amit Strauss politikai hedonizmusnak nevez, és

amely szerinte jellemzi a modernitást.598 A politika célját és mércéjét szándékosan lejjebb

helyezik a modernek Strauss szerint. A mérce már nem a legjobb lehetséges rezsim, hanem

az, amely gyakorlatilag megvalósítható. Ugyanezt a törekvést regisztrálta Strauss

Machiavellinél, Hobbesnál, Locke-nál is. A természeti közjogot, amelyből a modern

szuverenitás-doktrína is származik, az érdekelte, hogy melyik társadalmi rend valósítható meg

minden körülmények között.599

Ez a felfogás elutasítja a jó és rossz rezsimek közötti különbségtétel lehetőségét. A

szuverenitást a fejedelem, illetve a nép kezébe adja, korlátlan jogot biztosítva ezáltal a

szuverénnek, hogy „minden jogi és alkotmányos korlátozást” figyelmen kívül hagyjanak:

„Helytelen volna azonban nem észrevenni azt a tényt, hogy ha különböző mértékben is, de a

természeti közjog összes többi formája is osztozik a szuverenitás doktrínájának a

hiányosságában. Nekünk csupán nem szabad megfeledkezni a doktrína gyakorlati értelméről,

azaz, hogy az egyetlen legitim rezsim a demokrácia”.600

Intézményelvűség és konstitucionalizmus

A modern politikai rendnek, és különösen a liberális demokráciának hangsúlyos motívuma az

intézmények uralma. Az alapvető politikai probléma modern felfogásban az „államszervezés”

597 Strauss, 1999, p. 87.
598 Strauss, 1999, p. 135.
599 Strauss, 1999, p. 137.
600 Strauss, 1999, p. 137. (Kiemelés tőlem) Hobbes mint a többségi szavazás elméleti megalapozójához lásd
Voegelin, 2011, p. 51.



124

problémája. Mindez természetszerűleg következik az előbbiekből, azaz abból a modern

szemléletből, amely nem a jellemet, az erényt tekinti fontosnak a politikai rend kérdése

szempontjából, hanem az intézmények megfelelő elrendezését és az emberek közötti

megegyezéseket. A konstitucionalizmusra vonatkozóan Kolnainak, Arendtnek, Straussnak és

Voegelinnek egyaránt voltak kritikai megjegyzései. Ezek természete különbözött, ám még így

is megállapítható néhány hasonlóság.

Strauss szerint a klasszikus gondolkodás szerint azok az intézmények megfelelőek,

amelyek hozzájárulnak a politeia, a rezsim telosához, azaz, az erényhez. Ám a klasszikus

gondolkodás szerint az intézmények kérdése másodlagos. Elsődleges fontossága a nevelésnek,

a jellemformálásnak van.601 A fő kérdés ugyanis az: milyen emberek vezessék a politikai

közösséget?602 A modern politika számára irreleváns az emberek minősége. Épp azért

hagyatkozik az intézményekre, a helyes elrendezésre és szervezésre, hogy ne kelljen

számításba vennie az emberi minőséget. Az intézmények helyes elrendezése lehetővé teszi,

hogy akár egy „ördögökből álló nép” esetében is sikeres legyen a vállalkozás, feltéve, ha

felvilágosult önérdeküket felismerik.603

Nem véletlen, hogy a klasszikus politikai filozófia fogalmainak helyét – igazság,

igazságosság, legjobb rezsim stb. – átveszi a hatalom és a jog idiómája. Talán nem túlzás azt

állítani, hogy Strauss a modern természetjog és a modern politikai gondolkodás kritikájával a

modern joguralom eszményét kezdi ki:

„A jogi egzaktság szemszögéből a célok tanulmányozásának helyét a potestas tanulmányozása

foglalta el. A szuverén jogai – megkülönböztetve ezen jogok gyakorlásától – egzakt

meghatározást engednek meg, tekintet nélkül az előre nem látható körülményekre, és az

effajta egzaktság szintén elválaszthatatlan az erkölcsi semlegességtől: a jog azt fejezi ki, ami

megengedett, eltérően attól, ami tiszteletreméltó”.604

Noha éppen ellentétes oldalról – mint arra majd hamarosan kitérek –, Arendt is e modern

körülmények eredendően „negatív” jellegét bírálta. Szerinte az alkotmányos kormányzat által

szavatolt szabadságjogok „mind negatív jellegűek”, és ez a választójogra is érvényes. E

601 Strauss, 1999, p. 138, Zuckert-Zuckert, 2006, p. 62.
602 Strauss, 1989, p. 54.
603 Strauss, 1999, p. 138, Uő, 1995, p. 21.
604 Strauss, 1999, p. 139.
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jogokban nem jelenik meg a participáció, a kormányzásban való részvétel kívánalma, e jogok

a kormánnyal szembeni védelmet hivatottak garantálni.605

A konstitucionalizmus e „negativitása” a liberalizmusból következik, amely Locke-tól

kezdve azonosította a kormányzatot a fizikai kényszerrel.606 Ha elmondható valami közös –

számos különbségük ellenére – Arendtről, Voegelinről és Straussról, akkor az az, hogy

egyikük sem volt „hatalomellenes”. Ami azt illeti, Arendt és Strauss egyaránt a hatalomtól

való indokolatlan félelmet, valamint az ebből következő, egyéni jogokat és érdekeket előtérbe

helyező, azokat oltalom alá helyező modern gondolkodást és rezsimeket bírálták. Jóllehet, a

kritikák előfeltevései különböznek: Strauss számára a klasszikus filozófia számított mércének,

Arendt számára pedig a klasszikus politika, valamint a republikánus szemlélet.

Voegelin gyakorlatilag kiiktathatatlannak gondolja a hatalom tényét. Mint írja, hiába a

„nép” szimbolizmusa a demokráciában, a hatalom demokráciában is hatalom, „akár tetszik,

akár nem”.607 Strauss szerint „(…) az igazságosság és az erény szükségszerűen egyfajta

hatalom. Azt mondani, hogy a hatalom mint olyan gonosz vagy romboló, ez egyenlő annak

kijelentésével, hogy az erény gonosz vagy romboló. Míg vannak emberek, akiket a

hatalomgyakorlás megront, másokat viszont jobbá tesz: »a hatalomban fog kiderülni, hogy ki

a férfi«.”608

Érdekes módon Arendt e gondolatnak ugyanazon, liberális gyökereire utal, amikor a

„hatalomellenesség” bírálatát fogalmazza meg. Mint írja, ez a hatalomellenesség épp az,

amely megfelel a depolitizált tömegek igényeinek: „Ám ami a politikával szemben manapság

elterjedt előítélet igazi csattanóját illeti: a menekülés a kábulatba, a cselekvésre való

képesség hiánya iránti kétségbeesett vágy akkoriban még azon szűk réteg előítélete és

privilégiuma volt, akik osztották Lord Acton véleményét, amely szerint a hatalom korrumpál,

az abszolút hatalom pedig abszolút módon korrumpál. Senki sem látta Nietzschénél jobban,

hogy a hatalom ilyen elítélése igenis megfelel a tömegek még artikulálatlan óhajainak

(…)”.609

A liberális meggyőződése ugyanis Arendt szerint, hogy „minden hatalom rombol”, és

hogy a fejlődés megkívánja a hatalom folyamatos csökkenését és leépítését.610 Arendt szerint

a liberálisok a politikát azonosítják a hatalommal, utóbbit pedig az erőszakkal, holott azok

605 Arendt, 1991, p. 187−188.
606 Wolin, 2006, p. 280.
607 Voegelin, 2014, p. 40.
608 Strauss, 1999, p. 99.
609 Arendt, 2002, p. 30.
610 Arendt, 1995, p. 105−106.
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nem azonosak. Kétségtelen, hogy a politikának kiemelkedő alkotóeleme a hatalom. Arendtet

épp az választja el – többek között – a liberalizmustól, hogy felfogása nem a hatalomtól való

félelmen alapul. A „liberálisok krédója” ugyanis szerinte az, hogy minél kevesebb a politika,

annál nagyobb a szabadság.611 A szabadságot tehát a liberálisok Arendt szerint a politikán

kívülre száműzték, a szabadság a liberális felfogásban eminensen nem-politikai. A szabadság

a magánszférába, a „háztartáshoz” kerül, a gazdasági és magánjellegű cselekvésekhez. A

kormányzat célja és létének igazolása Arendt szerint a liberálisok esetében éppen az, hogy

hagyják magára a magánszférát, és biztosítsák annak zavartalan működését az alkotmányos

törvényekkel. Talán elég, ha itt csak utalok a másutt tárgyalt liberális szerzőkre – elsősorban

Hayekre és Misesre –, akik épp a hatalom ilyetén, Arendt által bírált korlátozását követelték.

Számukra ugyanis a gazdasági és személyes szabadság primátusa fontos, melyek védelmére

ésszerű kereteken belül jogosult egy politikai kormányzat.

Arendt szembeszáll az amerikai forradalom liberális értelmezésével, és ennek során

épp azt mutatja be, hogy szemben a közkeletű felfogással, az amerikai alkotmányozók

szándéka nem a hatalom korlátozása volt. Arendt szerint az amerikai „alkotmány tényleges

tartalma egyáltalán nem a polgári jogok védelme, hanem egy tökéletesen új hatalmi rendszer

létrehozása” volt. Így „a fő kérdés nem az volt számukra, hogy hogyan korlátozzák, hanem

hogy hogyan teremtsék meg a hatalmat, nem az, hogy korlátozzák, hanem hogy hogyan

hozzanak létre kormányt”.612 Az amerikai alapítás célja Arendt szerint tehát, szemben azon

felfogással, amely szerint az egyéni és alkotmányos jogok védelmét fogalmazták meg a

kormány hatalmával szemben, „új hatalmi centrumok” létrehozása volt, miután a

Függetlenségi Nyilatkozat nyomán megszűnt a korona és a parlament hatalma. Valójában

nem kevesebb, hanem több hatalom létrehozására irányult az amerikai vállalkozás Arendt

szerint:613

„És az alkotmánynak ebben a feladatában már nem a polgári jogok értelmében vett

alkotmányosságról volt szó – bár akkor építettek bele módosításként az alkotmányba egy

Alkotmánylevelet (a Bill of Rightst) szükséges kiegészítésként –, hanem egy olyan hatalmi

rendszer kiépítéséről, amely úgy tudná megvalósítani az ellenőrzést és az egyensúlyt, hogy

sem az Uniónak, sem részeinek, a megfelelően létrehozott államoknak a hatalma ne

csökkenthesse vagy semmisíthesse meg egymást”.614

611 Arendt, 1995, p. 157.
612 Arendt, 1991, p. 193.
613 Arendt, 1991, pp. 195, 201.
614 Arendt, 1991, p. 199.
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Arendt hangsúlyozta, hogy az alapítók valójában nem a hatalomtól, hanem annak

ellentététől, a tehetetlenségtől féltek.615 A hatalom, szemben az erőszakkal nem jelent

veszélyforrást Arendt szerint: épp a francia forradalom fatális tévedése volt az, amely a

hatalom interszubjektív természetét az erőszakkal akarta helyettesíteni616 – többek között

ezért is vallott kudarcot. Ugyanez a hatalom erőszakkal történő azonosítása vezet ahhoz a

téveszméhez Arendt szerint, amely procedurális mechanizmusokkal, alkotmányos és emberi

jogokkal akarja „megvédeni” az életet a hatalom állítólagos fenyegető tendenciáival

szemben.617

„Szavak áldozatává válunk, ha azt hisszük, hogy a háború utáni, rövid életű európai

alkotmányok, vagy akár a tizenkilencedik  századi elődeik, melyeknek ihlető elve általában a

hatalom iránti bizalmatlanság, speciálisan pedig a nép forradalmi hatalmától való félelem

volt, ugyanolyan kormányformát hozhattak létre, mint az amerikai alkotmány, amely annak a

bizalomnak köszönhette a létét, hogy felfedeztek egy örökös unió megalapozásához elég erős

hatalmi elvet”.618

A hatalom korlátozására, megfékezésére szolgálnak a törvények, ám Arendt szerint „a

hatalom nem ellenőrizhető törvényekkel”, ugyanis amikor állítólag a hatalmat törvényekkel

korlátozzák, valójában az erőszakot korlátozzák. Az erőszak pedig „nem más, mint egy ember

megsokszorozott ereje, aki a sokaság hatalmát monopolizálta”. Ugyanakkor azt is hozzáteszi,

hogy a „törvényeket másfelől mindig az a veszély fenyegeti, hogy eltörli őket a sokaság

hatalma, s a törvény és a hatalom konfliktusából ritkán kerül ki győztesen a törvény”.619

Itt Arendt paradox módon attól tart, hogy a demokrácia – legalábbis annak többségi

változata – nagyon közel kerül egy alkotmány nélküli rezsimhez.620 Talán érzékelhető a

feszültség Arendt bizonyos állításai között: egyrészt megmentené a forradalmi hatalmat a

magánszféra alkotmányos védelmére alapozott törvényektől, másrészt a sokaság uralmától

védené az alkotmányos berendezkedést. Egyetértek Andreas Kalyvasszal abban, hogy

valójában a rendkívüli és a normális politika közötti feszültség, adott esetben ingadozás

615 Arendt, 1991, p. 200.
616 Kalyvas, 2009, p. 239.
617 Kalyvas, 2009, p. 236.
618 Arendt, 1991, p. 201−202.
619 Arendt, 1991, p. 197−198.
620 Kalyvas, 2009, p. 265.
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jellemzi leginkább Arendt gondolkodását.621 Arendt egyszerre akarta garantálni egy politikai

közösség stabilitását és a radikálisan új kezdetek lehetőségét.

Amikor azonban a konstitucionalizmus kritikáját fejti ki, Arendt a „radikálisan új”

álláspontját képviseli. Mivel filozófiájának sarokpontja az új kezdetek lehetőségeként

értelmezett szabadság, számára ez emberek közössége, amennyiben beszédben és

cselekvésben nyilvánul meg, minden alkotmányt és kormányformát megelőz.622 Arendtnél a

politika, ami az emberek közötti térben jelenik meg, pre-konstitucionális. Arendt ezzel

nyilvánvalóan a liberális konstitucionalista reformizmust akarta elkerülni, amely a különféle

alkotmányos berendezkedéseket eleve adottnak veszi.623 A procedurális legalitás problémája

az, hogy a spontaneitást, az újrakezdés lehetőségét szüntetheti meg.624

Ezzel kapcsolatosan érdemes megjegyezni, hogy a legalista politikatudomány az

Strauss szerint, amely túlságosan komolyan veszi például a Szovjetunió írott alkotmányát,625

ami semmit sem mond arról, hogyan élnek ott az emberek. A klasszikusok pedig erre

gondoltak, amikor politeiaról beszéltek, amit rendre félreértünk Strauss szerint, amikor

alkotmánynak fordítjuk: az alkotmányt ugyanis a mai értelemben értjük, jogi jelenségként

tekintünk rá: „A politeia azonban nem jogi jelenség. A klasszikusok a politeiat a »törvények«

ellentéteként használták. A politeia alapvetőbb fontosságú, mint a törvények; ez minden

törvény forrása. A politeia inkább a hatalom tényleges megoszlását fejezi ki a közösségen

belül, míg az alkotmányos alaptörvény a politikai hatalmat határozza meg. A politeiat

meghatározhatják a törvények, de nem feltétlenül”.626

A politikai filozófia kérdése az, hogy hogyan éljünk. Erre ad választ a legjobb politikai

rend, a politeia. Ezt azonban a formális-legális berendezkedés, az írott alkotmány és a

621 Kalyvas, 2009, p. 261.
622 Arendt, 1998, p. 199. Arendt etimológiai felfedezéseinek egyik legfontosabbika az, amely megállapítja az
uralom és az új kezdet kifejezésekre alkalmazott közös kifejezést: az arkhein-t (agere). Arendt valójában
összekapcsolja a hatalmat és az újrakezdés lehetőségét a szabadsággal. Így épp ellentétes álláspontot foglal el a
liberalizmussal szemben, amely rendre szembeállítja egymással a szabadságot és a hatalmat. Arendt, 1998, pp.
177, 189, 222−223,224. „E fogalmi és kategoriális hagyománnyal nemcsak minden egyes ember saját, akár a
magán-akár a közszférához tartozó tapasztalata áll szemben, hanem mindenekelőtt az antik nyelvek soha teljesen
el nem feledett tanúbizonysága, amelyekben a görög arkhein azt jelenti: kezdeni és uralkodni, azaz szabadnak
lenni, a latin agere pedig valamit elindítani, egy folyamat béklyóitól megszabadítani”. Arendt, 2002, p. 51, lásd
még Markell, 2006.
623 Kalyvas, 2009, p. 230.
624 Kalyvas, 2009, p. 259−260.
625 Strauss, 1995, p. 208.
626 Strauss, 1999, p. 100-101. Talán érzékelhető lesz a kontraszt, ha Strauss e liberális joguralom-és
törvényközpontú kritikáját szembeállítjuk Hayek felfogásával, aki egyértelműen az „absztrakt”, általános,
személytelen törvények uralmát helyezi előtérbe. E liberális „törvények uralma” felfogásnak épp az a lényege,
hogy a törvényeknek, és nem az embereknek kell engedelmeskedni – ez utóbbi ugyanis per definitionem
önkényes. Lásd Hayek, 1991, p. 107−126.
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törvények csak töredékesen adják vissza, ha visszaadják egyáltalán.627 Talán nem véletlen,

hogy a modern formalista, institucionalista, legalista politikatudomány az általában vett

modern tudományossággal egyszerre jutott érvényre. A szervező, módszertani és modern

alkotmányos elméletek egy tőről fakadnak.628 Ez a modern képzet Strauss szerint

összhangban van azzal a modern felfogással, amely szerint törekedni kell arra, ami biztosan

megismerhető, alakítható, és ekként garantálható is fennmaradása. Ha a mércét lejjebb

szállítjuk, az elérhetővé válik. A megismerés és a politika is az ember totális uralma alá

vonható.

Talán világos, hogy Arendt és Strauss is megkérdőjelezi a törvények ilyetén

értelmezett fontosságát, noha mindketten engedményeket tesznek, vagy ingadoznak két

álláspont között. Arendt egyrészt, mint azt már jeleztem, félti a politikai szabadságot és az új

kezdetek lehetőségét attól, hogy a politikát pusztán a magáncélok biztosítására alkalmazzák,

és ekként bástyázzák körül törvényekkel, ugyanakkor aggódik is a modern tömegtársadalmak

határokat és törvényeket eltörlő tendenciái miatt. Strauss pedig hangsúlyozza, hogy a politeia

nem feltétlenül törvényeken alapszik, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a „liberális vagy

alkotmányos demokrácia közelebb van ahhoz, amit a klasszikusok kívántak, mint bármely

korunkban életképes alternatíva”.629 Valamint volt szó már arról is, hogy a

konstitucionalizmus ügye melletti kiállást Strauss kiemelt fontosságúnak gondolta, hiszen ez

kapcsolódik össze a politikai mérséklet erényével.

Kolnai, noha korántsem volt a demokrácia kritikátlan híve, szintén bírálta a sokszor

whig-antidemokratikus köntösben megjelenő konstitucionalizmust. Természetesen a

pluralista, autoritásokban, egyenlőtlenségekben, hierarchiában gazdag társadalom híveként a

konzervatív változatát – Arisztotelész, Szent Tamás, Hooker és Burke nyomán – méltatta, ám

ezt szembeállította a liberális konstitucionalizmussal: „A liberális nóta arról, hogy a

kormányzat szükségképpen az ember »ellensége«, amelynek hatalmát az elkerülhetetlenül

szükséges védő-végrehajtó »minimumra« kell korlátozni – ez egészen más. Ez a fajta

konstitucionalizmus lényegénél fogva, egalitarista dogmatizmusa és mechanisztikus

627 A legalizmus-bírálat közben persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy Platón a Törvényekben a
törvények uralmát tartotta a második legjobb rezsimnek, miként Strauss is. A törvények uralmának elfogadása
példa lehet az emigránsok értelmezésekor is, hiszen ők is elfogadták a gyakorlatban az amerikai liberális
demokráciát, akárcsak Platón a törvények uralmát.
628 Wolin, 2006, p. 348−352, Uő, 1969.
629 Strauss, 2000, p. 194.
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előfeltevései miatt jakobinus etatizmusba és az egyéni szabadságot megvető

tömegdemokráciába csúszik át”.630

Noha Kolnai óvott attól, hogy Locke-ot „egy kalap alá vegyük” Rousseau-val, utóbbit

pedig Marxszal, ennek ellenére regisztrált egyfajta „dialektikus átmenetet Locke és Rousseau

között”. Ez számára sokkal „elviselhetőbb” volt, mint az alkotmányos szabadságok régi

keresztény felfogásából a locke-i alkotmányos rendszer karteziánus modelljébe való átmenet,

a maga roppant mesterséges és javarészt fikcionális »hatalommegosztásával«”.631 Kolnai

„liberális hibának” nevezte azt a „gyerekes hitet”, amely szerint a hatalom „fékek és

ellensúlyok” alá rendelése önmagában a jó rend garanciája volna. Jóllehet, elismerte a

„formális garanciák” fontosságát, mindazonáltal úgy vélte, hogy „ezekkel a probléma véget ér

a liberális számára, ám épp itt kezdődik a szabadság konzervatív szerelmese számára: így az

utóbbi arra lesz késztetve, hogy kevésbé hangsúlyozza ezeket, és hogy általánosságban más

álláspontot képviseljen a szabadság témájához kötődő számos alapvető problémával

kapcsolatban. Mivel inkább a szabadság alapvető valósága érdekli, semmint annak

feddhetetlenül tökéletes és teljesen felöltöztetett fétise, manapság felszínes »demokratikus«

ellenfelei félremagyarázzák őt, mint a »balos« totalitárius egyszerű »jobbos« másolatát, vagy

a »fasiszta« egyszerű »rivális« típusát, többek között”.632 A formális garanciáknál, a

konstitucionalizmusnál sokkal fontosabb volt Kolnai számára a konkrét valóság, valamint az,

hogy abban kvalitatív módon jelenjen meg a szabadság elve és az egyenlőtlen hatalom

eszméje.633

Alkotmányosság és képviseleti demokrácia

Úgy vélem, Voegelin is az imént tárgyalt szerzőkhöz hasonló kérdéseket feszeget, amikor

megkülönbözteti egymástól az elemi és az egzisztenciális reprezentációt:„(1) A reprezentatív

hatalom egzisztenciálisan megelőzi a hatalom pozitív törvényi szabályozását. (2) A hatalom

önmagában a törvénynek az intézményben gyökerező fenoménja, a pozitív törvénykezés pedig

630 Kolnai, 2005, p. 458.
631 Kolnai, 2005, p. 459. Érdekes, hogy ezek a szerzők bírálták a liberális demokráciát, ugyanakkor Kolnai e
soraiból az derül ki, hogy elfogadták a kánont. Szemben például Carl Schmittel, aki Joseph de Maistre-vel és
Donoso Cortesszel kívánt valamiféle „új kánont” alkotni. Ezt akkor is érdemes megjegyezni, ha Schmitt ebbéli
törekvése mérsékelt sikerrel járt.
632 Kolnai, 1999, p.56−57, 6. jegyzet.
633 Kolnai, 1999, p.56−57, 6. jegyzet.
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addig lehetséges, míg van egy olyan autoritás, amely a hatalmat képviseli. (3) A törvény nem

a jogszabályokból ered, hanem abból a döntésből, amelytől egy addig bizonytalan szituáció

rendezett mederbe kerül”.634

Másképpen fogalmazva: a valóságosan létező megelőzi a formális-legális

berendezkedést. Egy kormányzat konstitucionális elrendezése még nem garancia annak

fennmaradására, ennek valós alapja kell, legyen, vagyis egzisztenciálisan „valóssá kell tennie

az intézmény eszményét”.635 Amennyiben a valóságos vagy egzisztenciális reprezentáció nem

egyeztethető össze az elemivel, felfordulás az eredmény. A valóságos Voegelin szerint mindig

megelőzi a konstruáltat ebben az értelemben, és a modernség egyik jellemző hibája az, hogy a

kettő közti különbséget nem veszi figyelembe:

„Ha a reprezentáns nem tesz eleget egzisztenciális kötelezettségeinek, nincs az az alkotmány,

amely megvédhetné a pozícióját (…) A saját külpolitikánkkal is hozzájárultunk a nemzetközi

zűrzavarhoz: jó szándékkal, de naivan azzal próbáltuk meg jobbá tenni a világot, hogy olyan

helyekre próbáltuk meg eljuttatni a reprezentatív intézmények elemi értelemben vett

rendszerét, amelyek nem rendelkeztek azokkal az egzisztenciális körülményekkel, amelyek

működőképessé tehették volna azt. (…) Nem tudjuk mivel magyarázni a nyugati demokrata

hatalmak érthetetlen intézkedéseit, amelyek folyamatos háborúskodáshoz és mihaszna

politikusok kinevezéséhez vezetnek, pedig ezekkel a problémákkal teljesen egyértelműen

szembesülünk. Ezek a problémák a valósággal való szembenézés makacs tagadására

vezethetők vissza, ami olyannyira jellemző a kortárs nyugati társadalmak széles tömegeire, és

amely ott lapul az emberek érzelmeiben és vélekedéseiben. Csakis azért beszélhetünk a

nyugati civilizáció válságáról, mert a tünetek esetében tömegjelenségről van szó (…)”.636

A képviselet kérdésében Arendt talán a legradikálisabb: a modern képviseleti demokráciát

alapvetően elégtelennek tekinti a szabad politikai rend szempontjából. Véleménye szerint a

működő kétpártrendszerek maximum azzal büszkélkedhetnek, hogy képesek garantálni az

alkotmányos jogokat, hogy a kormányzottak bizonyos mértékig ellenőrizni tudják a

kormányzókat. Ezzel azonban nem teszik lehetővé, hogy a polgárok valósan jelen legyenek a

politikában, hogy a közügyek résztvevőivé váljanak. A képviseleti demokrácia polgára

pusztán arra számíthat, hogy „képviselik”. A probléma ezzel azonban az Arendt szerint, hogy

634 Voegelin, 2014, p. 47. A harmadik pont lényegében megegyezik Carl Schmitt felfogásával.
635 Voegelin, 2014, p. 48.
636 Voegelin, 2014, p. 49.
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csak a jólét és az érdekek tekintetében lehetséges képviselet, hiszen sem a vélemény, sem a

cselekvés nem képviselhető. A polgárok véleményét azért nem lehet megállapítani, mert egy

ilyen rendszerben vélemény nemes egyszerűséggel nem létezik.637

A közvélemény által uralt képviseleti demokráciákban maximum hangulatok

jelenhetnek meg, legyenek ezek egyéni-, vagy tömeghangulatok. Csak az érdek és a jólét

határozható meg objektív módon, és csak ez képviselhető. E rendszerben „a cselekvés

szükségessége az érdekcsoportok közötti konfliktusokból adódik. A választók nyomásgyakorló

csoportokon, lobbykon és más eszközökön keresztül valóban képesek képviselőik cselekedeteit

érdekeik szerint befolyásolni, vagyis rá tudják kényszeríteni képviselőiket arra, hogy más

választók érdekeinek és vágyainak rovására megvalósítsák kívánságaikat. Ezekben az

esetekben a választó saját magánéletének és jólétének figyelembevételével cselekszik, s a

hatalomnak az a maradványa, amely még a kezében van, inkább arra a nemtörődöm

erőszakra hasonlít, amellyel a zsaroló kényszeríti engedelmességre áldozatát, mint a közös

cselekvésből és a közös mérlegelésből származó hatalomra”.638

Fontos megjegyeznem, hogy Arendt republikánus bírálatot fogalmazott meg a

liberális, képviseleti demokráciákkal szemben. Szemében a korrupció – amely klasszikus

republikánus toposz – az egyik legkomolyabb veszély, amely a politikai közösséget

veszélyezteti. A korrupció az állandó gazdasági növekedés, azaz a „magánszféra

expanziójának” következménye. E magánérdekek gátlástalan érvényesítése vezet Arendt

szerint korrupcióhoz. Így a korrupció nagyobb valószínűséggel „adódnak magánérdekből,

mint közhatalomból”.639 A liberális demokrácia Arendt szemében egy korrupt köztársaság:640

„A korrupció és az elfajulás jóval veszélyesebbek egy egalitárius köztársaságban, mint

bármilyen más kormányformában, s előfordulásuknak is itt a nagyobb a valószínűsége”.641

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Arendttől mi sem állt távolabb, mint a liberalizmus

antipolitikai szabadságfelfogása: a legkevésbé sem a politikán kívüli magánszabadságot

akarta megvédeni a hatalomtól. E republikánus szemléletben Arendt osztozik Polányival:

637 Arendt, 1991, p. 352.
638 Arendt, 1991, p. 352.
639 Arendt, 1991, p. 332.
640 Kalyvas, 2009, p. 270−271.
641 Arendt, 1991, p. 331.
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„A magánéleti individualizmus a közéleti szabadság jelentéktelen tartóoszlopa. A szabad

társadalom nem nyitott társadalom, hanem olyan, amely teljes mértékben egy sajátos

véleménykészletnek szenteli magát”..642

„A magánéleti nihilizmus alkalmassá teszi a tudatot a közéleti zsarnokság iránti behódolásra;

és egy despotikus rendszer esetleg továbbra is eltűri a magánélet olyan korlátozatlan formáit,

amelyeket egy közszabadságban élő másik társadalom megbélyegezne és száműzne. Sztálin

alatt a magánszabadság köre tágabb volt, mint a viktoriánus Nagy-Britanniában, míg a

közszabadság összehasonlíthatatlanul kevesebb volt”.643

Noha maga Arendt bírálja Rousseau-t, a képviselet kritikájával igen közel kerül

álláspontjához:644„(…) a politikai szabadság általában vagy »a kormányzásban való

részvétel« jogát jelenti, vagy nem jelent semmit”.645 A képviseleti rendszerben szabadság

gyakorlása a választás egyetlen napjára korlátozódik.646A képviselet szervei, a pártok Arendt

szerint nem tekinthetőek népi szerveknek. Ellenkezőleg: rendkívül hatékony korlátozó és

ellenőrző eszközökként jelennek meg. A képviselet és a pártok eme kritikája a radikális

demokrata felfogásokhoz közelíti Arendtet. A képviseleti kormányzatok Arendt szemében

oligarchikusak lettek, ám nem ama klasszikus értelemben, hogy ez a kisebbség uralmát jelenti

a kisebbség érdekében.

Arendt liberalizmus-kritikája számos ponton még Carl Schmitt bírálatán is túlmutat.

Schmitt számára a liberalizmus negativitás, és csak ebben a minőségében veszélyes. Arendt

Schmitthez hasonlóan antipolitikainak tekinti a liberalizmust, ám szerinte önállóan működő

erőként új zsarnoksághoz is vezethet: a depolitizált képviseleti demokrácia karaktere

oligarchikus:647„Az, amit ma demokráciának nevezünk, olyan kormányforma, amelyben a

kisebbség uralkodik, állítólag legalábbis, a többség érdekében. Ez a kormányforma annyiban

demokratikus, hogy fő céljai a nép jóléte és a magánboldogság, de abban az értelemben

oligarchikusnak nevezhető, hogy a közboldogság és a közszabadság ismét a kisebbség

kiváltságává vált”.648

642 Polányi, 2002, p.63.
643 Polányi, 2002, p.132.
644 Kalyvas, 2009, p. 274.
645 Arendt, 1991, p. 289.
646 Arendt, 1991, pp. 312, 332.
647 Kalyvas, 2009, p. 269−270.
648 Arendt, 1991, p. 353.
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Arendt szerint tehát a magánérdekek politikai érvényesítése az, ami korrumpálja a

modern rezsimeket. A magánérdekek hagyományosan a magánszférához tartoznak, amely

ellentétben áll a közszférával. A magánélet az életfolyamat biztonságát szolgálja, és ez is a

feladata.649 A magánélet a szükségszerűség világa, és ahhoz, hogy „az ember szabad

lehessen, fel kellett magát szabadítania az élet szükségszerűségei alól”.650 Egyedül a

hagyományos politikai tér az, amelyben ez lehetséges: „Az emberi együttélés olyan

formáiban, amelyek nem politikailag szervezett közösségek – mint például a törzsi

társadalmakban vagy a háztartás magánszférájában – a cselekedeteket és a magatartást

irányító tényező nem a szabadság, hanem az életszükségletek és az élet fenntartásáról való

gondoskodás”.651 E tendenciában Arendt a liberalizmus társadalmi reprezentánsait, a

burzsoáziát okolja: „Ebben az értelemben a burzsoázia politikai filozófiája mindig

»totalitárius« volt; mindig feltételezte, hogy a politikai, a gazdaság és a társadalom azonos,

és hogy a politikai intézmények csak a magánérdekek külső burkául szolgálnak”.652

Összességében talán elmondható, hogy a liberalizmus gondolkodásmódjának, illetve

intézményrendszerének számos olyan eleme volt, amellyel szemben az emigránsok

bizalmatlanok voltak. Sem a liberális konstitucionalizmusban, sem a többség uralmát

érvényre juttató tömegdemokráciában nem bíztak. Bizonyos mértékben mindkét jelenség a

depolitizálódás irányába mutat: vagy a klasszikus politikai erényközpontúságot vetik el,

ahogy Strauss gondolta, vagy a valódi pluralitást megjelenítő véleményeket és részvételt

teszik lehetetlenné, ahogy Arendt látta.

Ami azt illeti, a liberalizmus-és demokrácia fenti bírálatai esetében az a kérdés merül

föl, hogy egyáltalán mi volt az, amit ezekben pozitívnak tartottak? Ám mindez az elméleti

kritikát illeti – amelyben szintén, mint azt igyekeztem jelezni, számos ellentmondás és

inkonzisztencia van valamennyi itt vizsgált szerző esetében. Gyakorlati értelemben az

emigránsok elfogadták a liberális demokráciát, pontosabban annak angolszász – angol-

amerikai – formáját. Úgy tűnik, hogy elméleti bírálatuk ellenére mindegyik szerző megtalálta

a jót az amerikai – vagy tágabban: az angolszász – demokratikus rezsimekben. Arendt az

amerikai forradalmat méltatta, Strauss számára az amerikai demokrácia a korlátozott,

alkotmányos, mérsékelt politikai rezsimet jelentette,653 Voegelin számára pedig az angol-

649 Arendt, 1995, p. 165.
650 Arendt, 1995, p. 156.
651 Arendt, 1995, 156−157.
652 Arendt, 1992, p. 408.
653 Strauss megfogalmazta, hogy szerinte „a liberális vagy alkotmányos demokrácia van a legközelebb ahhoz,
amit a klasszikusok követeltek, mint bármely alternatíva, amely rendelkezésre áll korunkban”. Strauss, On
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amerikai demokráciák jelentették a „reménysugarat”, azaz olyan rendeket jelenítettek meg,

melyek visszaadják „a lélek igazságát”.654

Arendt és az emberi jogok

Sok újdonságot nem mondanék akkor, ha a modernitás-és liberalizmus-kritikus emigránsok

emberi jogi gondolkodáshoz való hozzáállását taglalnám. Nyilvánvaló, hogy ezekkel szemben

mélységes szkepszissel viseltettek. Ám a szerzők körében mégis különleges esetet képvisel

Arendt, hiszen felfogásából kiviláglik, hogy a Voegelinre vagy Straussra jellemző, afféle

politika-fölötti normativitásokat sem fogadja el. Strauss és Voegelin mégiscsak hivatkoznak

valamiféle változhatatlan mércére, természetre vagy természetesre, és épp ezek azok,

amelyeket Arendt kritizált. Arendt leginkább az emberi jogok fogalmában megbúvó

számtalan „buktatót” bírálta,655 elsősorban a realitástól való távolsága miatt, ám ezek mögött

végig ott volt az az előfeltevés, hogy nem valamilyen „természetesnek” kell megfelelnie a

politikai valóságnak. Az alábbiakban pusztán csak vázlatos áttekintést kívánok nyújtani

Arendtnek az emberi jogi gondolkodáshoz fűződő viszonyáról.

Szó sincs arról, hogy Strauss elidegeníthetetlen emberi jogokra hivatkozott volna, sőt

mint másutt már utaltam rá,656 egyenesen irtózott az ilyesmitől. Épp az ilyen modern

megközelítésektől akart eltávolodni, és a klasszikus természetjogot hangsúlyozta, amely a

kötelességek és nem a jogok primátusát emelte ki. Ám a természetjog még így is egy politika-

fölötti transzcendens mércét jelöl, amely felől a pozitív törvények, a létező politikai rendek

bírálhatók. Arendt azonban épp ezekkel szemben foglalta el pozícióját, a pozitív törvények

fontosságát hangsúlyozva. Még ha specifikusan az „emberi jogokat” tekintve Strauss és

Arendt hozzáállása nem is ellentétes egymással, az előfeltevésekre való tekintettel két élesen

szemben álló megközelítést mutattak be. Míg Strauss a physis-re apellált, Arendt számára

egyértelműen a nomos a vonatkoztatási keret: a politikát, az emberi világot mesterséges, művi

Tyranny, p. 194. Catherine és Michael Zuckert szerint Strauss liberális demokráciákkal szembeni támogató
magatartása korlátozott vagy mérsékelt ugyan, ám őszinte és igazi. Zuckert-Zuckert, The Truth About Leo
Strauss… p. 78. Sőt, Strauss egyedül ebben a liberális demokráciában vélte felfedezni a kommunizmussal és a
fasizmussal szemben, hogy ennek gyökerei a nyugati gondolkodás premodern gyökereihez nyúlnak vissza. Uo. .
p. 89.
654 Voegelin, 2014, p. 146.
655 Arendt, 1992, p. 354.
656 Lásd az üldöztetésről szóló fejezetet.
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alkotásnak tekintette.657 A totalitárius irányzatok esetében is épp azt emelte ki, hogy

valamilyen „magasabb” törvényre, az Ész vagy a Természet törvényére hivatkoztak. A

természethez való visszatérés, vagy a politika természetre való redukálása Arendt számára

túlságosan is nem-emberi.

Arendt az emberi jogokról szóló okfejtésében is megkülönbözteti egymástól az

amerikai és a francia megközelítést:

„Az amerikai változat tulajdonképpen nem állít többet, mint hogy az egész emberiségnek

civilizált kormányra van szüksége, a francia változat viszont az államon kívül és attól

függetlenül létező jogokat deklarál, majd ezeket az úgynevezett jogokat, nevezetesen az ember

mint ember jogait azonosítja a polgár jogaival”.658

Arendt érvelése nevezhető akár realistának is: bármiféle jognak csak úgy van értelme, ha van

létező hatalom, amely kikényszeríti azt. Az emberi jogokról szóló elképzelést Arendt

valójában utópikusnak tartotta, mert azokról azt hitték, elengedhetetlen tartozékai az ember

mint ember létének, és ezek azok a jogok, melyeket semmiféle zsarnok nem vehet el.659

Arendt számára a hontalanok és kisebbségek ügye volt mérvadó az emberi jogok

tekintetében. Esetükben ugyanis nemzeti jogaik elvesztése egyet jelentett emberi jogaik

elvesztésével. Akik pedig mégis zászlajukra tűzték az emberjogi gondolatot, azok Arendtnél a

marginális álmodozó kategóriába kerültek:

„Még nagyobb baj volt, hogy az emberi jogok védelmére alakult társaságokat, az emberi

jogokat deklaráló új törvény előállítására irányuló kísérleteket mindig a társadalom peremén

mozgó alakok vették szárnyaik alá – néhány politikailag tapasztalatlan nemzetközi jogász

vagy hivatásos emberbarátok, akik a hivatásos idealisták tétova érzelmeiből merítettek

támogatást. (…) nyelvezetükben és tartalmukban egyaránt hátborzongató hasonlóságot

mutatnak az állatvédő ligák deklarációival. (…) Maguk az áldozatok sem hivatkoztak soha,

sem a második világháború előtt, sem utána ezekre az alapvető jogokra (…) Ellenkezőleg, az

áldozatok éppúgy, mint az adott hatalmak lebecsülést és közönyt mutattak a marginális

657 Ebben az értelemben Arendt Hobbes követője és gondolkodása rokon Michael Oakeshottéval. Erre bővebben
kitérek a Megőrzés vagy visszatérés? című fejezetben.
658 Arendt, 1991, p. 194−195.
659 Arendt, 1992, p. 356.
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társaságok minden arra irányuló kísérlete iránt, hogy megerősítsék az elemi vagy általános

emberi jogokat”.660

„Az emberi jogok (…) ezelőtt sem játszottak soha tényleges politikai szerepet. (…) a

jogfosztottak védelmezőinek állandó jelszava lett, afféle törvénypótlék, kivételes jog azoknak,

akik jobb híján rászorultak. (…) nem akadt a huszadik században olyan liberális vagy

radikális párt, amely időszerűnek érezte volna, hogy azokat programjába felvegye (…).”661

Arendt elsősorban azon emberek tragikus sorsán mérte le az emberi jogok hasztalanságát,

akik elveszítették hazájukat, azaz, nem voltak polgárai valamely szuverén államnak.662 Úgy

tűnik, Arendt számára a gyakorlat volt a döntő: „(…) senki sem képes tisztán definiálni, mi is

az általános emberi jogok valóságos, az állampolgári jogtól elkülöníthető értelme”. „(…)

láthatóan senki sem tudta, voltaképpen miféle jogaikat vesztették is el, amikor emberi jogaikat

elvesztették”.663

Arendt amellett érvelt, hogy nincs túl sok valóságalapja az „elidegeníthetetlen” emberi

jogok gondolatának. Hiszen számos esetben történik úgymond „jogfosztás” – a katonának

háborúban az élethez való jogától, szükségállapotban a polgár boldogsághoz való jogától –,

ám ez még nem jelenti azt, hogy az ilyen helyzetben lévő ember elveszítené emberi jogait.

„A jogfosztottaknak nem az a csapás, hogy megfosztják őket az élethez való joguktól,

szabadságuktól, a boldogságra törekvés lehetőségétől vagy a törvény előtti egyenlőségtől és a

véleményszabadságtól – hiszen ezeket a formulákat egytől egyig egy adott közösségen belül

felmerülő problémák megoldására szánták -, hanem az, hogy nem tartoznak semmiféle

közösséghez. Nem attól szenvednek, hogy nincs biztosítva a törvény előtti egyenlőségük,

hanem attól, hogy semmiféle törvény nem érvényes rájuk; nem attól, hogy elnyomják őket,

hanem attól, hogy még csak elnyomni sem akarja őket senki”.664

Arendt hozzátette, hogy talán nem véletlenül fosztották meg a nácik is törvényes státusuktól a

zsidókat. A legfontosabb jog Arendt szerint nem a szabadsághoz, hanem a cselekvéshez való

jog, másképpen a véleménynyilvánítás joga. Arendt szerint tehát létezik, vagy léteznie kell

egy jognak ahhoz, hogy jogaink legyenek (The Right to have Rights), ami egyrészt egy

szervezett közösséghez való tartozás jogát jelenti, másrészt azt, hogy e közösségben

660 Arendt, 1992, p. 351.
661 Arendt, 1992, p. 352.
662 Arendt, 1992, p. 352.
663 Arendt, 1992, p. 352.
664 Arendt, 1992, p. 355.
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mindenkit tettei és véleményei alapján ítéljenek meg. E jog fontosságára akkor döbbenhettek

rá sokan, amikor emberek milliói váltak valóban jogfosztottakká, azaz, fosztattak meg

politikai közösségüktől. A kérdést nem oldotta meg Arendt szerint az, amit ma

globalizációnak neveznének, vagy univerzális emberi társadalomnak. Arendt úgy vélte, hogy

valóban „egy világban” élünk, azaz az emberiség szervezettsége teljessé vált.665 A dilemmát

logikailag talán föl lehetne oldani egy világkormány létrehozásával, amire Arendt látott is

lehetőséget, ugyanakkor óva intett tőle, hiszen az a valóságban nem úgy nézne ki, ahogy az

idealisták elképzelik.

Mivel Arendt értelmezésében a beszéd lehetősége a legfőbb politikai tulajdonsága az

embernek, ennek elvesztése a zoón politicon létünk elvesztése, avagy minden emberi

kapcsolatunk elvesztése. Enélkül lehetőségünk sincs a szabadságunkért harcolni, ami a

rabszolgák állapota; ám még a rabszolgák is tartoznak valamiféle emberi közösségbe Arendt

szerint!

„Rabszolgának lenni, ez végül is azt jelentette, hogy az embernek meghatározott karaktere és

helye van a társadalomban – és ez több, mint az elvontan pőre igazság, hogy valaki ember,

semmi más, csak ember. Az emberek egyre növekvő számár sújtó szerencsétlenség tehát nem

abban rejlett, hogy bizonyos jogaiktól megfosztattak, hanem abban, hogy megfosztattak attól

a közösségtől, mely hajlandó és képes lett volna bármiféle jogokat garantálni. Azt látjuk tehát,

hogy az ember elvesztheti minden úgynevezett emberi jogát, és mégsem megy szükségképpen

veszendőbe legfontosabb emberi tulajdonsága: emberi méltósága. Egyedül a polisz elvesztése

az, ami kizárja az emberiségből”.666

A polisz elvesztésének tapasztalata azonban nem fogalmazható meg Arendt

felfogásában tizennyolcadik századi fogalmakkal, az „emberi jogok” ugyanis kiötlőinek

elgondolása szerint közvetlenül a természetből származnak.667 Ez az egyik kulcsproblémája

magának a fogalomnak Arendt vélekedése szerint. A történelmi jogok helyét átvették a

természetes jogok, a történelem helyét a „természet” maga. Az emberi jogok megfogalmazói

úgy okoskodtak, hogy a természet jobban illik az ember lényegéhez, mint a történelem.668

Ezek a modernek Arendt szerint „(…) olyasfajta emberi „természetben” hittek, melyre a

növekedésnek ugyanazon törvényei érvényesek, mint az egyén növekedésére, és amelyből

665 Arendt, 1992, p. 356.
666 Arendt, 1992, p. 357.
667 Arendt, 1992, p. 358.
668 Talán nem véletlen, hogy a francia forradalommal szembeni „reakció” elsődlegesen a történelem nevében, a
természet „ellen” fogalmazódott meg. Az sem véletlen, hogy Strauss épp e történelmi megalapozású kritikát
veszi célba Természetjog és történelem című könyvében.
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levezethetők a jogok és a törvények”. Ez azonban problematikus, hiszen „… az ember

elidegenedett a természettől. Mióta a természetben lezajló folyamatok mélyebb megismerése

komoly kétségeket ébresztett bennünk aziránt, léteznek-e egyáltalán természeti törvények,

maga a természet is baljós színben tűnik fel előttünk. Ugyan hogy vezethetnénk le

törvényeinket és jogainkat abból a külvilágból, mely a jelek szerint nem ismer sem törvényt,

sem jogot?”669

Hitler azon mottója, hogy csak az jogos, ami jó a népnek, pusztán következménye a

modernkori fejleményeknek Arendt szerint. Ennek a felfogásnak ugyanis a hagyományos

alkotmányosság állta útját.

„A törvény olyatén felfogása, mely a jog fogalmát azonosítja azzal, ami valakinek jó – az

egyénnek, a családnak, a népnek vagy a többségnek -, szükségképpen uralkodóvá válik,

mihelyt a vallás abszolút és transzcendens mércéje vagy a természeti törvény hatályát veszti.

És ezt a bajt az sem orvosolja, ha olyannyira kitágul annak a fogalma, „akinek jó”, hogy

felöleli az egész emberiséget. Mert nagyon is elképzelhető, és nem esik a valóságos politikai

lehetőségek birodalmán kívül, hogy egy szép napon a magas fokon szervezett és gépesített

emberiség abszolút demokratikusan – vagyis többségi határozattal – úgy dönt, hogy az

emberiség egésze szempontjából kívánatos egy részének fölszámolása”.670

Arendt szerint a huszadik század politikai tapasztalatai „kései, keserű és gúnyos” igazolását

jelentik Burke érveinek, melyeket az Emberi jogok nyilatkozatával szemben fejtett ki.671

Mindezek a tapasztalatok ugyanis igazolják Burke azon állítását, hogy az „emberi jogok”

absztrakciók, és sokkal szerencsésebb a hagyományra, vagy örökségre támaszkodni.672

„Az emberi jogoknak sok problematikus eleme van, s Burke nevezetes ellenérvei se nem

elavultak, se nem reakciósak. Az emberi jogok nyilatkozatának célja az amerikai

Alkotmánylevéltől (Bill of Rights) eltérően, melynek mintájára készült, az volt, hogy

kinyilvánítson olyan elsődleges pozitív jogokat, amelyek részei az ember természetének és

függetlenek politikai státusától, s mint ilyenek valóban a természetre próbálják redukálni a

politikát”.673

669 Arendt, 1992, p. 358.
670 Arendt, 1992, p. 359.
671 Arendt, 1992, p. 359.
672 Arendt, 1992, p. 360.
673 Arendt, 1991, p. 140.
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Arendt érvelésében gyakorlatilag újramelegíti Burke emberi jogokkal szemben kifejtett

bírálatát: nem lehet egyszerre egy politikai rend állapotát és egy azon kívüli, vagy azzal

egyenesen szembenálló állapotot, a „természetét”, a politikán kívüli viszonyait élvezni. A

természetes jogokra való hivatkozás állandó felforgató potenciált hordoz a létező,

szükségszerűen tökéletlen politikai renddel szemben.674

Az új helyzetet a szekularizáció teremtette meg Arendt szerint. E szekularizált

világban az emberek már nem lehettek biztosak azon társadalmi és emberi jogaikban, melyek

kívül estek a politikai rendszerek keretein, melyeket nem kormányok garantáltak, hanem

egyéb társadalmi, szellemi, vallásos erők. Ezért előkerült hivatkozási alapként az emberi

jogok gondolata, melyekre az emberek hivatkozhattak az újfajta állami szuverenitással és az

önkénnyel szemben.675

Azonban az ember jogait a nép szuverenitásával együtt hirdették ki: az ember

„elidegeníthetetlen” jogai jutnak érvényre, és a nép szuverén önkormányzása jogának részévé

válnak. A probléma ezzel épp az, hogy amint az ember megjelent, máris egy nép tagjává vált.

Ha az emberi jogok a népszuverenitás részét képezik, ahogy Arendt szerint ezek kéz a kézben

járnak létrejöttükből fakadóan, mi védi meg az ember jogait a népszuverenitással szemben?

Arendt gondolatmenete ugyancsak Burke-ére emlékeztet akkor, amikor az emberi

jogok gondolatának abszurd mivoltára mutat rá. Szerinte ugyanis az elidegeníthetetlen emberi

jogok kezdettől fogva egy súlyos belső ellentmondással küszködnek, hiszen egy absztrakt,

nem létező „emberrel” számolnak.

„(…) amikor hirtelen egyre nagyobb számban tűntek fel a színen olyan emberek és népek,

melyek legelemibb jogait éppoly kevéssé biztosította a nemzetállam rendes működése itt,

Európa közepén, mintha Afrika közepén találták volna magukat. (…) most azonban kiderült,

mihelyt az embereknek nincs saját kormányuk és így jogaik a minimumra redukálódnak, nincs

hatalom, amely ezeket megvédené, sem olyan intézmény, amely hajlandó volna biztosítani

őket”.676

Arendt továbbá Burke „pragmatikus józanságát” dicsérte, melyet véleménye szerint a

tapasztalat igazolt: a nemzeti jogok elvesztése minden esetben együtt járt az emberi jogok

674 Egy elképzelt, ideális rend szemszögéből, amelyben minden természetes jog hiánytalanul, ütközések nélkül
érvényesül, a létező politikai rend, amelyben súrlódások, nem-teljes érvényesülések vannak, ad infinitum
bírálható.
675 Arendt, 1992, p. 349.
676 Arendt, 1992, p. 350.
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elvesztésével. Amint nemzeti jogaiktól, közösségüktől megfosztották emberek csoportjait,

nem maradt semmijük, valóban csak „emberi lények” lettek: „A világ egy cseppet sem

tekintette szentnek az emberi lény absztrakt pőreségét”. Mint Arendt írja, „a haláltáborok

túlélői, a koncentrációs és internálótáborok lakói Burke érvei nélkül is arra a belátásra

jutottak, hogy a legnagyobb veszélyt az hozta rájuk, hogy ők, a szó absztrakt pőreségében,

csupáncsak emberi lények”.677 „Az emberi jogok elvesztésével járó paradox helyzet lényege

az, hogy aki e jogokat elveszti, az abban a pillanatban általában vett emberi lénnyé válik –

akinek nincs mestersége, állampolgársága, véleménye, és nem tehet olyat, ami őt önmagával

azonosítaná és jellemezné – és általában véve mássá válik (…) nem fejezheti ki önmagát a

közös világon belül (…)”.678

Éppen az emberek múltja, öröksége az egyetlen bizonyíték arra, hogy közük van az

emberi civilizációhoz. Amint jogfosztottak lesznek, „csakugyan egy sajátos természeti

állapotba zuhannak vissza”.679 Azaz, Arendt értelmezésében az emberjogi doktrína logikája a

maga nemében helyes, hiszen az a „természetből” vezeti le az ember jogait. Ám e természetes

állapotba való visszazuhanás a legkevésbé sem kedvező az valós, létező emberre nézve. Itt

ismét Arendt azon alapállása látható, amely a physis-szel való szembenállásként is

megfogalmazható: az emberi világ mesterséges, ember-alkotta, és épp ebben rejlik legfőbb

erénye. Hiszen, mint Arendt hangsúlyozta, a közélet szférája az egyenlőség törvényére épül –

szemben akár a természettel, akár a magánszférával:

„Magasan fejlett közösségek – amilyenek például az ókori városállamok voltak, vagy

amilyenek a modern nemzetállamok – azért hangsúlyozzák olyan gyakran etnikai

homogenitásukat, mert azt remélik, ezáltal sikerül kiküszöbölniük annyira, amennyire csak

lehetséges, azokat a természet adta, mindig jelen lévő különbségeket és megkülönböztetéseket,

amelyek már önmagukban is ostoba gyűlölködést, bizalmatlanságot és diszkriminációt

váltanak ki, mert túlságosan élesen jelölik ki az életnek azon szféráit, amelyekben az emberek

nem cselekedhetnek és amelyeket nem változtathatnak meg kedvük szerint, azaz az ember

alkotta világ korlátait. Az „idegen” egymagában ijesztő szimbóluma a másságnak mint

olyannak, az egyéniségnek mint olyannak (…)”.680

Nem véletlen, hogy a görögök gyanúval viseltettek a magánszféra iránt, sőt azt állandó

fenyegetésnek tekintették a közéleti szférára nézve. „Nem születünk egyenlőnek; egyenlővé

677 Arendt, 1992, p. 360.
678 Arendt, 1992, p. 363.
679 Arendt, 1992, p. 361.
680 Arendt, 1992, p. 362.
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csupán egy csoport tagjaiként válunk, ha elég erős az a közös elhatározásunk, hogy

kölcsönösen egyenlő jogokat biztosítunk egymásnak”.681

Mivel Arendt úgy vélte, az ember csak ura a létező világnak, ám semmiképp sem

teremtője, a természet erői – akár maguk a természeti jelenségek, akár a természetre hivatkozó

emberi jogi doktrína – fenyegetik az ember-alkotta civilizációt. A természet erőit

megzabolázni kell, nem szabadon engedni, vagy érvényesíteni.682

„Még a totalitárius államok megjelenése is civilizációnkon belüli s nem azon kívüli jelenség.

(…) a mi civilizációnk … saját kebelén belül termeli ki az új barbárokat azáltal, hogy emberek

millióira kényszerít rá olyan létfeltételeket, amelyek minden ellenkező látszat ellenére a vadak

létfeltételei”.683

Az imént amellett érveltem, hogy Arendt két fronton támadja az emberi jogok

gondolatát, és természetesen e két gondolatmenet összefügg egymással. Az egyik az

emberjogi gondolat tapasztalattal és valósággal való ütközése: krízishelyzetben valójában

használhatatlan volt ez a doktrína, és marginális szereplőkön kívül nem is hivatkozott rá

senki, az áldozatok sem. Jogokat valójában csak létező közösségek létező hatalma tud

garantálni.

Másrészt Arendt „poszt-metafizikai” gondolkodó, a politikát vagy a politikai

viszonyait megelőző „természetes” és „transzcendens” vonatkoztatási kereteket elveti – ezek

közé tartozik gondolkodásában az emberjogi gondolkodás is. Utóbbi ugyanis feltételez

bizonyos természetes jogokat, melyek mindig adottak, és minden emberre vonatkoznak.

Csakhogy a politikai realitásban csakis azok a jogok játszhatnak szerepet, melyekben egy

adott közösség megegyezik: az egyenlőség, amely az emberi jogoknak is alapvető kívánalma,

politikai viszony Arendt szerint, így mesterséges, nem természetes.

A demokrácia liberális kritikája

Nincs két annyira félreértelmezett fogalom a modern politikai frazeológiában, mint a

„demokrácia” és a „liberalizmus” fogalma Kuehnelt-Leddihn szerint. A két elképzelés

681 Arendt, 1992, p. 362.
682 Bővebben erről lásd a Megőrzés vagy visszatérés? c. fejezetet.
683 Arendt, 1992, p. 363.
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lényegileg különbözik egymástól, a kettő meghatározásához Kuehnelt-Leddihn

fenomenológiai és etimológiai vizsgálatok segítségével jutott el.

A demokrácia kifejezésünk a demos és a krátos szavakból áll, azaz „népuralmat”, vagy

„néphatalmat” jelent – megjegyzendő Kuehnelt-Leddihn szerint, hogy a „krátos” a hatalom

erős, majdhogynem „brutális” jelentése.684 A demokrácia politikai fogalom, és mindössze két

pilléren nyugszik: a polgárság politikai és legális egyenlőségén (a szavazati jogon), és a

többség uralmán. A demokrácia arra ad választ, hogy ki kormányozzon; ezzel szemben a

liberalizmus arra kíváncsi, hogy hogyan kormányoznak, miképpen gyakorolják a hatalmat. A

„kicsoda” kérdésére a demokrata úgy válaszol: a politikailag egyenlő polgárok többsége

közvetlenül, vagy képviselőiken keresztül, míg a liberális azt válaszolja: tekintet nélkül arra,

ki kormányoz, a kormányzásnak oly módon kell történnie, hogy megőrizze az egyén

szabadságát, amennyire az csak lehetséges – és ennek egyetlen korlátja az, hogy az egyén

szabadságának összeegyeztethetőnek kell lennie a közjóval. Természetesen, jegyzi meg

Kuehnelt-Leddihn, a „közjó” meghatározása szükségszerűen önkényes némiképp.685 A

liberalizmusnak tehát egyetlen előfeltevése van, és ez a szabadság, valamint az, hogy minden

ember szabadsága összeegyeztethető mindenki más szabadságával és a közjóval.

Ennek megfelelően egy monarchia lehet liberális, de semmiképp sem demokratikus, és

egy demokrácia is lehet zsarnoki, sőt totalitárius, a kisebbségeket brutálisan elnyomó politikai

berendezkedés.686 „A kisebbségek tisztelete, azonkívül a szólásszabadságnak, a többség

uralma korlátozásának semmi köze nincs a demokráciához mint olyanhoz. Ezek liberális elvek

– vagy megtalálhatóak egy demokráciában, vagy nem.”687 Ez utóbbi felismerés jellemző a

kortárs liberális demokráciákra is.

A demokráciának Kuehnelt-Leddihn szerint tehát két posztulátuma van: az egyik(1) a

mindenkire vonatkozó jogi és politikai egyenlőség (szavazati jog), a másik(2) pedig az

„önkormányzás”, mely az egyenlők többségének uralmán alapul.688 Ez alapján beszélhetünk

közvetett (képviseleti) vagy közvetlen demokráciákról. Azonban fontos, hogy a

684 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 18.
685 Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 7−9., 1974, p. 27−28, 1990, p. 15−16,  Uő, 1988.
686 Kuehnelt-Leddihn, 1988.
687 Kuehnelt-Leddihn 1952, p. 6.
688 Uo., 7.o.
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demokráciákban a választott képviselőknek kötelességük a választóik nézeteit reprezentálni,

ellenkező esetben köztársaságról (res publica) beszélünk.689

Kuehnelt-Leddihn demokráciával szembeni ellenszenve a demokrácia

„formalizmusán” alapul, vagyis a tartalmi kérdések iránti közönyén, valamint a demokrácia

inherensen egalitárius-kollektivista karaktere miatt. Demokrácia-kritikájának fókuszában az a

kérdés állt, hogy a szabadságot meg lehet-e őrizni, meg lehet-e védeni demokratikus-

többségelvű keretek között. Ennek megfelelően az elsődleges probléma nem a kormányforma

lesz, hanem a kormányzás minőségének és tartalmának a kérdése.

„Egy liberális olyan férfi vagy nő, akit az érdekel, hogy az emberek a lehető legnagyobb

mértékű szabadságot élvezhessék – tekintet nélkül arra, hogy milyen kormányzat alatt élnek.

(…) A tény az, hogy az igazi liberális semmilyen specifikus alkotmánynak nem elkötelezettje,

hanem választását alárendeli annak, hogy ő maga és társai a legnagyobb szabadságot

élvezhessék. Ha úgy gondolja, hogy egy monarchia nagyobb szabadságot nyújt, mint egy

köztársaság, az előbbit választja.”690

A demokrácia egalitárius, és ennek következményeképpen Kuehnelt-Leddihn szerint

alapelvében áll szemben a szabadsággal. Elég, ha Tocqueville-ra utalok itt – ahogy Kuehnelt-

Leddihn is gyakran utalt rá –, aki fölismerte, hogy a szabadság és az egyenlőség nem csak,

hogy nem azonosak, hanem rendszeresen konfliktusba is kerülnek egymással.691

Az egyenlőség megteremtése állandó, szüntelen beavatkozásra, azaz erőszakra szorul,

mivel az egyenlőség állapota minden, csak nem „természetes”:

„Amikor egyenlőségről beszélünk, az nem a méltányosságra vonatkozik (ami igazságosság).

Még az úgynevezett »keresztény egyenlőség« sem mechanikus, hanem pusztán az ugyanazon

törvénynek való alárendeltség – más szavakkal iszonómia. Mégis, egy keresztény számára két

újszülött spirituálisan egyenlő, ám fizikai és intellektuális minőségükben (az utóbbiban

689 Kuehnelt-Leddihn többször is megjegyzi, hogy az amerikai alapítóatyák egyszer sem említik a „demokrácia”
szót az Alkotmányban, csak a köztársaságot. Az amerikai demokrácia Andrew Jackson fellépésével kezdődik,
sem Madison, sem Jefferson, sem John Adams nem voltak demokraták; Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 6.
690 Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 3.
691 Tocqueville gondolkodását leginkább az „arisztokratikus liberalizmus” terminusával érdemes leírni. Az
„arisztokratikus liberalizmus” képviselőinek – ide sorolnám Kuehnelt-Leddihnt is – legfőbb problémája a
modernség azon tendenciáival volt, amelyek a konformizmust, kollektivizmust, centralizációt erősítik, és
veszélyeztetik az egyén szabadságát, tekintet nélkül arra, hogy ez a fenyegetés a társadalom többségétől, annak
közvéleményétől, vagy az államtól érkezik. Lásd Kahan, 1992.
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természetesen potenciálisan) már a fogamzás pillanatában egyenlőtlenek (…) Elég annyit

mondanunk, hogy az egyenlőség mesterséges létrehozása legalább annyira

összeegyeztethetetlen a szabadsággal, mint igazságtalan diszkriminációs törvények

végrehajtása. (Egyértelműen igazságos diszkriminálni – bizonyos határokon belül – az

ártatlan és a bűnös, a felnőtt és a csecsemő, a katona és a civil között, stb.) Minthogy a

kapzsiság, gőg, és az arrogancia az igazságtalan diszkrimináció alapjai, az egalitárius és

identitárius irányzatok hajtóerői az irigység, féltékenység, és a félelem. A »természet« (azaz,

az emberi beavatkozástól való mentesség) minden, csak nem egalitárius; ha teljes síkságot

akarunk létrehozni, le kell tarolnunk a hegyeket, és fel kell töltenünk a völgyeket; így az

egyenlőség az állandó kényszer alkalmazását feltételezi, mely alapelvében áll szemben a

szabadsággal. A szabadság és az egyenlőség lényegiségükben ellentétesek.”692

A demokrácia szemszögéből nem fontos kérdés a szabadság Kuehnelt-Leddihn szerint: ha egy

49 százalékos kisebbséget elnyom egy 51 százalékos, vagy egy 1 százalékos kisebbséget egy

99 százalékos többség, azt maximum „sajnálatosnak” nevezhetjük, de nem mondhatjuk rá azt,

hogy „nem demokratikus”.693 Amire a politikai közbeszéd gyakran „demokratikus

elvárásként” hivatkozik, azok valójában liberális elvárások.

Mises szerint a piac demokrácia,694 és Hayek sem volt annyira elutasító a

demokráciával mint olyannal szemben, mint Kuehnelt-Leddihn. Ugyanakkor még ő is

kiemelte a demokrácia korlátozott jelentőségét a szabadság problémájának szempontjából:

„Nem áll szándékunkban azonban fétist csinálni a demokráciából. Elképzelhető, hogy

nemzedékünk túlságosan sokat beszél és elmélkedik róla, s túl kevéssé törődik az általa

szolgált értékekkel. (…) A demokrácia viszont alapvetően eszköz, a belső béke és az egyéni

szabadság megteremtésének utilitárius kelléke. S mint ilyen, egyáltalán nem tévedhetetlen,

vagy biztonságos. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy tekintélyelvű kormányzat alatt

gyakran volt sokkal nagyobb tere a kulturális és a szellemi szabadságnak, mint némely

demokrácia esetében - s legalábbis elképzelhető, hogy egy igen homogén és doktriner többség

kormányzata alatt a demokratikus kormányzás éppoly elnyomónak bizonyulhat, mint a

legrosszabb diktatúra”.695

692Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 2−3. (Utolsó kiemelés tőlem – M. G.)
693 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 17−18.
694 Mises, 1947, p. 25.
695 Hayek, 1991, p.105.
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Az egyenlőség létrehozása és fenntartása tehát az állandó erőszak alkalmazását igényli. Ezért

is tendál az egalitarizmus természetes módon a centralizáció felé.696 Az állam, a központi

kormányzat kiterjedésének növekedése logikus következménye a demokratikus haladásnak.

Kolnai Kuehnelt-Leddihnhez hasonlóan felismerte, hogy a kiegyenlítő egalitarizmusnak

állandó, mindent felölelő központi menedzsmentre van szüksége ahhoz, hogy azon

„mesterséges” viszonyokat megalkossa, amelyek létrehozzák az egyenlőséget, és

megnyirbálja az olyan „természetes” viszonyokat, melyek a „privilégiumokat” hozzák létre.697

A demokrácia liberális kritikusait elsősorban a demokráciából kialakuló túl nagyra

nőtt hatalmak zavarták, és e szempontból lényegtelen volt számukra, hogy e túlzott

hatalmakat az állam, vagy a társadalom jeleníti-e meg. Bármelyik növekszik is túl nagyra,

behatol a személyes élet legintimebb szféráiba, és csökkenti a szabadságot. A liberális

kritikusok legféltettebb kincse tehát az egyéni szabadság. Ebben a tekintetben közösek Hayek,

Mises és Kuehnelt-Leddihn megfontolásai, még ha megközelítéseik némiképp el is térnek

egymástól. Kolnai és Arendt esetében nem beszélhetünk klasszikus liberális alapállásról:

mindkettejük értelmezése túlmutat a liberális meggyőződésen és bírálja is azt.

Az „önkormányzás” eszménye Kuehnelt-Leddihn szerint ámítás: a valóságban

többségek uralkodnak a kisebbségek felett, még akkor is, ha ezt többnyire képviselőiken

keresztül teszik. Kuehnelt-Leddihn szerint a demokrácia „a totálisan politicizált nemzet

koncepciója”.698 Ugyanezen megfontolások alapján vette védelmébe Kuehnelt-Leddihn a

monarchiákat.699 Az európai monarchiákat ugyanis liberálisnak tartotta, melyek tiszteletben

tartották a személyes-és a közszabadságot. A kontinensen megjelenő demokrácia-változat

azonban a kollektivizmust, az etatizmust, a többségelvűség uralmát hozta el. Ennek

illusztrációjaként említette, hogy azon szabályozások, melyek a modern demokráciákban jelen

vannak – prohibíciók, kötelező sorkatonai szolgálat, jövedelemadó – olyan hatalomhoz

juttatják a demokráciákat, melyek még az abszolút monarchiákban is elképzelhetetlenek

696 Kolnai, 1999, p. 50.
697 Kolnai, 1999, p. 75.
698 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 21. Érdekes ezzel összevetni Arendt hozzáállását, aki szerint a
tömegdemokráciák épp, hogy depolitizálnak. Amennyiben a politika a szabadságot jelenti – mint az Arendtnél
nyilvánvaló –, úgy ellenkező előjellel ugyanazt a jelenséget regisztrálták. Mi lehet a különbség? Az eltérés
véleményem szerint abból fakad, hogy Arendt számára az antik politika jelentette a politikát, míg Kuehnelt-
Leddihn fenti megfogalmazása a modern politikára vonatkozott, amit Arendt vagy tömegtársadalomnak, vagy
totalitarizmusnak nevezett volna. Mindazonáltal ez arra is rámutat, hogy Kuehnelt-Leddihn mégiscsak a liberális
hagyomány folytatója, és az egyént kívánja óvni, míg Arendt kicsit sem volt az: az utolsó, amitől bárkit is féltett
volna, az a politika.
699 Kuhnelt-Leddihn, 1952, p. 133−164.



147

voltak. A demokratikus hatalom tehát – legalább is a kontinensen – lényegesen nagyobb, mint

amilyen a monarchiák hatalma volt.700

Az európai kormányzatok a modern demokrácia megjelenése előtt továbbá vegyes

kormányzatok voltak, demokratikus, arisztokratikus és monarchikus elemekkel. A modern

demokrácia azonban az európai rezsimek e kevert jellegét eltörölte: „A demokrácia

határtalanná, korlátlanná, egyetemessé vált”.701 Kuehnelt-Leddihn ezért is érzi úgy, hogy a

demokrácia ideológiává, demokratizmussá vált,702 és célja az, hogy az élet minden területén –

a kormányzástól a külpolitikán át az oktatásig – alkalmazza a demokrácia alapelvét.

A totálisan átpolitizált nemzet, amely Kuehnelt-Leddihn szerint a demokráciát

jellemzi, az állandó mobilizáltság állapotában tartja a társadalmakat. A kormányzat hatalma a

népszerűségen alapszik, nem az igazságon: a demokrácia indifferens az igazság kérdésével

vagy az értékekkel szemben. A rousseau-i demokráciának nincs önmagán kívül álló mércéje,

sem korlátja. A demokratikus hatalom egyetlen célja a szavazatok többségének összegyűjtése,

ebből a szempontból nem számít, mi a tartalma annak a politikának, amelynek ez sikerül. Ez

azt is megmagyarázza Kuehnelt-Leddihn szerint, hogy miért képesek a demokráciák

„öngyilkosságot” elkövetni demokratikusan.703 Ahogy az igazság, úgy a jó vagy rossz rend,

avagy a zsarnokság kérdése is feledésbe merül, ha csak a demokrácia kívánalmát tartjuk szem

előtt. Ha a zsarnokot demokratikusan választották meg – mivel sikeres volt abban, hogy a

maga oldalára állítsa a többséget irigységükre való apellálás révén – nincs alap arra, hogy

hatalomra kerülését „antidemokratikusnak” vagy „nem-demokratikusnak” nyilvánítsuk, és

ekként ítéljük el. Kuehnelt-Leddihn kézenfekvő példája Adolf Hitler 1933-as

megválasztása.704

Kuehnelt-Leddihn ezt a sommás ítéletét Európa elmúlt kétszáz évének történelmére

alapozza. Ugyanakkor látható, hogy ítélete alapjául inkább afféle „formarokonságok”

szolgálnak, nem szigorú értelemben vett eszmetörténeti összefüggések.705 Kuehnelt-Leddihn

700 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 22.
701 Lukacs, 2008, p. 20.
702 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 18.
703 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 176.
704 A modern demokrácia-kritikák egyik kedvenc példája a nemzetiszocialista rezsim hatalomra kerülése.
Részben a demokrácia e fonáksága tagadhatatlan; ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy a nemzetiszocialisták
útja hosszú volt a demokratikus hatalomszerzésig, amelyhez hozzájárultak a folyamatos utcai harcok, valamint
annak tapasztalata, hogy a Weimari Köztársaságban egyetlen kormány sem tudta kitölteni az idejét. A
megfélemlítés légköre és az alapvető érdektelenség erősen hozzájárult a győzelmükhöz, ahogy a Reichstag
felgyújtása is.
705 Lásd ehhez a nemzetiszocializmus eszmetörténeti előzményeiről vallott nézeteit, ezekről a totalitarizmusról
szóló fejezetben lesz szó. Az inkább tág értelemben „filozófiainak”, semmint eszmetörténetinek nevezhető
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szentségtelen szövetséget látott a demokrácia (azaz a politikailag egyenlő polgárok

többségének uralma) és a kimondottan illiberális ideológiák között. Ez utóbbiak alatt a

nacionalizmust (ami Európában szerinte etnicizmust jelent),706 a szocializmust, a rasszizmust,

és ezek különböző variációit és keverékeit értette.

Ezek a felismerések a kontinens viszonyaira vonatkoznak. Kuehnelt-Leddihn szerint

az angolszász, döntően protestáns vallási-kulturális háttérrel rendelkező világban a „fifty-

fifty” kompromisszumokra kész gyakorlata domináns, ezért a fenti modernség-kép e világra

nem is jellemző. Épp a kontinens alapvetően „katolikus” karaktere a felelős azért, hogy a

gondolatokat logikai végpontjukig követik, és nem hajlandóak a kompromisszumokra.707

Az identitás posztulátuma és az uralom kollektivista-demokratikus

koncepciója

A politikai filozófia valamennyi felfogása támaszkodik valamilyen antropológiai dimenzióra,

akár hallgatólagosan, akár explicit módon. Mint azt Carl Schmitt megfogalmazta: „Minden

politikai elv állást foglal valamilyen formában az emberi »természetről«, és feltételezi, hogy

az »természeténél fogva jó«, vagy »természeténél fogva rossz«”.708 A politika emberi

cselekvésekből áll, és a cselekvő emberek valamilyen jelentést, értelmet tulajdonítanak

cselekvéseiknek. A cselekvések értelmét viszonylag nehézkes pontosan meghatározni, vagy

mesterséges fogalmak segítségével – pl. racionális és irracionális – különválasztani.

Mindezeket csak homályosan tudjuk kifejezni. Korántsem sebészi pontossággal, de

feltételezhetünk olykor bizonyos motivációkat a cselekvések mögött, melyek a politikai

felfogásokban is megmutatkoznak.

Kuehnelt-Leddihn szerint az emberekben alapvetően két hajtóerő működik. A

diverzitárius hajlam a sokféleséget keresi, legyen szó etnikai, szexuális, nemzeti, vallási,

gasztronómiai, vagy más eltérésről. Az identitarizmus az alapfeltétele minden konformista,

összefüggések feltárásában Kuehnelt-Leddihn Voegelinhez hasonlítható, akinél a gnoszticizmus-fogalom –
különösen a korai műveiben alkalmazott formája – szintén nem tekinthető történetileg megalapozottnak.
706 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 24.
707 Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 243−244. Ugyanez az indok a szélsőségesek karakterére is: a katolikus országok
szélsőségesei jellemzően anarchisták voltak, nem szocialisták-kommunisták. A katolikus hátterű extrémizmus
individualisztikus. A morális inverzióról szóló részben már volt szó arról, hogy Polányi és Kuehnelt-Leddihn
angolszász és kontinentális modernségre vonatkozó eszmefuttatásai milyen párhuzamokat mutatnak, így most
csak röviden utalnék erre vissza.
708 Schmitt, 1992, p. 29.
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uniformizáló, kollektivista elképzelésnek, az amor sui leképeződése. A diverzitárius érzet

„romantikus”, a másik szeretete (ahogy Isten is mindig a „másik”, és nem az „ugyanaz”).709

Mindkét ösztön megtalálható minden emberben, a kérdés ezek aránya: „(…) az állattal

osztozunk abban az ösztönben, hogy az azonosságot [identity] keressük a másikban; teljes

értékű emberré csakis a sokféleség iránti lelkesedésünkön és hajtóerőnkön keresztül

válunk”.710

Az identitarizmus szorosan kapcsolódik az egalitarizmushoz: ha két dolog azonos,

azok egyben egyenlőek is (noha ez fordítva nem minden esetben igaz). Az egyenlőségre

helyezett eltúlzott hangsúly Kuehnelt-Leddihn szerint némely esetben eredményezheti, és

gyakran eredményezi is az azonosság kívánalmát. Ha az identitárius ösztön lesz uralkodó, a

társadalmi és politikai kollektivizmus táptalajául szolgál, melyek ellenségességet

eredményeznek mindenkivel szemben, aki „más” mer lenni. Az identitárius politikai

ideológiák között Kuehnelt-Leddihn a szocializmust, nacionalizmust, a kommunizmust és a

demokráciát sorolja föl.

Kolnai szerint az individualizmus és a kollektivizmus közötti eltérés mérték-és nem

lényegbeli. Az „egyén”, vagy a „Közönséges Ember” fogalmai értelmezésében a „szubverzív

szofisták” és „racionalista-doktrinerek” alkotásai.711 Az „egyén” egy egyszerű absztrakció,

amely olyan ember jelentését takarja, akinek nincsenek partikuláris lojalitásai, nem tartozik

semmiféle kisebb közösséghez, és nincsenek kapcsolatai. Így az „egyén” koncepciója Kolnai

szerint – szemben például a „személy” fogalmával – már önmagában is az identitás

posztulátumán nyugszik.712

„Ahogy a szubverzív elme lényegileg individualista és izolacionista, úgy lényegileg

kollektivista és identitárius is: inherens nézete szerint a különbség és az »egymás ellen való

fordítás« átka nem küzdhető le mással, csakis az »egybeolvadással«; a tudat, minőségek, és

érdekek tényleges azonosításával. Ami azt illeti, az individualizmus (amely az

egalitarianizmus felé tendál) a kezdettől előrevetíti a kollektivizmust, és, még egyszer, a

709 Kuehnelt-Leddihn, 1943, p. 15−30, Uő, 1952, p. 15, Uő, 1974, 15−20, Uő: 1990, p. 3−4.
710 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 4.
711 Kolnai, 1999, p. 19.
712 Apró érdekesség, hogy noha Kolnai az identitarizmust bírálta, ő maga feltételezhetően mégis asszimiláció-
párti lehetett, hiszen nevét Stein Aurélról módosította Kolnaira. Nem mellesleg felvett nevét Molnár Ferenc
regényéből választotta.
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kollektivizmus individualizmus, pusztán egy abszolút monizmus magasabb hatványra emelése,

amelynek központja» minden egyes emberben «van.”713

E kellemetlen következmények miatt védelmezte Talmon, Kolnai, és Kuehnelt-Leddihn a

hierarchia, egyenlőtlenség és sokszínűség elveit az egalitárius, monista, centralista és

kollektivista elvekkel szemben. Kolnai ennek kapcsán fogalmazta meg a Participáció és az

Identitás ellentétét.714 Az Identitás azt jeleníti meg, ami a legalacsonyabb az emberben, míg a

Participáció olyan értékek felé mutat, amelyek a legmagasabb rendűek, vagy adott esetben túl

is mutatnak az embernél. A Participáció értékei mutatkoznak meg a privilégiumban,

miközben az egyenlőség és emancipáció szavai mögött az Identitás kívánalmai jelennek

meg.715

Az így megkonstruált Közönséges Ember gyűlöletet mutat minden iránt, amelynek

tulajdonságai nem azonosak a magáéval. Kuehnelt-Leddihnhez hasonlóan Kolnai is azt látja

ebben a jelenségben, hogy az identitárius ember képtelen tolerálni a másságot, különösen, ha

ez a másság minőségi különbséget jelent. E vonásokat ismerte fel Kolnai a következő

jelenségekben:

„A marxista ’munkásmozgalomban’ a más meggyőződést valló munkásokkal szemben, akiket

’osztályárulóknak’ bélyegeznek (…); a ’demokratikus’ koncepció egy olyan politikai világról,

[amelyet] az uniformitás és a sematikus »univerzalitás« [jellemez]; a demo-fasiszta-

kommunista procedúra (…) a nemzeti uniformitás biztosítására azáltal, hogy gyökerestül

kiirtják vagy elszállítják a ’kisebbségi’ populációkat”. 716

Kolnai számára másodlagos kérdés volt, hogy a szóban forgó identitarizmus partikularista

vagy univerzalista-e. A lényeges az, hogy bármelyik verzióról legyen is szó, az identitarizmus

minden esetben illiberális egalitarizmust stimulál, amely kívülre helyez mindenkit, aki nem

lesz konform a „Mi”-vel. Az egyenlőtlenség, ami az identitáriust zavarja, mindig a konkrét

közösségen belül van, bármi legyen is ez a közösség. Aki megvetés tárgya, azt kizárják az

emberiségből, a nemzetből, a népből. Ennek hatására egyfajta „mi-ség” univerzálisan

713 Aurel Kolnai, 1999, p. 21−22.
714 A participáció fogalma alatt Kolnai nem a mai politikai és politikaelméleti jelentést érti. Itt is részvételről van
ugyan szó, ám nem a politikai döntéshozatalban, hanem a realitás egészében, amelynek része a transzcendencia
is.
715 Kolnai, 1999, p. 26.
716 Kolnai, 1999, p. 28.
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elfogadott koncepcióját fejlesztik, vagy „nostrizmus”, hogy egy osztrák nemzetiszocialista

kedvenc kifejezését vegyük kölcsön.717

Az emberi vágyak, ösztönök, akaratok kielégítése az azonosság elvével: ez hozza létre

a Közönséges Embert, és csakis az ő igazolásai határozhatják meg, melyik cél legitim, és

melyik nem az. Bármilyen megfontolás, amely korlátozza a Közönséges Ember céljait,

elvetendő, így az ilyen megfontolásokat megjeleníti realitásokat is el kell törölni.

„Egy liberális-demokráciában, és ami azt illeti, nagymértékben a fasizmus alatt is, a

»Társadalom akaratának« legfőbb hatalma akadályozott – és ezért minden emberi szabadság

nem valós – mindenféle egyenetlenségek, fenntartások, privilégiumok, tabuk, konvenciók,

hagyományok stb. által; míg a szovjet Társadalomban a »szabadság« valódi, mivel a legfőbb

hatalom korlátlan és megtestesíti »minden egyes ember és mindenki« hatalmát – a

»megrovottak« kivételével természetesen: akik nem képesek azonosulni a társadalom

hatalmával, akik az emberiség határain kívül helyezkednek el”.718

A hatalom korlátlansága elvárás, hiszen a „társadalom” valódi „akaratát” képviseli. Az így

felfogott társadalom egy egyesített óriási szubjektum, amely magában foglalja mindenki

akaratát. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az itt tárgyalt szerzők a demokrácia rousseau-i

felfogását bírálják. Ez utóbbiban látták a gyökerét a nemzetiszocialista és a bolsevik rezsimek

szuverenitás-felfogásának is.

A kommunizmus azért „valódi szabadság”, mert a Közönséges Ember „haladását”

juttatja el végcéljához, azaz, sikeresen demonstrálja „mindenki akaratát” egyetlen önkényes

emberi akaratba oltva, a nép egyetlen és azonos akaratába. A Közönséges Ember erkölcsisége

az önérdeken alapul, ahogy ezt Helvetius, Rousseau, Morelly, Mably, Holbach és mások is

vallották: az önérdek szükségszerűen azonos mindenkiben, így ez az egyetlen legitim séma a

közjó alapjához.719

A Közönséges Ember nem ismer el semmilyen törvényt vagy mércét, amely kívül áll a

saját akaratán: ezért valódi a szabadság a kommunizmusban, szemben a nyugati demokráciák

„nem valódi”, nem igazi, vagy „részleges” szabadságával, amit korlátoz számos osztály-

megosztottság, egyenlőtlenség, hierarchia. A „törvény uralma” contradictio in adjecto a

szabadság e totalitárius koncepciójában, ahogy Kolnai nevezi, hiszen a törvény olyasvalami,

717 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 3−4. Az emlegetett nemzetiszocialista Walther Pembaur.
718 Kolnai, 1999, p. 31.
719 Talmon, 1952, p. 31−33.
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amit az ember szuverenitása fölé helyeznek, egyfajta külső korlát, amely transzcendensként

jelenik meg az ember akaratán túl. A totalitárius zsarnokság nem azért borzalmas Kolnai

szerint, mert régi, elnyomó törvények vasketrecébe helyezi, hanem mert lényegileg

„törvénytelen”720 a szó legszorosabb értelmében: a kiteljesedett totalitarizmusban a szubjektív

voluntarizmusnak nincs semmiféle külső korlátja. Kolnai ezt a jelenséget nevezi az ember

önmaga rabszolgasorba döntésének.721

A „haladás” beteljesítésének vágya a demokratikus elvben az, ami Kolnai számára a

demokratikus ideológiát a kommunizmus közeli rokonává avatja. Nem valamiféle

transzcendens, „objektív” mérce vagy törvény töri le az emberi akaratot, hanem, épp

ellenkezőleg, az emberi akarat par excellence az, amely a mindenhatóságra való törekvésében

el akar törölni minden törvényt, szokást, hagyományt, melyek az egyesített szubjektum

akaratán kívül állnak, és ami a bölcsője a modern zsarnokságnak. Ez a „nagybetűvel írt”

szubjektivizmus. Csak amikor a magán-és a közjó egymással való megfelelése létrejött,722

akkor lehet a magánakaratok összességét totalitárius kollektivitássá alakítani. Ez a

kollektivitás természetesen a Közönséges Ember akarataiból áll össze, és mindenféle

különbözőséggel, megosztottsággal, minden osztály és rang szerinti megkülönböztetéssel

szemben ellenséges. Csak azon megkülönböztetéseket fogadja el, amelyek a

„funkcionalitáson” alapulnak. Bármi legyen is összeegyeztethetetlen a Közönséges Ember

bálványának akaratával, azt el kell pusztítani, vagy asszimilálni kell hozzá.723

Már említettem, hogy Kuehnelt-Leddihn szerint az „önkormányzás” eszméje délibáb.

Ugyanez a gondolat jelenik meg Arendtnél is. Az az elképzelés, hogy az emberek egyszerre

uralkodók és uraltak, és „önmaguk fölött uralkodnak”, ahhoz a következtetéshez vezet, hogy

az „uralom” megszűnik létezni. Arendt azonban megjegyzi, hogy a kollektivista

demokráciákban az uralom korántsem tűnik el, csak áthelyezik és átnevezik azt:

720 A totalitarizmus hasonló törvénytelen vonását ismerte föl Strauss és Arendt is. „A Hiero szerint a zsarnok
szükségszerűen» törvénytelen «, nem feltétlenül a miatt, ahogyan a hatalmát szerezte, hanem mindenekelőtt a
miatt a magatartás miatt, ahogyan uralkodik: saját akaratát követi, ami lehet jó vagy rossz, és nem pedig
valamiféle törvényt. Xenophón» zsarnoka «ugyanaz, mint Rousseau» despotája «.” Strauss, 2000, p. 119, 7.
jegyzet.
„Amögött, ahogyan a liberálisok a totalitarizmust az autoritarizmussal azonosítják és – ami ezzel jár –
hajlamosak »totalitárius« tendenciákat látni a szabadság minden autoritárius korlátozásában, a tekintélynek és
a zsarnokságnak, s a törvényes hatalomnak és az erőszaknak egy régebbi eredetű összetévesztése húzódik. A
zsarnokság és a tekintélyelvű kormányzás közötti különbség mindig is abban állt, hogy a zsarnok saját akarata és
érdekei szerint uralkodik, ugyanakkor még a legdrákóibb tekintélyelvű kormányzatot is törvények kötik.” Arendt,
1995, p. 106.
721 Kolnai, 1999, pp. 32−34, 38.
722 Voegelin, 1975, p. 73.
723 Kolnai, 1999, p. 23.
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„A pluralitás veszélyeitől való legnyilvánvalóbb megváltás a mon-archia, vagy egy személyes

uralom, annak minden változatában, az egy-mindenki-ellen nyílt zsarnokságától a benevolens

despotizmusig és a demokrácia azon formáiig, ahol a sokaság egy kollektív tömeget alkot,

úgy, hogy a nép» sok az egyben «, és» monarchiaként «formálja meg magát.”724

A probléma abból a gondolatból származik, hogy a „szuverenitás” és a „szabadság”

természete alapvetően ugyanaz, sőt e két dolog azonos.725 Ennek alapján következtetnek úgy,

hogy ha mindenki „szuverén” lesz, szabad is lesz egyben. A szuverenitás hatalmat jelent, és

ha ezt azonosítják a szabadsággal, az komoly veszélyeket rejt magában.726

A szuverenitás eme felfogásának egyik problémája, hogy a leghitványabb

motivációkra apellál az emberi természetben. Másodsorban e meghatározás a személyes és az

általános érdek durva megfeleltetését foglalja magában. Ezt jelenti Rousseau-nál az általános

akarat doktrínája, amely a totalitárius felfogások azon alapelvének ágyazott meg, amely

szerint ha valaki nem azonosul az általános akarattal, az nem része az emberiségnek, a

nemzetnek, a társadalomnak, a népnek.727

Az így értelmezett „nemzet” vagy más egalitárius, monolitikusan felfogott

kollektivitás olyan egyénekből kell, hogy álljon, akiknek ugyanolyan motivációik, érdekeik

vannak, akik egyetlen partikuláris közösségnek vagy osztálynak sem elkötelezett tagjai, akik

semmiféle részérdeket nem képviselnek. Csak így lehetséges, hogy olyan kollektív entitást

alkossanak, amelynek egyetlen akarata van.728 Az ettől eltérőek lesznek az idegenek, páriák,

árulók, kitaszítottak. Mindez természetes velejárója és eredménye az identitárius ösztönnek,

amely meg akar szabadulni minden „idegen” befolyástól, amely megzavarja, és amelyet nem

tud asszimilálni az Identitás „harmonikus” keretébe. Ez a felfogás ellenséges mindennel

szemben, ami különbözik a Közönséges Embertől, ahogy láthatóak a példák erre a francia

felvilágosodástól és forradalomtól kezdve a kommunizmusig, akik gyűlölték a burzsoáziát, az

arisztokráciát, a gazdagokat, a nemességet, és ugyanez mutatkozik meg a

724 Arendt, 1998, p. 220−221, Uő, 1991, p. 214.
725 Arendt, 1998, p. 235.
726 Hayek e hatalom-szabadság megfeleltetést Dewey felfogásával ábrázolta. „A szabadság bizonyos dolgok
megtételének effektív hatalma”, így Dewey-nál „a szabadság követelménye a hatalom követelménye”. Idézi
Hayek, 1991, p. 52. E téves azonosításról már volt szó az utópiáról szóló fejezetben.
727 Talmon, 1952, p. 48.
728 Talmon, 1952, p. 93.
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nemzetiszocializmusban is, akik ugyanilyen azonosságelvű elutasítást mutattak a zsidók, a

nemesség, a királyság gyűlöletében. 729

Konformizmus

Az emigráns szerzők szerint a tömegdemokrácia egyik legkönnyebben azonosítható vonása a

konformizmus. Ez elsősorban nem fizikai kényszeren alapul, hanem arra készteti az

embereket, hogy bizonyos mentalitásoknak és viselkedési mintáknak feleljenek meg, azokat

alkalmazzák. Sok esetben ennek forrását nem is az államban kell keresnünk, hanem a

társadalomban – ám ettől függetlenül ennek zsarnoki mivolta még nem csökken a szerzők

szemében.

Ez esetben tehát nem a hagyományos politikai ellenőrzésről, az állam hatalmáról van

szó, hanem a szociális kényszerről, amely Arendt szerint viselkedést (behaviour) erőltet az

egyénre, és megfosztja a cselekvés (action) lehetőségétől.730 A viselkedés lényegileg

kondicionált, nem pedig szuverén gondolkodás és ítéletalkotás eredménye. Arendt szerint a

viselkedés a modern, egalitárius tömegtársadalomra jellemző.

A tömegtársadalom egalitarizmusa jelentősen eltér az egyenlőség antik felfogásától.

Az antik egyenlőség eszményében jelen volt a megkülönböztetés és individualitás eleme. A

politikai tér egyenlősége a magánszféra sokszor súlyos egyenlőtlenségén alapult. Továbbá ez

az egyenlőség nem eredmény-központú volt: pusztán előfeltételt jelentett abban az

értelemben, hogy teret adjon az egyénnek valami új megkezdéséhez (arkhé), a cselekvéshez.

A politikai térben az ember az emberek-közöttiben, az egyenrangúak között egyenlőként

jelenik meg, és ez magában foglalja a megkülönböztetés lehetőségét is. A „szociálisban”

mindez eltűnik:

„E csoportok tagjainak egyenlősége, messze attól, hogy az egyenrangúak közötti egyenlőség

lenne, leginkább a háztartás tagjainak a háztartás fejének despotikus hatalmával szembeni

egyenlőségére hasonlít, azt leszámítva, hogy a társadalomban, ahol az egy közös érdeket és az

egyetlen egyhangú véleményt félelmetes módon kikényszerítik a puszta számok által, az egy

729 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 148.
730 Arendt, 1998, p. 41.
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ember által kifejtett uralomtól végül megszabadulhatnak. A konformizmus jelensége

karakterisztikus e fejlődés utolsó szakaszában”.731

Arendt természetesen bizonyos értelemben egalitárius. Egalitarizmusa az agorán jelenlévő

egyenlőséget hangsúlyozza, minden nézőpont megjelenítését. Arendt egalitarizmusa

nevezhető morális egalitarizmusnak, szemben az általa élesen bírált materiális

egalitarizmussal, amit az oikoia-hoz és a szociálishoz kötött. A modern egalitarizmussal

szemben megfogalmazott kritikája egyszerre célozza meg a jóléti államot, a totalitarizmust és

a tömegdemokráciát. Arendtnél félreismerhetetlenül megjelenik egyfajta elitizmus. Ha

Straussnál a filozófia a kevesek kiváltsága, ugyanez mondható el Arendt esetében a

politikáról:

„Tehát a szabadságnak nem a modern értelemben vett egalitárius demokráciára van

szüksége, hanem egy olyan szférára, legyen az akármennyire is oligarchikus vagy

arisztokratikus, amelyben legalább a kevesek vagy a legjobbak mint egyenlők az egyenlőkkel

érintkeznek egymással. Ennek az egyenlőségnek persze a legkevésbé sincs köze az

igazságossághoz”.732

Kuehnelt-Leddihn „numeralizmusnak” nevezi azt a jelenséget, amely teljességgel

elszemélyteleníti a politikai szférát. A demokratikus választások komoly problémája is az

Kuehnelt-Leddihn szerint, hogy az egyén azokban nem személy, hanem az utolsó fel nem

osztható egység: megszámlálják, de nem súlyozzák. Ezért is varázsolják el a modernséget a

nagy számok, a statisztikák, és általában a „nagyság”.733 Statisztikai igazság azonban csak ott

lehetséges, ahol már győzedelmeskedett a konformizmus, és a társadalom tagjaira a

viselkedés jellemző: az eltérés egy parányi kisebbségnek marad fenntartva.734

A konformizmus Arendt szerint megszünteti a cselekvés lehetőségét, vagyis az emberi

pluralitás legalapvetőbb formáját. Tendenciája szerint egy véleményt erőszakol a közösség

minden tagjára, és az emberek úgy kezdenek viselkedni, mintha egy család tagjai lennének,

mindannyian pusztán megismétlik szomszédjaik nézőpontját.735 A társadalom épp annyira

731 Arendt, 1998, p. 40.
732 Arendt, 2002, p. 58.
733 Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 107.
734 Arendt, 1998, p. 42.
735 Arendt, 1998, p. 58.
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képes megszállni és elfojtani a magánszférát, mint az állam: a „szociális behemót” olykor

sokkal potensebb tud lenni, mint a „leviatán állam”.736 Arendt szerint, ahol minden vélemény

azonos, ott egyáltalán nem is lehetséges a vélemény mint olyan léte. A többi vélemény

létezése nélkül ugyanis képtelenek vagyunk véleményt kialakítani. A „közvélemény uralma”

azonban azok számára is lehetetlenné teszi ezt, akik adott esetben képesek lennének

véleményt alkotni, ahogy arra is, hogy eltérjenek a közvélekedéstől.737

„Az alternatívát túlságosan is jól ismerjük a francia forradalomból, s a francia forradalmat

követő forradalmakból. Ezekben az esetekben a nem képviselt és megtisztítatlan vélemények

káosza, mivel nem létezett olyan médium, amelyen a vélemények áthaladjanak, a

szükséghelyzet nyomása alatt egymással ütköző tömegérzelmek sokaságában kristályosodott

ki, amelyek „erős ember” után kiáltottak, aki egybehangzó „közvéleménnyé” alakítja a

véleményeket, halálra ítélve minden véleményt. Az alternatíva valójában a népszavazás volt,

az egyetlen olyan intézmény, amely pontosan megfelel a közvélemény zabolátlan uralmának, s

ahogy a közvélemény a vélemények halála, a népszavazás véget vet a polgárok azon jogának,

hogy szavazzanak, válasszanak és ellenőrizzék kormányukat”.738

A totalitárius koncepció szerint, ahogy Kolnai fogalmazott, a szubjektumok Szubjektummá

való összeolvadása a cél. A modern tömegdemokrácia kivételes vonzódást mutat a

konformizmus felé. A demokratikus konformizmus fegyvere a sokaság ereje: „Sok ember, ha

összegyűlik, majdhogynem ellenállhatatlan hajlamot fejt ki a despotizmusra, legyen ez egy

ember vagy a többség uralmának despotizmusa (…)”739Arendt e passzusában jelenik meg

legnyilvánvalóbban Tocqueville hatása. Az ilyen típusú konformizmus és többségi

despotizmus ilyetén bírálata egyértelműen az ő nevéhez köthető.

A cselekvés mindig pluralitást és heterogenitást jelent, míg a viselkedés

egyhangúságot és azonosságot, amelyből hiányzik a döntés aktusa, és a teljesítmény

lehetősége, öröme is. Az állam, vagy éppen a társadalom ellenőrző és zabolázó szerepe, a

modern tömegdemokrácia személytelensége (és felelőtlensége) „arctalan” hatalmat hoz létre,

ám ez az arctalan hatalom „megsemmisíti a védekezésre szolgáló intézményeknek a

736 Kuehnelt-Leddihn, p. 122−123. Nem nehéz ebben észrevennünk a Hobbes-féle szimbólumokat. Úgy vélem,
Kuehnelt-Leddihn ezzel azt implikálja, hogy mindkét túl nagyra nőtt zsarnoki jelenség „szörnyeteg”.
737 Arendt, 1991, p. 198.
738 Arendt, 1991, p. 301−302.
739 Arendt, 1998, p. 43.
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maradványait is, megszünteti a politikai teret, amelyben a polgárok egykor szabadon

mozogtak, s monolit struktúrát, szigorú fegyelemnek engedelmeskedő életet kényszerít

ránk.”740 Pedig a tömegtársadalmak hajlamosak támaszkodni is a személytelenségre, főként,

ha döntésről van szó: „mindenki” hozta, azaz „senki”. Az ilyen anonim hatalomtól tartott

Arendt:

„Eme despotikus jellegen az sem változtatna, hogyha e világkormányzásban nem

fedezhetnénk fel személyeket, despotákat, hiszen a bürokratikus uralom, a büró anonimitása

révén gyakorolt uralom sem kevésbé despotikus attól, hogy azt »senki« sem gyakorolja;

ellenkezőleg, a hatalom inkább még szörnyűségesebb, hiszen ezzel a Senkivel senki sem

beszélhet, előtte magát senki sem mutathatja meg”.741

A konformista tömegtársadalmak nem véletlenül támaszkodnak a közvéleményre. A tömegek

anonimitása ugyanúgy megjelenik a közvéleményben,742 mint a tömegek vagy a bürokrácia

arctalan uralmában. A közvélemény bizonyos életmódokat kényszerít az emberekre, amelyből

kizárják a „non-konformistákat”, azaz a „nem-viselkedést” elkövetőket. A közvélemény

mindig afféle „közös referencia-kereteket”, vagy „nélkülözhetetlen eszmék alapját” akarja

létrehozni, amelyektől az eltérést nem tolerálja. A konformizmus e formája vezet Kolnai

szerint identitárius ellenségességhez.743 Ebből könnyű hasznot húznia a modern

tömegpártoknak: ezek Strauss szerint nagyra nőtt szekták, melyek elveit „papagájok milliói”

visszhangozzák.744

Voegelin szerint a „többség zsarnokságának” megteremtése úgy érhető el

legkönnyebben, ha az egyének magánszférájába való behatolással véleményeket és politikai

dogmákat erőltetnek az emberekre.745 Még ha e hatalom nem is az állam kezében van, az

önálló gondolkodással abban az esetben is szemben áll, ahogy a pluralitást is felszámolja. A

tömegpárt, a tömegképzés, a tömegmédia, és lényegében minden „tömeg”-intézmény a

végrehajtója ezen indoktrinációs folyamatnak, melynek célja a társadalmi konformizmus

megteremtése propaganda által – szofisztikált, vagy kevésbé szofisztikált módszerekkel.746

740 Molnár, 2002, p. 230.
741 Arendt, 2002, p. 28−29, Ld. még Uő, 1998, p. 40.
742 Lásd Kahan, 1992, különösen p. 65−68.
743 Kolnai, 1999, p. 28−29.
744 Strauss, 2000, p. 195.
745 Voegelin, 1975, p. 50.
746 Voegelin, 1975, p. 70.
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Voegelin e folyamatban látta összeérni a modernség összes elvét: a „tömegegyén”

kitermelését, aki „a társadalom hasznos tagjává” válik az „általános oktatás” révén. Voegelin

számára a rémisztő – és e rémületben osztozott a többiekkel – az volt, hogy nehéz volt a

tömegdemokrácia e jelenségeit megkülönböztetni a totalitarizmustól. Voegelin a

nemzetiszocialista, a kommunista és a modern demokratikus rezsimek oktatásban és

propagandában játszott szerepét elnézve majdhogynem lehetetlennek látta a különbség

kimutatását.747

Totalitárius demokrácia

A totalitarizmus jelentése

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az emigránsok reflexióinak középpontjában a

totalitarizmus problémája állt. Gyakorlatilag az összes korábban tárgyalt téma ezzel volt

összefüggésben, ennek gyökereit keresték a modern tudományfelfogásban, az utópikus

gondolkodásban és a tömegtársadalmak jellemzőiben. A „politikai vallások” kifejezés, vagy

az, amit az utópiák megvalósítási kísérletének lehetne nevezni, szinoptikusak a totalitarizmus

kifejezéssel, gyakorlatilag ugyanazt a tapasztalatot próbálják leírni. Ha „nem-straussiánus”

módon fogalmazok, azt is mondhatnám: a totalitarizmus tapasztalata indította őket arra, hogy

annak, valamint a hozzá kapcsolódó témáknak szenteljék figyelmüket.

A totalitarizmussal kapcsolatban a legfontosabb megjegyezni, hogy az a szemükben

valamiféle nóvum volt: korábban semmi ehhez hasonlót nem lehet felfedezni a nyugati

történelemben – és, hozzátehetjük, a totalitarizmus épp a nyugati világban fejlődött ki.748

Minek köszönhette a létét? Mit jelent egyáltalán a totalitarizmus?

John Lukacs szerint a kifejezésnek értelme sincs. A totalitarizmus ugyanis „az állam

totális hatalmát” jelenti a nép fölött. Lukacs szerint azonban „efféle totális hatalom, vagy akár

ellenőrzés még a legsötétebb zsarnok és önkényuralom esetén sem lehetséges”.749 A kifejezés

747 Uo.
748 Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy a német probléma jobban érdekelte a szerzőket, mint az orosz. És
talán a dolgok természetéből következik az is, hogy a szerzők többsége ebből a német világból származik,
kézenfekvő tehát, hogy ennek a problémája foglalkoztatta őket intenzívebben.
749 Lukacs, 2008, p. 118.
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Mussolinitől származik, ám nem hogy az övé, még Hitler rezsimje sem tekinthető Lukacs

szerint totalitáriusnak. Totális hatalom gyakorlatilag nem létezhet.

Lukacs meglehetősen kemény szavakkal illeti Arendtet és a Totalitarizmus gyökerei

című könyvét. Két kifogása van tartalmilag a művel szemben. Először is, Lukacs szerint

„badarság”, hogy minden totalitárius rendszernek tartozéka az antiszemitizmus. Mi tagadás,

az antiszemitizmus, mint a totalitarizmus szükségszerű eleme, valóban vitatható. Másrészt

azonban a „terror folyamatos fokozásáról” írottakat bírálja Lukacs, holott, úgy vélem, ennél

kissé differenciáltabb Arendt leírása. Lukacs történészként mondja, hogy Sztálin halála után

enyhült az elnyomás, és ezzel igyekszik cáfolni Arendt tételét.750

Ugyanakkor Arendt a totalitarizmus működési logikáját vizsgálta, valamint annak

összefüggéseit a tömegtársadalommal – a vizsgálatának lényegi része nem történeti. Arendt

előfeltevése az, hogy a totalitarizmus egy teljesen új jelenség, így kicsúszik a kezünkből, ha a

korábbi fogalmaink – diktatúra, tekintélyuralom, zsarnokság – alapján kívánjuk értelmezni.751

Lukacs pedig többé-kevésbé épp e korábbi értelmezési keretek közé kívánja beszuszakolni a

totalitarizmus jelenségét, kiegészítve azt fő mondanivalójával, a „populizmussal” – amire,

érdemes megjegyezni, Arendt valószínűleg helyeselt volna, hiszen Lukacshoz hasonlóan ő is

kiemelte a totalitárius rezsimek tömegek általi támogatottságát.

Lukacsnak szigorú empirikus szempontból természetesen igaza van: a disztópiák

nyomasztó képét még a legborzalmasabb terror idején sem voltak képesek megvalósítani a

modern totalitárius rezsimek. Ugyanakkor én inkább azt hangsúlyoznám, hogy nagyon is

hasonlítottak azokra, a jelek felismerhetővé váltak. A „totalitarizmus” kifejezés épp abban

segít, hogy elkülönítsük a többitől, zsarnokságtól, diktatúrától, autoritárius kormányzatoktól,

és afféle „ideáltípusként” érdemes kezelni. Mint „ideáltípus”, a valóságban teljes

terjedelmében nem létezik, mégis elősegíti a különbségtételt. Véleményem szerint Lukacs épp

azt nem veszi figyelembe, amit Arendt hangsúlyoz: hogy a totalitarizmus gyökeresen új

jelenség, és nem írható le a korábbi kategóriáinkkal. Talán nem vakmerőség azt mondani,

hogy ebben a „vitában” a lényeget tekintve Arendtnak volt igaza, még akkor is, ha

750 Lukacs, 2008, p. 120.
751 Peter Baehr hívta fel a figyelmet arra, hogy Arendt totalitarizmus-értelmezése egyben a szociológiai szemlélet
kritikáját is jelenti. Arendt épp a szociológia ideáltípus-alkotó, kategorizáló, funkcionális megközelítését kívánta
cáfolni, amikor azt hangsúlyozta, hogy e korábbi kategóriákkal (legyen az a karizma vagy a bürokratikus
uralom) nem írható le a totalitárius rendszer. Peter Baehr: Identifying the Unprecedented: Hannah Arendt,
Totalitarianism, and the Critique of Sociology. in: American Sociological Review, Vol. 67, No. 6. (Dec. 2002),
pp. 804−831. Érdemes megjegyezni, hogy Strauss, szemben Arendttel, a zsarnokság fogalmával illette ezeket a
modern rezsimeket.
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rámutathatunk elemzésének gyenge pontjaira. Továbbá, még ha szigorú értelemben nem is

létezhet totális hatalom, igény és törekvés irányult rá.

A totalitarizmus egyik megszokott értelmezése a Frankfurti Iskola szerzőitől származik,

akik a „tekintélyelvű személyiségből” kívánták levezetni a totalitárius rezsimeket.752 Ám

Arendt szerint sem a „tekintélyelvűséggel”, sem a „zsarnoksággal” nem azonos a

totalitarizmus: „Amögött, ahogyan a liberálisok a totalitarizmust az autoritarizmussal

azonosítják, és – ami ezzel jár – hajlamosak »totalitárius« tendenciákat látni a szabadság

minden autoritárius korlátozásában, a tekintélynek és a zsarnokságnak, s a törvényes

hatalomnak és az erőszaknak egy régebbi eredetű összetévesztése húzódik. A zsarnokság és a

tekintélyelvű kormányzás közötti különbség mindig is abban állt, hogy a zsarnok saját akarata

és érdekei szerint uralkodik, ugyanakkor még a legdrákóibb tekintélyelvű kormányzatot is

törvények kötik”.753 Arendt hangsúlyozta, hogy általában a tekintély fogalmát is félreértik. A

tekintély ugyanis „ellentétes mind az erőszakos kényszer alkalmazásával, mind az érveken át

kifejtett meggyőzéssel”.754 A tekintély tehát sem a külső kényszerrel, sem az egalitárius

alapokon nyugvó meggyőzéssel nem azonos.

A tekintélyelvű kormányzatok plasztikus ábrázolásához Arendt a piramis-formát veszi

alapul: a tekintély forrása ezen kívül és e fölött található, és a piramis tetejétől csorog le a

tekintély és a hatalom az alsóbb szintekig – így minden szint rendelkezik némi tekintéllyel és

hatalommal755 (amelyek persze szintén nem azonosak). A tekintélyelvű kormányzat

hierarchikus, és a „legkevésbé egalitárius forma”, hiszen alapelve az egyenlőtlenség és a

megkülönböztetés.756 Franco, Horthy, Salazar, Rivera rezsimjei nem zsarnokságok vagy

totalitárius kormányzatok voltak, hanem diktatúrák.757

A zsarnokság esetében – a piramis képénél maradva – azt lehet mondani Arendt szerint,

hogy a csúcs és a piramis legalja közti minden egyéb réteg eltűnik. A zsarnokság, írja Arendt,

egalitárius kormányforma: a zsarnok egymaga uralkodik mindenki felett, „és mindenki, akit

elnyom, egyenlő, azaz egyenlően hatalom nélküli”.758 A totalitarizmus azonban mindkettőtől

lényegileg különbözik: „Szemben mind a zsarnoki, mind a tekintélyelvű uralmi formával, a

totalitárius uralmat és szerkezetet kifejező kép számomra a hagyma szerkezete, melynek

752 Theodor W. Adorno et. al., The Authoritarian Personality, W W Norton & Co Inc, 1993.
753 Arendt, 1995, p. 106.
754 Arendt, 1995, p. 102.
755 Arendt, 1995, p. 107.
756 Arendt, 1995, p. 107.
757 Arendt, 1992, p. 379.
758 Arendt, 1995, p. 108.
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középpontjában, egyféle üres térben helyezkedik el a vezető; bármit tesz is – akár a

tekintélyelvű hierarchia mintájára szervezi egységbe a politikai közösséget, akár zsarnoki

módon elnyomja alattvalóit –, azt belülről teszi, s nem kívülről vagy felülről”.759

A totalitarizmus mint sajátos, egyedi és új jelenség kialakulásához természetesen

speciális előfeltételekre volt szükség Arendt szerint. A legfőbb előfeltételek szerinte a

hagyományos társadalmi és politikai tekintélyek összeomlása, a társadalom atomizációja, a

politikailag érdektelen tömegek belépése a politikai szférába, az ember fölötti totális uralom

kívánalma annak érdekében, hogy valamiféle „egész”, vagy „totalitás” jöjjön létre, és végül:

az ideológia, a racionalizmus és a politikai-vallásos felfogás, a propaganda és a terror. A

totalitarizmus legfőbb célja Arendt vélekedése szerint az volt, hogy olyan viszonyokat

teremtsen, amelyben nem marad egyetlen autonóm szféra sem, és mindent egy adott, szűken

meghatározott „egységbe” szervezzen.

A modern forradalmak problémája

A totalitárius demokrácia kritikájához az emigránsok esetében hozzátartozik a modern

forradalmak kritikája. Ez alatt természetesen a francia forradalmat értették elsősorban, amit –

szerzőnként változó megközelítésben – vízválasztóként értelmeztek. A francia forradalom az

emigránsok számára drámaian változtatta meg a nyugati történelmet és politikát – ebben

Talmon, Voegelin, Arendt, Strauss és Kuehnelt-Leddihn is egyetértettek. A francia

forradalom az emigráns szerzők szerint azért ennyire kiemelkedő jelentőségű, hiszen ez rakta

le azon alapokat, melyekre később a totalitarizmus épült. A francia forradalom bírálatával

talán nem véletlenül áll összefüggésben az, hogy a demokrácia Rousseau-féle idiómáját

kritizálták. Ez utóbbi kapcsán szinte egyikük sem mulasztotta el, hogy kifejtse véleményét.

Természetesen komoly különbségek vannak az egyes szerzők megközelítései között.

Talmont elsősorban a forradalmárok racionalizmusa és apriorizmusa érdekelte, melyeket

szembeállított az tapasztalaton alapuló, próba-szerencse módszerrel, mely utóbbiak liberális

elveit és hagyományát emelte ki. Az előbbi felfogásból született meg Talmon szerint a

totalitárius demokrácia, szemben a hagyományokra, próba-szerencse módszerre épülő

liberális demokráciával. Voegelin és Kuehnelt-Leddihn elsősorban a nem-keresztény, vagy

még inkább keresztény-ellenes vonásait hangsúlyozták a forradalomnak, és e vonást tartották

759 Arendt, 1995, p. 108.
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jellemzőnek a francia forradalom trendjének két legfontosabb ideológiai követőiben, a

nemzetiszocialisták és a kommunisták esetében. Arendt a politikai tér eltűnését hangsúlyozta,

és ezzel együtt a szabadság eltűnését is, hiszen Arendt számára a politikai lét az emberi lét és

szabadság conditio sine qua non-ja. Strauss és Kojéve zsarnokságról folytatott vitájából az

derül ki, hogy a modern forradalmár Strauss szerint valójában zsarnok, és ennek felismerését

az gátolta, hogy a zsarnokság képzetéről a modernek megfeledkeztek.

A revolutio klasszikus jelentése ciklikus mozgásra utalt, amely magában foglalta e mozgás

elkerülhetetlenségét és szükségszerűségét. Az újdonság momentuma hiányzott belőle. E

klasszikus jelentésben, bármennyire meglepő is ez manapság, a revolutio inkább

„restaurációt” jelentett: a politikai szabadság és nagyság helyreállítását. Machiavellit épp ezért

érdekelte a revolutio, a körforgás, pontosabban az, hogy az elkerülhetetlen körforgásból – a

birodalmak felemelkedése és hanyatlása – miként lehet kitörni. A dicsőség és a nagyság

„pontján” akarta „megállítani” a körforgást. Épp e jelentésváltozásban kereshető a modern

forradalmak felfogása. Ugyanakkor Arendt hangsúlyozza, hogy az újdonság, az erőszak és a

kezdet képzetei a revolutio eredeti – asztronómiai – felfogásából hiányoztak. A forradalom

modern koncepciójában egyszerre van jelen az újdonság és a mozgás ellenállhatatlansága; a

változhatatlan körforgás és egy eredeti állapot helyreállítása.760

A modern forradalmaknak – és különösen a francia forradalomnak – van egy olyan

előfeltevésük, amely Arendt és Talmon szerint hiányzott a korábbi politikai gondolkodásból:

ez a „természetes rend” feltételezése. A természetes rend egy a priori posztulátum, amit

kiötlői a dolgok tökéletes állásának tekintenek. Hagyományosan mind a szabadság, mind az

egyenlőség „mesterséges” körülmények eredményeinek számítottak. Arendt szerint a

klasszikus felfogásban a polis egyenlősége csak azért lehetséges, mert alapvetően az emberek

nem egyenlőek, így mesterséges intézményre (a politikai térre) van szükségük ahhoz, hogy

egyenlőkként jelenjenek meg társaik között. Az egyenlőség léte, ahogyan a teljes politikai

világunk is ember által alkotott, mesterséges:

„Az iszonomia nem azért garantálta az egyenlőséget, az iszotész-t, mert minden ember

egyenlőnek született vagy teremtetett, hanem ellenkezőleg, azért, mert az emberek természettől

fogva (phüszei) nem voltak egyenlők, és szükségük volt egy mesterséges intézményre, a

poliszra, amely nomosz-a révén egyenlővé tehette őket. (…) Nemigen lehet eltúlozni ennek az

760 Arendt, 1991, p. 54−60, ff.
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ókori egyenlőségfogalomnak és a mi egyenlőségfogalmunknak a különbségét, mely utóbbi

szerint az emberek egyenlőnek születnek vagy teremtetnek, s társadalmi és politikai, vagy

emberek által létrehozott intézmények révén válnak egyenlőtlenné. (…) Sem az egyenlőséget,

sem a szabadságot nem tartották az emberi természet inherens tulajdonságának (…)”.761

Arendt szerint a philosophe-ok és a forradalmárok eszméit a kor történeti-politikai

kontextusából tudjuk megérteni. A forradalmárok lázadása a nagyvilági társadalom

képmutatásával szembeni undorból fakadt. Szenvedélyes emocionalizmust képviseltek, és

Rousseau „nemes vademberének” „valódi érzelmeit” akarták érvényesíteni a politikai térben,

leváltva ezzel a társadalom mélységesen romlott mintáit. A „szív dolgait” kívánta Robespierre

nyilvánosan megjeleníteni. Ám épp ez a paradoxon Arendt szerint: a szív motivációi

nyugalmat csak a sötétség védelmében élvezhetnek, távol a nyilvánosság világosságától. Ha

valaki a szív sötét magányának végső, szeplőtelen jóságának „kiteregetését” kívánja, az a bűn

és a bűnösség megjelenését eredményezi a politikai szférában.762 A lélek konfliktusai

megoldhatatlanok Arendt szerint a politikában, és azok szükségszerűen abban végződnek,

amiben a francia forradalom gyakorlatilag is végződött: a „képmutatók” utáni

engesztelhetetlen, végtelen hajszában – azaz, a terrorban.

A francia forradalmárok tisztára akarták törölni a táblát. Episztemológiai szempontból

Talmon számára ezért Locke hatása elengedhetetlen a forradalmi logika megértéséhez. Locke

ismeretelmélete szerint ugyanis az emberi elme tabula rasa, és az ember sem nem jó, sem

nem rossz (ám ösztönei szerint inkább jó), és bármilyen módon formálható. 763 Az ember

nevelése, vagy pontosabban újra-nevelése ezért a forradalmi rezsim elsőszámú feladata

Talmon szerint. Ezzel lehet ugyanis kitörölni minden korábbi szokást, hagyományt, melyek az

„irracionális konzervativizmus” relikviái, valamint ennek eszközével lehet a hagyományos

erkölcsök helyett azokat érvényesíteni, melyek segítségével az emberek beilleszkedhetnek a

természetes rendbe, azaz, a dolgok tökéletes sémájába.

A forradalmi logika szerint tehát, véli Talmon, nincs olyan, hogy „bűnös” a

valóságban, csak ostoba vagy tudatlan van, aki felvilágosításra szorul. A végső célja a modern

forradalomnak az, hogy megváltoztassa az emberi természetet – ehhez hasonlóan Strauss is a

761 Arendt, 1991, p. 39. Arendt azokhoz csatlakozik a politikai filozófia hagyományában, akik a politikai
viszonyokat alapvetően „mesterségesnek”, ember által alkotottnak tekintették – példaként említhetjük Hobbes-t.
Ez lesz az alapvető nézetkülönbség alapja Arendt és Strauss között, amiről a későbbiekben még lesz szó.
762 Arendt, 1991, p. 124−127.
763 Talmon, 1952, p. 30.
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természet leigázásában látta a modernség célját. Talán e célból érthető meg Arendt azon

meggyőződése, hogy a totalitarizmus „belülről” akarja irányítani az embert. Rousseau

Törvényhozója valójában „nem más, mint a nagy Nevelő”.764 A felvilágosult

racionalizmusnak és a belőle táplálkozó forradalmi cselekvésnek tehát Talmon szerint két

előfeltevése van. Először is, e meggyőződés szerint az emberi elme és az emberi viselkedés

akaratunk szerint formálható határtalanul, másodsorban a világból kiirtható a rossz. Talmon

szerint ez a totalitarizmus tökéletes receptje:

„Első ránézésre e filozófia totalitárius lehetőségei nem nyilvánvalóak. Ezek mindazonáltal

súlyosak. Magának egy olyan önmagába zárt rendszernek az ötlete, amelyből minden gonoszt

és boldogtalanságot kiűznek, totalitárius. Az a feltételezés, hogy egy ilyen rendszer lehetséges,

és valójában elkerülhetetlen, meghívó egy olyan rezsimbe, amely e tökéletesség

megtestesítőjeként hirdeti magát, megköveteli polgáraitól az elismerést és engedelmességet,

és mindenféle ellenkezést bűnként vagy perverzióként bélyegez meg”.765

Itt érdemes említeni azt, amit Arendt „társadalmi kérdésnek” nevez, és ezzel jelenik meg a

teodícea problémája szekularizált formában. Arendt szerint történeti értelemben épp az volt az

újdonság a forradalomban, hogy olyan sokaság lépett a politikai élet színpadára, amelyet

korábban egyáltalán nem érdekeltek politikai kérdések. Ezzel a szükségszerűség kérdései

jelentek meg a politikában: a „szociális”, azaz a tömeges szegénység kérdése volt az, amely

lökést adott a francia forradalomnak. A politika a korábbi háztartás kérdésének terepévé vált a

tömegek berobbanásával, a forradalom célja a tömegek szükségszerűség alóli felszabadítása

lett.766 Arendt szerint épp ez az oka az amerikai sikernek, szemben a francia kudarccal: az

amerikai forradalom ugyanis politikai volt, amelytől távol tartották a szociális kérdést, és nem

volt jellemző a „minden megengedett” szelleme. Az amerikai forradalom törekvései között

nem szerepelt a természetes rend és a totális forradalom.767

764 Talmon, 1952, p. 31. Rousseau A társadalmi szerződésről, illetve az Emil, avagy a nevelésről című művei épp
egymás után íródtak.
765 Talmon,1952, p.35.
766 Arendt, 1991, p. 117−119.
767 Talmon Arendthez hasonlóan szembeállította a két forradalmat, ti. az amerikait és a franciát. Lásd Talmon,
1952, p. 27. Kuehnelt-Leddihn még a forradalom címkéjét sem tartja helyénvalónak az amerikaira: szerinte az
függetlenségi háború volt, nem forradalom. Lásd Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 57.
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A „társadalmi kérdés” a gyökere Talmon és Arendt szerint is a francia forradalmárok

alapvető tévedésének, más szóval az, hogy összetévesztették a szabadságot a biztonsággal.768

Amit Talmon messianisztikus kísérletnek tekint, annak a célja az volt, hogy a gonoszságot, a

rosszat kiirtsák a világból. A világban lévő rossz egyik legnyilvánvalóbb jele a szegénység,

ám épp ezen bukott meg a forradalom Arendt szerint: a „társadalmi kérdést” lehetetlen

politikai eszközökkel megoldani:

„Az emberi életet időtlen idők óta szegénység sújtja, s az emberiség a nyugati félteke

kivételével minden országban ennek átka alatt dolgozik. Egyetlen forradalom sem oldotta meg

a »társadalmi kérdést«, egyetlen forradalom sem szabadította meg az embereket a hiány

nyomasztó állapotától, de az 1956-os magyarországi forradalom kivételével minden

forradalom a francia forradalom példáját követte, s felhasználta az ínség és a nyomor

hatalmas erejét – vagy visszaélt velük – a zsarnokság vagy az elnyomás elleni harcában. S

bár a múlt forradalmainak története minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy minden

olyan kísérlet terrorhoz vezet, mely a társadalmi kérdést politikai eszközökkel próbálja

megoldani, s hogy a terror teszi tönkre a forradalmakat, nemigen tagadható, hogy e végzetes

hiba elkerülése szinte lehetetlen, ha egy forradalom a tömegnyomor körülményei között tör

ki”.769 „Semmi sem lehet elavultabb, mint aza kísérlet, hogy politikai eszközökkel szabadítsuk

meg az emberiséget a szegénységtől, semmi sem lehet ennél hiábavalóbb és veszedelmesebb

(…)”.770

Ám nem pusztán a társadalmi kérdés volt az, amit az emigránsok kifogásoltak a francia

forradalmárok felfogásában. Arendt szerint súlyos tévedés volt a forradalmárok részéről, hogy

úgy vélték, a hatalmat és a tekintélyt ugyanazon forráshoz köthetik, a néphez. Arendt

hangsúlyozza, hogy a hatalom és a tekintély épp oly kevéssé azonos dolgok, mint a hatalom,

és az erőszak.771 A volonté générale doktrínája szerint az akarat a törvény, sőt ami azt illeti, az

akarat az egyetlen forrása a törvénynek.772

Arendt szerint helyesen kapcsoljuk össze a hatalmat a néppel – hiszen valóban az a

hatalom forrása –, ám a tekintély szükségszerűen felülről érkezik. Ez azt is jelenti, hogy a

768 Talmon, 1952, p. 53, Arendt, 1995, p. 158.
769 Arendt, 1991, p. 144−145.
770 Arendt, 1991, p. 147.
771 Arendt, 1991, p. 237.
772 Arendt, 1991, p. 242.
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tekintély legfeltűnőbb jelensége a klasszikus római gondolkodásban, hogy nem rejt magában

hatalmat: Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit.773 Az autoritás a stabilitás

kvintesszenciája Arendt szerint, amely nem építhető egy olyan törékeny alapra, mint az

„akarat”: „(…) a sokaság úgynevezett akarata (amennyiben ez több kíván lenni jogi fikciónál)

definíció szerint folyton változik, és hogy az az épület, amelyet erre az alapra emelnek,

futóhomokra épül”.774

Arendt úgy véli, ez a végzetes tévedés az oka annak, hogy a francia forradalmároknak

sosem sikerült tartós alkotmányt létrehozni, hiszen egy alkotmánynak objektív mércékre van

szüksége. Az amerikaiak sikerének a kulcsa Arendt szerint az, hogy a hatalom letéteményese

a nép volt, a törvény forrása viszont az alkotmány lett, amely vitathatósága ellenére mégis

objektívebb, mint az akarat.775 Az akarat mint a törvény forrása gondolata Arendt szerint már

az abszolutizmusban is jelen volt. Rousseau „általános akarata” olyan, mintha nem egy

sokaság irányítana benne, hanem mintha egyetlen személy lenne – az általános akarat

valójában az abszolút uralkodó „elméleti helyettesítője”.776

Arendt arra hívta fel a figyelmet, hogy az általános akarat idiómája súlyos

következményeket rejt magában. Az „általános akarat” ugyanis nem azonos „mindenki

beleegyezésével”, mely utóbbi csak akkor érhető el, ha véleményeket cserélhetünk, és a

vélemények is e szabad beszélgetés során alakulnak ki. Az „általános akarat” egyöntetűséget

implikál – egy „közvéleményt”, ahogy az attól való félelmet Tocqueville, és nyomában az

emigráns szerzők megfogalmazták – amit per definitionem nem lehet formálni a vélemények

pluralitása révén, csakis kikényszeríteni különféle eszközökkel.777

A forradalmi rezsim univerzális boldogságot, szabadságot biztosít, és Talmon szerint

épp azért veszélyes, és épp azért totalitárius ez a gondolkodás, mert előre garantál mindent,

minden liberális premisszát elfogad a priori módon. És ha a rezsim definíciójából fakadóan a

jogok és szabadságok pozitív megvalósítójaként lép föl, senki sem panaszkodhat, hogy

megfosztotta ez a rezsim a szabadságától vagy jogaitól.778 Ugyanez a logika fedezhető fel

abban, hogy a forradalmárok a sajtószabadság legelkötelezettebb védelmezői voltak, ám

erőszakos ellenzőivé váltak, amint hatalomba kerültek. A versengő eszmék addig fontosak,

773 Arendt, 1995, p. 131.
774 Arendt, 1991, p. 213.
775 Arendt, 1991, p. 205.
776 Arendt, 1991, p. 204.
777 Arendt, 1991, p. 98−99. Fontos megjegyezni, hogy Rousseau-nál a közakarat (volonté de tous) és az általános
akarat (volonté générale) nem azonosak. E különbségre itt Arendt is felhívja a figyelmet.
778 Talmon, 1952, p. 35.
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amíg zsarnokság uralkodik – ám hiábavalóak, sőt fenyegetéssé válnak, amint a „szabadság

rezsimje” kerül uralomra. Ekkor már a szabad sajtó „ellenforradalmi” tendenciát valósít

meg.779 Voegelin ugyanezt a logikát fedezte föl Condorcet-nál:

„Ezek a kitételek locus classicusok azoknak, akik nem értik a valódi társadalmi sérelmeket, az

erkölcsi megbotránkozás és reform iránti jogos igényeket, az emberi gyötrelem iránti

részvétet és őszinte társadalmi idealizmust, a rendszer iránti ressentimentet és gyűlöletet

(Goebbels), az egyetemes filantrópia ellentmondásait és az ellenséggel szembeni gyilkos

szándékokat, az előítéletek megvetését és az annál is rosszabbak táplálását, a részletekben

mutatkozó józan észt és az alapvető dolgokban lévő obskurantizmust, a fanatizmus elleni

fanatikus támadást, a tolerancia nevében gyakorolt bigottságot, az ellenség gondolatainak

elnyomását a gondolat szabadsága jegyében, az értelem szabadságát, mely a gyanús

értelmiségiek propaganda áradata által válik közvéleménnyé a masse du peuple-re erőszakolt

kábult engedelmesség nyomán – azaz, azoknak a zavaros fejűeknek, akiktől Condorcet

korának és a saját korunknak kegyetlen zűrzavara ered”.780

E jelenséget érdemes egy konkrét példán keresztül megragadni: a totalitárius demokrácia anti-

parlamentarizmusában. Talmon hangsúlyozza, hogy a tisztán politikai vagy formális

demokrácia későbbi fejleménynek tekinthető, és hogy a forradalmi demokráciának társadalmi

vagy szubsztantív céljai voltak, és emiatt nem tűrt meg semmiféle ellenzéket.

Robespierre és a forradalmárok megvetették a parlamenteket, mivel azok

„részérdekeket” jelenítettek meg. 781 A demokrácia ezen, forradalmi-totalitárius felfogásában

az általános akarat végrehajtását jelenti, mely általános akarat egy és oszthatatlan, így az

ellenzői nem számíthatnak könyörületre Talmon szerint. Mivel az általános akarat egyenlő a

szabadsággal, az azzal való szembeszegülés a zsarnoksággal és az ellenforradalommal való

szövetségkötést jelenti.

Talmon szerint a forradalmárok kudarca abból fakad, hogy képtelenek voltak

összeegyeztetni a szabadságot egy objektív elrendezéssel. Eredeti törekvéseik a szabadságra

és az önérdek kiteljesítésére irányultak, az eredmény viszont egy fő szabályozó intézmény –

elsősorban az állam – létrehozása lett, valamint a spontaneitás és minden emberi

kezdeményezés elnyomása, berekesztése. A nemzet forradalmi koncepciója Talmon szerint

779 Talmon, 1952, p. 36−37.
780 Voegelin, 1975, p. 129.
781 Talmon, 1952, pp. 45, 93.
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„monolitikus és egalitárius”, a király hatalmának és a hagyomány tekintélyének a helyét

átveszi a korlátlan népszuverenitás, és csak azok tartoznak a nemzethez, akik alkalmazkodnak

az általános akarathoz. Ahogy Saint-Just fogalmazott: “La volonté nationale ... n’a besoin que

de sa réalité”.782 Akik nem alkalmazkodnak, azok nem más véleményen lévő emberek,

hanem ellenségek. Az ellenség címkéje pedig Kuehnelt-Leddihn szerint nem csak azokra

vonatkozott, akik nyíltan ellenkeznek, hanem azokra is, akik indifferensek.783

A tabula rasa elvét egyaránt alkalmazták politikai és episztemológiai értelemben:

ahogy a korábbi intézményeket, úgy a nép „babonáit” is el kellett tüntetni. Ehhez szükség van

egy politikai klérusra, egy spirituális-politikai vezetésre, amely megteremti a „valódi

demokrácia” alapjait. E cél érdekében olyan viszonyok megalkotására van szükség, amelyek a

dolgok „természetes” állását jelenítik meg: egyenlő anyagi jólét (e ponton állapítja meg

Talmon a demokrácia és a disztributív szocializmus közötti belső kapcsolatot), a nép

nevelése, és a „gonosz befolyások”, tehát az ellenkező nézetek kiirtása.784

Amennyiben a vágyott viszonyok nem következnek automatikusan a gonosz korlátok

(törvények, hagyományok) lebontásából, „nevelésre” van szükség, hogy a nép végre szabad

legyen: „az embert újra kellett alkotni”. Robespierre és Saint-Just számára a szabadság ideális

mintája Spárta volt.785 E képzetben manifesztálódik a nép szuverenitásának és az exkluzív

racionalista doktrínájának ellentmondása.786 Ez a forradalmi demokrácia azon idiómája

Talmon nézete szerint, amely a későbbi totalitárius rendszerek minden elemét tartalmazza:

extenzív propaganda, a létezés különböző és autonóm szféráinak megszüntetése, a politikai

ellenzék felszámolása, valamint az erőszak alkalmazása, amit a „társadalmi harmónia”

megvalósítása igazol.

A különbségek eltörlése nem csak a politikai vélemények sokféleségére vonatkozott;

minden eltérést gonosznak ítéltek, hiszen minden eltérés hátráltatja az egyetlen általános

akarat érvényesülését. A francia forradalom etnikai nacionalizmusának ez az antiliberális

egalitarizmus és „identitarizmus” érzékelhető vonása, példaként említhető erre az a szándék,

hogy a különböző nyelvi, etnikai, vallási csoportoktól megszabaduljanak. Kuehnelt-Leddihn

szerint csak Robespierre bukása akadályozta meg, hogy templomtornyokat és egyéb magas

épületeket elpusztítsanak, ugyanakkor a forradalomnak sikerült legalább tervbe vennie, hogy

782 Idézi Talmon, 1952, p. 74.
783 Talmon, 1952, p. 114, Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 71.
784 Talmon, 1952, p. 106.
785 Talmon, 1952, p. 143.
786 Talmon, 1952, p. 145.
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deportáljanak és legyilkoljanak teljes etnikai csoportokat.787 A „totálisan politizált nemzet”

eszméje, ahogy Kuehnelt-Leddihn nevezte, az ember fölötti totális uralmat akarta

megszerezni, azaz teljes uralmat eszméi, szokásai, nyelve, kultúrája fölött. Engedelmességgel

és hűséggel ezen elképzelés szerint kizárólag a „nemzetnek” tartozik az ember, semmi

másnak. Ez az elgondolás az emigránsok szerint eltüntet minden politikai és közösségi

hatalmat, a tekintélyek pluralitását, és egyetlen monolit államot tart kívánatosnak, amely az

általános akaratból eredeztetett hatalmának köszönhetően semmiféle külső korlátot,

szembenállást, ellenzést nem tekint legitimnek. A „totalitárius demokráciát” tekintik az

emigránsok a nacionalizmusok és a szocializmusok gyökerének.

A forradalom brutalitását – elsősorban Voegelin és Kuehnelt-Leddihn – nem pusztán az

erkölcsi perfekcionizmus, hanem a keresztényellenes alapállás számlájára is írták az

emigránsok. Ami azt illeti, a brutalitás három modern modelljének (a francia, az orosz és a

német forradalmak) gyökereit Kuehnelt-Leddihn épp a keresztényellenes jellegükben találta

meg: az az előfeltevés, hogy az ember nem más, mint egy „rovar”, egyenesen vezet szerinte

Auschwitzhoz.788 A forradalom megértéséhez Voegelin szerint szükségünk van a tág

értelemben felfogott vallásosság elemeinek a vizsgálatára. Véleménye szerint ugyanis a

francia forradalom volt az első nagyszabású politikai vallás, amely megjelent a nyugati

világban.

A keresztényellenesség ideológiai kezdeteit Kuehnelt-Leddihn szerint Sade márkinál

kell keresnünk. (Talán nem véletlen, hogy az ő nevéből származik a „szadizmus” szavunk.)

De Sade egalitarizmusa szélsőséges volt: egyenlőséget követelt az emberek, a növények és az

állatok között,789 az emberi lényeket egyszerű állatoknak tekintette, és elégedettséggel

elmélkedett annak a lehetőségéről, hogy az emberiség végül megsemmisítheti önmagát.790

Mindemellett azt is gondolta, hogy a gyerekek nem a családhoz, hanem az államhoz

tartoznak. Sade ateizmusa erőszakos volt, és nyíltan tagadta az emberi lény mint olyan

méltóságát. Kuehnelt-Leddihn szerint de Sade-dal, és a forradalom materialista-ateista

trendjével „lefektették az inhumanitás mintáit, melyek tartós példát adtak”.791 A példák jól

megmutatkoztak de Lamballe hercegnő lemészárlásában, a Bastille egyik tisztje esetében –

787 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 80−81.
788 Kuehnelt-Leddihn, 1986.
789 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 66.
790 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 66−67.
791 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 75.
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aki megadta magát a forradalmároknak – a lefejezése egy kisebb konyhakéssel, és a Tuileriák

egyik fiatal védőjének a vajban való megforgatása és élve megsütése. Ez csak néhány eset a

forradalom kegyetlenkedéseinek végtelen fejezeteiből. Kuehnelt-Leddihn szerint „a

forradalom története az idealisztikus locsogás, az árulás és cselszövés, a szentimentális

varázsigék és érzéketlen mészárlások, az irigység és a szadizmus kitöréseinek émelyítő

keveréke.”.792

Voegelin szerint a francia forradalom valóban egy új korszak nyitánya volt. A kísérlet

arra irányult, hogy egy teljesen új, modern civilizációt hozzanak létre, amely minden nemzet

számára egyaránt megfelelő lesz, ám e civilizáció mikéntjét a francia forradalom szellemében

kell meghatározni.793 A spirituális-vallásos dimenzió az, amit nem szabad elhanyagolni a

jelenség vizsgálatakor Voegelin értelmezésében. A francia forradalom ugyanis az első nagy

vállalkozás volt arra, hogy egy nem-keresztény civilizáció potenciális kilátásait bemutassák.

Sőt, Voegelin úgy vélte, a forradalom „keresztényellenes” volt, és „egy nem-keresztény vallás

cezaro-pápista rezsimjének létrehozása” felé tendált.794 A nem-keresztény új vallásosság

megteremtésének kívánalma jelenik meg explicit módon Rousseau réligion civile-

elképzelésében.795 Az istenség belsővilágivá válik, amit a köztársaság szelleme tartalmaz. Ez

pedig Voegelin szerint nem azt a konvencionális magyarázatot jelenti, amely a vallásos és

szekuláris szféra elválasztását jelenti: „az állam, mint teokrácia gondolata, ahol a

törvényhozók az egyházi tekintélyek, a törvény az isteni megnyilatkozás, a nemzetközösség

pedig a szubsztancia, már jóval a forradalom előtt kidolgozott. A forradalom vallási

próbálkozásai tekervényes utat követtek a totalitárius teokrácia megvalósítása felé”.796

A forradalmi kormányzat Voegelin szerint tehát nem mentes a vallásosságtól, pusztán

máshonnan eredezteti vallásos szubsztanciáját, a polgároktól pedig teljes lojalitást vár el a

politikai és vallási hatalom iránt. A politikai-vallásos hatalom mind spirituális, mind

racionális szempontok szerint a tudás teljes birtokában van, így az ember ember fölötti

uralmát felváltja egy olyan kormányzattal, amelyet tudósok és mérnökök vezetnek. Voegelin

szerint ez egy olyan „totalitárius társadalom víziója, amelyet elméleti és gyakorlati

technokraták uralnak”.797

792 Kuehenlt-Leddihn, 1990, p. 75.
793 Voegelin, 1975, p. 167.
794 Voegelin, 1975, p. 171.
795 Voegelin, 1975, p. 171, vö. Rousseau Társadalmi szerződés, IV. könyv, 8. fejezet.
796 Voegelin, 1975, p. 172.
797 Voegelin, 1975, p. 191.
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Voegelin szerint a forradalom és restauráció, forradalom és ellenforradalom

„praktikus” elmélete nem hatol a probléma mélyére, és nem segít a forradalom jelenségének

megértésében. Egy komolyabb vizsgálat azt mutatja szerinte, hogy „a forradalmat lendülete a

kormányzati formák periférikus kérdésén túl a krízis szívéig vitte, azaz a nyugati keresztény

civilizáció elpusztításáig és egy nem-keresztény civilizáció megalkotásának kísérletéig”.798

Az újdonság motívumát minden emigráns szerző kiemelte a francia forradalommal

kapcsolatosan. Az alábbiakban Leo Strauss és Alexandre Kojéve vitáját fogom bemutatni. A

kérdés az, vajon mennyire volt új a modern forradalom szemlélete, és mennyiben található

ehhez kapcsolódási pont a korábbi szerzőknél? A vitát Strauss Xenophón Hierojáról írt

könyve előzte meg. Strauss szerint a Hiero kerül legközelebb a modern zsarnokhoz, és ez

hasonlít leginkább Machiavelli Fejedelmére és a modern politikára.

Ismeretes, hogy a klasszikus gondolkodás legalább kétféle zsarnokot különböztet meg:

a tyrannus in titulot, aki törvénytelenül, bitorlással szerezte hatalmát és a tyrannus in

regimine-t, aki ugyan lehet, hogy jogszerűen-törvényesen szerzett hatalmat, azonban zsarnoki

módon gyakorolja azt. A modern kor ismeri mindkettőt, noha Strauss szerint nem volt képes

felismerni a zsarnokokat, amikor azok megjelentek.

A Hiero azért fontos és sajátos Strauss szerint, mert ez az első mű, amely kísérletezik a

„jó” vagy „ideális” zsarnokság gondolatával. Strauss szerint a modernség, annak problémái és

különösen a modern zsarnokság megérthető, ha olvassuk a klasszikusokat. Strauss

hangsúlyozza, hogy a klasszikus bölcsesség elvetése az oka annak, hogy a modern kor nem

volt képes felismerni a zsarnokokat – Robespierre-t, Lenint, Hitlert, Sztálint –, amikor azok

megjelentek. Strauss számára a modern zsarnokság a „haladás” képzetével kapcsolható össze,

amely a természet leigázását és a filozófia népszerűsítését és terjesztését tűzte ki célul. Strauss

szerint tévedés, hogy a klasszikusok ne ismerték volna a modern progresszív előfeltevéseket –

ismerték, ám természetellenesnek tekintették azokat, valamint a humanitással

szembenállónak.799

Ezzel szemben Kojéve úgy érvelt, hogy amit Strauss és Xenophón gondolt az „ideális

zsarnokságról”, ismeretlen volt a klasszikusok számára, hiszen a forradalmár nem létezett a

modern kor előtt.800 Kojéve Hegelt követve azt állítja, hogy nem az erény, barátság, szeretet

klasszikus eszményei fontosak, hanem az elismerés iránti vágy. Kojéve-nél az erények

pusztán utilitárius célokat szolgálnak, és annyiban igazoltak, amennyiben hozzásegítenek

798 Voegelin, 1975, p.176.
799 Strauss, 2000, p. 178.
800 Strauss, 2000, p. 139.
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minket célunkhoz – ez esetben az egyetemes elismeréshez. Az erény eszköz, nem cél. A

zsarnok problémája az, hogy nem kap elismerést mindenkitől. Kojéve ezért azt a

következtetést vonja le, hogy a zsarnok csak akkor lesz elégedett, ha állama univerzális és

homogén.801 Kojéve érvelése azon a feltevésen alapszik, hogy az ember – függetlenül attól,

hogy filozófus, vagy államférfi-e – elismerést keres, és csak akkor lehet elégedett, ha

elismerik azok, akiket ő elismer. Ami a filozófus és a zsarnok közti kapcsolatot illeti, Kojéve

azt állítja, hogy a modern korban a bölcsek már nem rejtenék el mondanivalójukat, hanem

nyíltan tanácsot adnának a zsarnoknak. E kapcsolat révén szerinte aktualizálható az ideális,

avagy jó zsarnokság.

„Nos, amíg az ember egyedül van azzal, hogy tud valamit, nem lehet biztos abban, hogy

valóban tudja is azt. Ha valaki konzisztens ateistaként kicseréli Istent (értve ez alatt egy olyan

tudatot és akaratot, amely felülmúlja az emberi tudatot és akaratot) a Társadalomra (az

Államra) és a Történelemre, azt kell, hogy mondja, hogy bármi van is, ami túl van a

társadalmi és történelmi igazoláson, örökre a vélemény (doxa) birodalmába száműzetik”.802

Kojéve számára az igazság kérdése a történelmi haladás függvénye, és az igazság megtalálása

csak a történelem végén lehetséges: azaz, az univerzális és homogén államban.803 Kojéve a

„szétterítendő” igazság forrását a francia forradalomban találta meg: szerinte ennek

eredményeit kell elterjeszteni az egész világon. A pedagógiai szándékot a zsarnok kezébe kell

adni, akinek nevelnie kell alattvalóit: ezzel a módszerrel érhetjük el az univerzális elismerést.

Kojéve úgy vélte, a filozófusnak muszáj a politikában-kormányzásban részt vennie, hacsak

nem akar saját körében vagy „kolostorában” maradni előítéleteivel.804 Ennek

következményeképpen Kojéve szerint a filozófiai haladás csak úgy lehetséges, ha az

államférfi aktualizálja a filozófiát és vice versa: „Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy

míg a reformer zsarnok feltűnése elképzelhetetlen a filozófus őt megelőző létezése nélkül, az

eljövendő bölcset szükségszerűen meg kell, hogy előzze a zsarnok forradalmi politikai

cselekvése (aki megvalósítja az univerzális és homogén államot)”.805

801 Strauss, 2000, p. 139.
802 Strauss, 2000, p. 161.
803 Strauss, 2000, p. 168.
804 Strauss, 2000, p. 162−163.
805 Strauss, 2000, p. 175. (Kiemelés tőlem)
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Ez az elgondolás azt is implikálja Kojéve esetében, hogy a zsarnokságot „igazolni”

vagy „elítélni” csak egy konkrét politikai vagy történelmi realitáson belül lehet. Másképpen

fogalmazva: a zsarnokság önmagában sem nem jó, sem nem rossz, és nincs objektív mérce

ennek megítélésére a történelem birodalmán kívül. Másrészt pedig Kojéve számára a

zsarnokság par excellence jó, amennyiben „a filozófia ígéreteit váltja valóra”, és

„progresszív” változásokat hoz.

Strauss válaszában így fogalmaz: „majdhogynem sokkoló hirtelen szembesülni a

machiavellistánál is nagyobb nyerseséggel, amellyel Kojéve olyan borzalmas dolgokról

beszél, mint az ateizmus és a zsarnokság, és magától értetődőnek veszi azokat”.806 Strauss

szerint bármilyen szofizmusra jusson is a modern tudomány és filozófia, a klasszikusoknak

igazuk volt abban, hogy a zsarnokság definíciójából fakadóan rossz, és nem egyeztethető

össze a jóval és az erénnyel. „Nem válhat valaki zsarnokká, és maradhat zsarnok anélkül,

hogy aljas dolgok megtételéig alacsonyodjon; ennélfogva egy önmagát becsülő ember nem

fog zsarnoki hatalomra aspirálni” Strauss szerint.807 A zsarnok természetéből fakadóan

képtelen a jó és rossz közti határvonal meghúzására, hiszen nem az erényt veszi figyelembe,

hanem a presztízst és az elismerést.

Strauss Kojéve filozófiai inspirációját, Hegelt veszi célja. Strauss szerint a hegeli

filozófia a szókratikus és a machiavellista, vagy még inkább a hobbesiánus politika szintézise.

Úgy véli, hogy tanítása alapvetően Hobbes természeti állapotról szóló konstrukciójára épül,

mely utóbbit Strauss szerint el kell vetni.808 E modern politikából Strauss szerint hiányoznak a

klasszikus és bibliai tradíció korlátai, Kojéve „elismerés”-képzete pedig a „versengés”

(Hobbes, Adam Smith) eszményén alapszik.

Kojéve univerzális és homogén államra vonatkozó elképzeléseire Strauss a

következőképpen válaszolt: az univerzális és homogén államnak a valódi tudás (hiszen

alapvető egyetértéshez tudásra van szükség) diffúzióját követeli meg. Azonban a tudás ez

esetben egyszerű véleménnyé változna, és egy állandó, végtelen küzdelem indulna a „hit” és

az „ellen-hit” között.809 Ez valójában „permanens forradalomba”, azaz katasztrófába torkollna

Strauss szerint. Strauss épp Hobbes természet állapotról rajzolt képét alkalmazza annak

ábrázolásakor, hogyan is nézne ki egy ilyen vállalkozás eredménye: a végeredmény káosz

lenne, amelyben az élet szegényes, csúnya, állatias és rövid.

806 Strauss, 2000, p. 185.
807 Strauss, 2000, p. 191.
808 Strauss, 2000, p. 192.
809 Strauss, 2000, p. 193.
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A tudással kapcsolatosan Strauss hangsúlyozza, hogy a filozófia elsősorban a saját

tudatlanságunkról való tudást jelenti. Ezzel Strauss a tőle jól ismert szókratészi zetetikus-

szkeptikus alapállást hangsúlyozza: a problémák és kérdések valódi tudatosítása a fontos, nem

pedig ezek megoldásáé.810 A filozófusnak persze ki kell mennie a piactérre, hogy „potenciális

filozófusokat halásszon”, így szükségszerűen konfliktusba kerül a politikával. Ám

következik-e abból az, hogy részt vegyen a politikában és a kormányzásban?811 Strauss a két

szféra elválasztását javasolta, és a filozófia és a politika „egyesítése” helyett a törvények általi

korlátozott uralmat javasolta politikai megoldásként. A törvények uralma azért ennyire fontos

Strauss számára – legalább is ebben a vitában – mert ezek léte vagy nem léte különbözteti

meg egymástól a jó és a rossz kormányzatot:

„A Hiero szerint a zsarnok szükségszerűen» törvénytelen «, nem feltétlenül a miatt, ahogyan a

hatalmát szerezte, hanem mindenekelőtt a miatt a magatartás miatt, ahogyan uralkodik: saját

akaratát követi, ami lehet jó vagy rossz, és nem pedig valamiféle törvényt. Xenophón»

zsarnoka «ugyanaz, mint Rousseau» despotája «”.812

Strauss számára Kojéve érvelése igazolja a klasszikusok felfogását: a korlátlan haladás

elpusztítja az emberiséget. Az „univerzális és homogén államban” a humanitás eltűnik, és aki

ebben az államban él, az valóban Nietzsche „utolsó embere”. Mindig lesznek olyan emberek,

akik lázadnak egy ilyen állam ellen Strauss szerint. Talán nihilista lázadás lesz ez az

univerzális és homogén állam ellen, ám egy ilyen rend ellen Strauss érvelése szerint még ez is

legitim.813 Minden egyes ember aktuális kielégítése lehetetlen Strauss szerint. Épp ezért

Kojéve univerzális és homogén állama nem tud elhalni, és nem lesz „államtalan” társadalom

belőle, hanem nagyon is állam lesz, méghozzá a legsúlyosabb kényszert alkalmazó,

despotikus állam.814

Strauss szerint a legjobb rend a filozófus elgondolásán kívül lehetetlen az emberi

természet tökéletlensége miatt. Az utolsó zsarnok – az univerzális és homogén állam ura –

810 Strauss, 2000, p. 196.
811 Strauss, 2000, p. 205. A társadalom vagy a politika és a filozófia konfliktusával részletesebben az utolsó
fejezetben lesz szó.
812 Strauss, 2000, p.119, 7. jegyzet. Carl Schmitt diktatúra-koncepciója arra épít, hogy a diktátor forradalmár,
akarata „újat” alkot és ezzel az aktussal legitimmé válik: vö. Schmitt, 1994. Schmitt ugyan visszacsempészi a
döntés kérdését a politikai gondolkodásba, ugyanakkor – szemben Strauss, Voegelin, Arendt stb.
gondolkodásával – elvet minden normatív mércét. (Noha érdemes megjegyezni, hogy a politikán túli
normativitás léte Arendt gondolkodásában is meglehetősen kérdéses.)
813 Strauss, 2000, p. 208.
814 Strauss, 2000, p. 210.
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nem bölcs lesz, hanem olyan uralkodó, aki elnyomja a filozófiát és minden tanítást, amely

bírálja az államát: „az univerzális és homogén állam eljövetele a filozófia végét jelenti a

földön”.815 Strauss a vitában a klasszikus politikai filozófia pártjára állt: a végső kérdések

állandóak, és már a kérdések is igazolják, hogy van a dolgoknak egy örökkévaló rendje. Ebből

a pozícióból tagadta Kojéve azon elképzelését, hogy a létező „önmagát alkotja meg” a

történelmen keresztül. Az elkülönült létezést javasolta Strauss a filozófia és a politika

számára, ahogyan megkülönböztette egymástól az „értelmiségit” és a „filozófust” is. Míg a

legjobb rend a kontempláció tárgya lehet, nem szabad megpróbálni a valóságban

megvalósítani azt. Strauss szerint a klasszikusok felismerése ma is érvényes: a zsarnokság

rossz kormányforma, és a modern forradalmár zsarnok.

A tervezés kritikája

Az emigránsok egy része külön figyelmet szentelt a tervezés kérdésének. A tervezés itt

elsősorban gazdasági tervezést jelent. Azt fontos azonban megjegyezni, hogy itt a „tervezés”

azt jelenti, hogy a társadalmat valamiféle központi terv alapján irányítják. Az erre koncentráló

emigráns szerzők szerint ugyanis az ilyen központi tervezés totalitarizmushoz vezet – ezt

különösen aktuálisnak gondolták a New Deal idején, és attól akarták megóvni az őket

befogadó társadalmakat, nehogy a különféle szocializmusok – nemzeti és nemzetközi – útjára

lépjenek.

A gazdasági tervezés a gazdasági források elosztása fölötti teljese ellenőrzést jelentik.

Ahogy azt megpróbálom az alább tárgyalt szerzők érvelésén keresztül bemutatni, azért

tekintették ezt veszélyesnek, mert ha egy kormányzat gazdasági tervezést akar megvalósítani,

előbb-utóbb ellenőrzést fog gyakorolni minden szféra fölött. Az emigránsok szerint ez a

központi tervezés logikája. A tervezés bírálatát elsősorban Ludwig von Mises, Polányi Mihály

és Friedrich Hayek fejtették ki. A gondolkodásuk közötti hasonlóság elég egyértelmű:

mindannyian úgy gondolták, hogy a tervezés nem hatékony, céljával – azaz, a jólét

expanziójával – ellentétes eredményre vezet, és ami a legfontosabb, ellentétes a szabadsággal.

Érdemes röviden kitérnem Mannheimre, aki nem csak kivételt, hanem szöges

ellentétét fogalmazta meg annak, ami az alább tárgyalt szerzők felfogásáról elmondható.

Mannheim szerint ugyanis a laissez faire csak egy adott időszak partikuláris viszonyaira volt

815 Strauss, 2000, p. 211.
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alkalmazható, és a modern viszonyok között az „ellenőrzés koncentrációja” annyira jellemző,

hogy a valódi kérdés csak az, „ki használja fel majd az ellenőrzésnek mindezeket az eszközeit

és mi célból”. Mannheim szerint saját korában már nem voltak abban a helyzetben, hogy a

tervezés vagy nem-tervezés alternatívái közül válasszanak: „Ma már nem az a kérdés, hogy

»tervezés vagy laissez faire«, hanem az, hogy »mit szolgáljon a tervezés?«, vagy hogy »milyen

fajta tervezésre van szükség?«”.816

Mannheim szerint természetesen demokratikus, illetve a szabadság érdekében való

tervezésre van szükség. A tervezés körébe szerinte minden beletartozik a hadseregen és a

közszolgálaton túl az oktatás, a sajtó, az iskola, a nevelés intézményei is. És amennyire

szükségesnek érezte az antidemokratikus propagandával szembeni fellépést, olyannyira

támogatta a cenzúrát,817 amennyiben az szükségessé válik, illetve a demokratikus propaganda

kifejtését.818 Mannheim egy Harmadik Út megteremtését javasolta, amely „megkísérli a két

technika összevegyítését a merev szerkezetet részesítve előnyben ott, ahol a hatékonyság a fő

követelmény és a rugalmas mintát választja ott, ahol erre lehetőség van. A szabadság felé

haladó mozgás állandó mozgás a rugalmasság irányában”.819

A Harmadik Útban jóllakik a kecske, és a káposzta is megmarad:„Egy demokratikusan

tervező társadalom szabadságfelfogása személyes lesz a társadalmi viszonyok területén,

vagyis elősegíti a rugalmasságot, maximális lehetőséget biztosít a szabad választásra és

támogatja az önkifejezést úgy a kis csoportokban mint a magánkapcsolatokban. A nagy

csoportokat és a tömegszervezeteket illetően a Harmadik Út felhasználja a szindikalista

mozgalom és a korporativizmus meglátásait és javaslatait egyaránt”.820

E sorok alapján azt is mondhatnánk, hogy a magánviszonyokban és kisebb

csoportokban a liberális demokrácia és a szabad vállalkozás elvei érvényesülnek, ám a

nagyobb szervezeteknél a demokratikusan tervező társadalomnak érdemes megfontolnia a

„lágy totalitarizmusok” – szindikalista szocializmus és korporativizmus, azaz fasizmus –

megfontolásait. Mannheim nem hagy kétséget afelől, hogy bizonyos értelemben „még a

demokratikus tervezésnek is totálisnak kell lennie, ha azt akarjuk, hogy hatékony legyen”.821

816 Mannheim, 1999, p. 220.
817 Mannheim, 1999, p. 250.
818 Mannheim, 1999, p. 252.
819 Mannheim, 1999, p. 269.
820Mannheim, 1999, p. 272. A „harmadik út” gondolatához lásd még Karácsony András: Az értelmiség és a
harmadik út (Bibó-Mannheim). in: Mozaikok. Politika, értelmiség, konzervativizmus. Máriabesnyő, 2014,
Attraktor Kiadó. p. 200−206.
821 Mannheim, 1999, p. 242. Talán nem véletlen, hogy Hayek Út a szolgasághoz című könyvének egyik fejezetét
– elrettentő példaként – Mannheim egyik idézetével kezdi. Hayek, 1991, p. 107. Némi gúnnyal lehetne azt is
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Az alábbiakból talán látható lesz, hogy a tervezés kritikusai – akik az emigránsok között a

többséget képviselik, Mannheim a ritka kivétel – épp ellenkezőleg gondolkodtak a kérdésről.

Mielőtt rátérnék a tervezés problémájára adott reflexiókra, fontos tisztázni, mit is értettek e

szerzők „tervezés” alatt. Épp a kifejezés kétértelműsége miatt örvendett a tervezés gondolata

olyan nagy népszerűségnek a múlt században. Hayek szerint amennyiben tervezés alatt azt érti

valaki, hogy közös ügyeinket a lehető legértelmesebb módon kívánjuk intézni, ebben az

értelemben minden politikai cselekvő, aki nem teljesen fatalista, „tervező”.822 Minden emberi

cselekvésnek van valamiféle szándéka, és mindenki kapcsol valamilyen értelmet a

cselekvéséhez. Ebben az értelemben minden egyes emberi cselekvés „tervezés”.823 Világos,

hogy a tervezésnek nem ezen értelmét bírálta Hayek, Mises és Polányi:

„Tervezőink ugyanis azt követelik, hogy valamennyi gazdasági tevékenységet egyetlen tervnek

megfelelően, központilag irányítsanak, s ez a terv meghatározná, hogyan kell „tudatosan

irányítani”a társadalom erőforrásait konkrét célok szolgálatában és meghatározott módon.

(…) A kérdés az, hogy e cél érdekében vajon az előnyösebb-e, ha a kényszerítő hatalom

birtokosa általában olyan feltételek megteremtésére korlátozza magát, amelyek között a

legsikeresebben maguk az egyének tervezhetnek, hiszen ismereteik és kezdeményezéseik így a

lehető legjobb mozgástérhez jutnak; vagy erőforrásaink racionális fölhasználásához inkább

arra van szükség, hogy minden tevékenységünket valamilyen tudatosan felépített

„tervezetnek” megfelelően központilag irányítsuk és szervezzük”.824

A tervezés tehát azt jelenti, hogy a tervező embertársai tervei helyett a saját tervét

érvényesíti.825 Mises jellemzően utilitárius és racionalista alapokon vette védelmébe a

szabadpiaci rendet: fő érve az volt, hogy a gazdasági tervezés, szemben a piacgazdasággal,

nem működik. Hayek és Polányi ezen túl foglalkoztak a tervezés eszméje mögötti

episztemológiai problémákkal is. Mindketten amellett érveltek, hogy az az elgondolás, amely

szerint egyetlen ember, vagy egyetlen csoport képes arra, hogy bármely szituációban

mondani, hogy Mannheim írása valójában igénybejelentés, amennyiben az értelmiség és különösen a
szociológus kiemelt szerepe jelenik meg abban. Pl: „Bízom abban, hogy nem e sorok írójának szakmai
elfogultsága mondatja velem azt, hogy a szociológus a leginkább felkészült egy ilyen interdiszciplináris képzési
rendszer megszervezésére”. Mannheim, 1999, p. 264.
822 Hayek, 1991, p. 62.
823 Mises, 1947, p. 29.
824 Hayek, 1991, p. 63.
825 Mises, 1947, p. 29.
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felismerjen és figyelembe vegyen minden egyes döntő szempontot, téves, és egyfajta

racionalista hübrisz eredménye.

A tervezés iránti ambíció az emigránsok szerint a korábbi haladás tudatán alapul.

Hayek szerint a haladást a tervezők „túl lassúnak” tartják, így a haladás valódi alapját – a

társadalom spontán erőinek együttműködéséből felépülő rendet – elvetették. A haladás

sikerével párhuzamosan nőtt az ambíció és a túlzott önbizalom is, amely abban a törekvésben

végződött, hogy minden cselekvést tudatosan irányítsanak.826 Ugyanakkor Hayek elismerte,

hogy semmi sem ártott annyira a liberális ügynek, mint a „laissez faire” elvéhez való

doktriner ragaszkodás.827 Magában a liberalizmusban tehát Hayek szerint benne vannak

önmaga elpusztításának magvai: „A már elért sikerek fényében az ember egyre inkább

elveszítette türelmét az élet rossz és káros jelenségeivel szemben, amelyek most már

elviselhetetlennek és szükségtelennek tűntek számára”.828 A túlzott önbizalomhoz hozzájárult

Hayek szerint az a meggyőződés is, hogy a civilizáció eredményei maguktól értetődőek, és

azokat nem lehet elveszíteni. A tervezők úgy gondolták, hogy a megmaradó „betegségektől”

meg lehet szabadulni, és teljesen újra lehet alkotni a társadalmat. A tervező hozzáállása a

bírálók szerint perfekcionista: a tökéletesség elérhető és emberi erőfeszítésektől függ csupán.

A perfekcionizmus és konstruktivizmus a természettudományok sikerén alapszik, ahogyan az

a tendencia is, hogy annak módszereit olyan esetekben alkalmazzák, ahol azok nem

megfelelőek.829

Az emigránsok tervezéssel szemben felhozott egyik leghangsúlyosabb érve annak nem

hatékony mivolta volt. A verseny, ahogy ők értették, a legmegfelelőbb mód arra, hogy az

emberek cselekvéseiket egymáséihoz tudják igazítani. Ami azt illeti, Hayek szerint maga a

tervezés érdekében felhozott egyik fő érv, a modern ipari civilizáció komplexitása és a

munkamegosztás épp a tervezés ellen szól, nem mellette. E ponton érdemes kiemelnünk

Hayek és Polányi antiracionalista szemléletét. Szerintük ugyanis épp azért, mert viszonyaink

rettenetesen komplexek, közel lehetetlen egyetlen hatalom számára, hogy afféle szinoptikus

áttekintést adjon minden egyes részletről.830 Ha a piacgazdaság spontán koordinációjának

szerepét átveszi egy központi tervező hatalom, nem lehet minden fontos aspektust számításba

venni. Amire ehhez a feladathoz szükség van, az egy olyan regisztrációs apparátus, amely

826 Hayek, 1991, p. 40−41.
827 Hayek, 1991, p. 42.
828 Hayek, 1991, p. 43−44.
829 Hayek, 1991, p. 44−45, Uő, 1979, p. 24, Mises, 1947, p. 80. Ehhez lásd még a racionalista episztemológiával,
illetve az utópiával foglalkozó fejezeteket.
830 Hayek, 1991, p. 79, Polányi, 2002, p. 109 ff.



179

minden releváns változást számításba tud venni, és amelyhez ennek következtében az

egyének tudják igazítani további cselekvéseiket. E feltételeknek pedig csak a verseny

feltételei között működő árrendszer felel meg.831

Amit a tervezés hívei annak bírálói szerint rendre figyelmen hagynak, az a tudás

megoszlása az emberek között, amely szükségszerűen töredezett és tökéletlen tudást jelent.

Egy adott egyén inkább képes arra, hogy a szituációja fontosabb aspektusait figyelembe vegye

egy döntéshez, mintha egy kizárólagos, egyetlen hatalom tenné ezt helyette, aki többnyire

semmit sem tud a kérdéses szituációról.

A következő, talán legfontosabb megfontolása Hayeknek, Misesnek és Polányinak a

szabadság kérdése volt. Amennyiben a korábban a piac által ellátott feladatokat a tervezés

veszi át, az szükségszerűen korlátozza az egyén szabad cselekvésének lehetőségét. Hayek és

Polányi mindketten amellett érveltek, hogy a fejlődést vagy haladást, ahogy a tudományt sem

lehet tervezni: a fejlődés előre nem látható eredményeket tartalmaz, melyek nagy része nem

szándékolt és nem összehangolt cselekvésekből alakul ki; egy tudományos felfedezést pedig

nem lehet „előre látni”, így tervezni sem lehet.832 Amennyiben egy intézmény olyan

hatalommal ruházza föl magát, hogy „megtervezze” a jövő gazdasági növekedésének, esetleg

tudományos vagy technológiai felfedezéseknek minden aspektusát, azon megvalósíthatatlan

elképzelésre alapoz, hogy a jövő már a jelenben mint egész ismert.833 Azzal, hogy a központi

tervezés módszerét választja, a tervező hatalom épp annak a horizontját csökkenti, amelyen a

potenciális jövőbeni fejlődés lehetséges. Amennyiben megvalósítják a központi tervezést, az

emberek nem dönthetnek szabadon, és nem igazíthatják többé egymáshoz döntéseiket, mivel

utóbbiak teljes egészében a tervező hatalom döntéseitől fognak függeni.

A tervezés gondolatának erős ideológiai töltete van az emigránsok szerint. A tervezés

célja az, hogy teljesen újjáalakítása a társadalmat valamilyen eszme alapján, amely a

viszonyok egyfajta „ideális” elrendezését ígéri. Olyan címkékkel operál, mint például a

„társadalmi igazságosság”.834 A tervezés ideológiájának e szubsztantív mivoltával állította

szembe Hayek és Mises a törvény uralmának eszményét. Mindketten amellett érveltek, hogy a

szabad társadalom rendjének lényege a „formális” törvények meglétén nyugszik, amelyek

nem tartalmaznak szubsztantív célokat önmaga igazolásaként, mint például a jólét vagy

831 Hayek, 1991, p. 79, Mises, 1985, p. 57.
832 Polányi, 2002, p. 96−97, Hayek, 1991, 81−84.
833 Erről a Hayek által bírált racionalista és historicista téveszméről már volt szó a racionalizmusról és
szcientizmusról szóló fejezetben bővebben.
834 Hayek, 1991, p. 60.
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jövedelem újraelosztása. Így a törvény uralmának állapota nem terjeszti ki a kormányzat

hatalmát korábbi autonóm szférákra. A formális törvények nem adnak konkrét parancsokat

döntésekhez valamely partikuláris szituációban, pusztán a „játéktér” határait jelölik ki,

amelyen belül számtalan egyéni döntés hozható. Ebben az értelemben a törvény uralma nem

„morális” eszme, míg a nemzetiszocialista és kommunista kormányzatok azok – szemben a

liberális állammal – Hayek és Mises szerint, mivel ezek tudatosan alakítják át a társadalmat

valamilyen ideológia mentén.835 Mises a következőképpen fogalmazta meg a két felfogás

különbségét:

„Ezek az emberek elítélik a törvény jogszerű eljárásának formalizmusát. Miért kell a

törvényeknek hátráltatnia a kormányzatot abban, hogy jótékony eszközökhöz nyúljon? (…) A

törvény uralma által vezetett állam (Rechtstaat) helyére a jóléti államot (Wohlfahrtsstaat)

javasolják. E jóléti államban az atyáskodó állam szabad lenne, hogy bármit megtegyen, amit

jótékonynak gondol a közösség számára. Semmiféle „papírhulladék” nem korlátozhat egy

felvilágosult uralkodót abbéli törekvéseiben, hogy általános jólétet mozdítson elő. Minden

ellenfelet kíméletlenül szét kell zúzni, különben frusztrálhatja a kormányzat jótékony

cselekvését. Semmiféle üres formalitások nem védhetik meg őket többé a jól megérdemelt

büntetésüktől”.836

A kormányzat csakis akkor részrehajlás nélküli Hayek és Mises szerint, ha nem dönt

partikuláris helyzetekben ideológia mentén, hanem betartatja azon törvényeket és szabályokat,

melyek általánosak, és érvényesek az egész társadalomra. A két felfogás közti lényegi eltérés

Hayek szerint úgy ábrázolható, hogy közlekedési szabályzatban rögzítjük az úthasználat

szabályait, vagy előírjuk az úticélt.837

E különbségből a társadalom két megszervezési módja rajzolódik ki. Polányi e két

rendet korporatív, illetve spontán rendnek nevezte.838 A korporatív rendben minden

cselekvést egyetlen célnak rendelnek alá. E szervezési mód használatos háború és más

„kivételes” helyzetek esetében. A korporatív rend Polányi szerint piramisformájú, azaz

szigorúan hierarchikus és az egyéni törekvéseket azon egyetlen cél felé irányítják benne,

amely érdekében a rendet magát létrehozták. De a háborún kívül ugyanilyen módon

835 Hayek, 1991, p.107−113.
836 Mises, 1947, p. 64−65.
837 Hayek, 1991, p. 110.
838 Polányi, 2002, p. 110−116, vö. Oakeshott, 1999.
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szerveznek meg egy vállalatot is. Ezzel szemben a piac, a tudományos közösség, a művészet

és a sport a spontán rend mintáját követik, amelyben a cselekvők egymás cselekvéseihez

tudják igazítani sajátjaikat a törvény uralma alatt. Polányi szerint a kivételes helyzetek – pl. a

háború – logikájának kiterjesztése más helyzetekre és szférákra veszélyes és kudarcra van

ítélve. Minden kísérlet, amely a piacot, a művészeteket vagy a spotot központi irányítás alá

akarja vonni, egy racionalista tévedés rabja, amely szerint az a közjó és rend, amely a spontán

rendből fakad, létrehozható „szándékosan”, vagy még pontosabban „tudatosan”.

„De azt hiszem, teljesen téves a szocialisták arra irányuló reménye, hogy megszüntethetik a

kereskedelmi hasznot a gazdasági tevékenység vezérlőelvének lenni. A kapitalista rendszernek

nincs radikális alternatívája. A »közösségi fogyasztásra irányuló tervezett termelés« mítosz.

Noha az államnak továbbra is be kell csatornáznia, ki kell javítania és egészítenie a piac

erőit, semmilyen mértékben nem tudja azokat helyettesíteni”.839

Hayek, Mises és Polányi amellett érveltek, hogy nem létezik „harmadik út” a szocializmus és

kapitalizmus között. Vagy a verseny és a piac spontán alakulása hozza létre a rendet a

gazdaságban, vagy központi menedzsment dönt a termelésről és kereskedelemről.840 Ebben az

értelemben Mises szerint „a piac egy demokrácia”, hiszen a fogyasztók döntésein alapul a

termelés.841 Mises úgy véli, közkeletű tévedése az intervencionista doktrínának, hogy létezik

egy olyan „harmadik út”, amely elkerüli mind a kapitalizmus, mind a szocializmus hibáit,

ugyanakkor mindkettő előnyeit érvényre tudja juttatni.842 Ám a tervezés kritikusai szerint

egyik sem működik, ha megpróbáljuk így vegyíteni őket: ez egy vagy-vagy pozíció. (Ehhez

hozzátehető, hogy a szocializmus szerintük per definitionem nem működik.) Ugyanakkor

Hayek szerint a tervezés és a verseny értelmes lehet együtt is, ám csak akkor, ha a tervezés a

verseny érdekében történik, nem pedig a verseny ellenében.843 Az állam természetesen más

szereplőkhöz hasonlóan szintén megjelenhet a piacon,844 ahogyan a piac hiányosságait is

kiegészítheti; ám teljes egészében nem foglalhatja el helyét.

Az utóbbi kijelentéssel kapcsolatban mind Mises, mind Hayek hangsúlyozták, hogy

szabadpiaci nézeteik nem azonosak valamiféle „szélsőjobboldali” anarchizmussal.

839 Polányi, 2002, p. 120.  (Kiemelés tőlem)
840 Mises, 1947, p. 25.
841 Mises, 1947, p. 25.
842 Mises, 1947, p. 17−18.
843 Hayek, 1991, p. 71.
844 Mises, 1974, p. 18−19.
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Szükségszerű szerintük, hogy az állam a kényszer monopóliumát birtokolja, és az is

szükséges, hogy ez így maradjon. A kérdés az, milyen feladatok ellátására alkalmas az állam,

mely tevékenységek részvétele helyes az állam részéről, és melyek nem. Az államnak Mises

szerint arra kell használnia az erőszak- és kényszer-monopóliumát, hogy megakadályozza

abban az antiszociális egyéneket, hogy lerombolják a társadalmi együttműködést, vagy

fenyegessék az egyének életét, szabadságait és tulajdonát.845 A törvény uralmának így két

funkciója van: hogy korlátozza az embereket abban, hogy erőszakosan lépjenek fel más

emberekkel szemben, valamint a kormányzatot abban, hogy pont ugyanezt elkövesse.

Amennyiben a tervezés sikerrel jár, és teljesen átalakítja a társadalmat egy korporatív

renddé, ahelyett, hogy a törvény uralmának viszonyai között megőrizné és fejlesztené a

civilizációt; ha az állam minden tevékenységet szubsztantív ideológiai minták szerint irányít,

és nem hagy olyan tereket, amelyekben az autonóm egyének szuverének, akkor

totalitarizmussal állunk szemben a tervezés kritikusai szerint. Hayek, Mises és Polányi szerint

nem léteznek „pusztán gazdasági” megfontolások: a társadalmat nem lehet racionális módon

részekre osztani, ahogy a konstruktivizmus képzeli – ha egy területen tervezést igényelnek,

szükségszerűen igényelni fogják az összes többi területen is.846

Totalitárius demokrácia

A demokráciát jellemzően szembeállítják a zsarnoksággal és diktatúrával, azaz az egyenlő

emberek szabad és törvényes politikai rendjének (jó rend) képzetét értik alatta. Arendt és

Talmon szerint azonban a totalitarizmus a demokrácia egyik formája.847 Ezért nevezi Talmon

a modern totalitárius rezsimeket „totalitárius demokráciáknak”. Már érintettem – főként

Kolnai kapcsán –, hogy az individualizmust és kollektivizmust – szemben a tervezés fenti

kritikusaival – az emigránsok jelentős része egy érme két oldalának tekintették, mi több, az

individualizmust a kollektivizmus előfeltételeként értelmezték. Az individuum e bírálat

szerint absztrakció, nem pedig egy valósan létező személy, amely egyszerre tagja többféle

partikuláris történeti-társadalmi csoportnak, többféle lojalitással. Az individuum olyan

elszigetelt egyén, amely „racionálisan” dönt. Így a „két Rousseau” – az individualista-

romantikus, és a kollektivista-demokratikus – valójában kiegészíti egymást.

845 Mises, 1974, p. 63.
846 Mises, 1974, p. 24.
847 Wolin, 2006, pp. 521, 722, 129. jegyzet.
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Rousseau tehát e felfogás szerint a romantikus individualizmus és a kollektivizmus

teoretikusa, ezen túl azonban a kritikusok úgy is tekintenek rá, mint a totalitárius demokrácia

és általában a modern demokrácia értelmi szerzőjére. Amikor az emigránsok a demokráciát

bírálják, valójában a demokrácia Rousseau-féle idiómáját bírálják. Nem szabad elfelejteni

azonban, hogy Rousseau szerint a demokráciát „isteneknek találták ki”, így ami fontos a téma

szempontjából, az Rousseau Társadalmi szerződése: ez járult hozzá a modern demokratikus

totalitarizmushoz a szerzők szerint.848 Talmon szerint Rousseau az értelmi szerzője mind a

jobb-, mind a baloldali totalitarizmusnak:

„Itt az eset, amely ábrázolja Rousseau elméletének átváltozását az individualista

racionalizmusból az organikus és historikus kollektivizmusba. Az öntudatos lény, aki szabad

akarattal rendelkezik, átváltozik először az oktatás és a környezet, majd a történeti erők,

múltbéli hagyományok és végül a nemzeti szellem termékévé. Hasonlóképpen az általános

akaratot, egy igazságot, amely felfedezésre vár, átülteti a közös örökségbe patriotizmus

eszméje és gyakorlata, annak minden sajátosságával. Íme, Rousseau hozzájárulása két

áramlat szétterjedéséhez, a racionalista-individualista és végül kollektivista baloldalhoz az

egyik oldalon, és a jobboldal irracionalista nacionalista ideológiájához, a német politikai

romanticizmus rokonságában, Fichtével, Hegellel és Savignyvel a másikon”.849

Az alábbiakban tehát a Talmon által megfogalmazott értelemben fogom használni a

„totalitárius demokrácia” vagy „demokratikus totalitarizmus” fogalmait. Ebben a

legfontosabb az általános akarat gondolata.850 Fontos megjegyezni, hogy Rousseau szerint az

általános akarat akkor is érvényes, ha azt egy kisebbség,851 vagy akár egyedül a törvényhozó

fogalmazza meg. „Vajon a demokrácia a nép uralma, azaz pontosabban: a nép általi uralom?

Nem: valójában a nép nevébeni uralom”.852

Az általános akarat „objektív” akaratként jelenik meg, és megtestesül a szuverénben,

amely egy és oszthatatlan. Lojalitással a polgárok csak egyetlen tekintélynek tartoznak, ez

pedig az általános akarat. Molnár Tamás szerint Rousseau-t az hozta lázba – és Locke-kal

együtt ezért dicsérte Hobbest – hogy „egyesítse a sas két fejét”, az egyházi és az állami

848 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 68.
849 Talmon, 1952, p.276.
850 Elmondható tehát, hogy az emigráns szerzők demokrácia-kritikájában a demokrácia nagyjából a
népszuverenitás eszméjével azonos, szemben a ma használatos demokrácia-fogalmakkal.
851 Talmon, 1952, p. 99.
852 Lukacs, 2008, p. 15.
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hatalmat.853 Ezzel együtt is a Rousseau-féle demokrácia-felfogás kritikusai szerint Rousseau

azon elgondolása, hogy a kisebbségeket kényszeríteni kell a szabadságra, többet hozott a

totalitárius trendek konyhájára, mint bármi más a huszadik században.

Érvényes lehet-e az a kijelentés, hogy a modern totalitarizmus alapvetően

demokratikus? A „demokrácia” hívószava vajon nem álca-e, amely elrejti a totalitárius

uralmat? Némely általam tárgyalt szerző azt hangsúlyozta, hogy a modern totalitarizmusok a

liberalizmussal, és nem a demokráciával mint olyannal szemben határozták meg magukat.

Mind a nemzetiszocializmus, mind a kommunizmus demokráciaként tekintett magára – sőt,

híveik és reprezentánsaik úgy értelmezték, hogy ezek a rezsimek „valódi” – „népi”, „német”

stb. – demokráciák, illetve szocializmusok, szemben a liberális, azaz „nem teljes”, vagy fals

demokráciákkal. A liberalizmust azonban mind a nemzeti-, mind a nemzetközi szocialisták

explicit módon is elvetették.

A szerzők közül némelyek – így Mises, Hayek és Kuehnelt-Leddihn – a szabadság

hiányának problémáját emelték ki, és valamiféle kapcsolódási pontot láttak a demokrácia és a

totalitarizmus között; Kuehnelt-Leddihn talán szorosabbat, mint mások. Arendt és Polányi

inkább republikánus bírálatot fogalmaztak meg, és noha Polányi a tervezés kritikusa volt

Hayekkel és Misesszel együtt, nem az egyéni, hanem a közszabadságokat féltette a

totalitarizmustól Arendthez hasonlóan. Strauss a liberalizmust túl gyengének tekintette a

modern zsarnoki kihívással szemben. A legradikálisabb mindazonáltal Voegelin volt, aki –

ahogy Arendt könyvéről írott recenziójában fogalmazott – szerint a liberálisok és a

totalitáriusok egy táborba tartoznak:

„Alapvető jelentőségű ez az attitűd, mert rávilágít arra, hogy a liberálisok és a totalitáriusok

milyen nagy mértékben közös vonásokkal bírnak; az alapvető immanentizmus, amely összeköti

őket, felülírja éthoszuk különbségeit, amelyek elválasztják őket. A jelenlegi krízis valódi

választóvonala nem a liberálisok és a totalitáriusok között érhető tetten, hanem egyfelől a

vallási és filozófiai transzcendentálisok, másfelől a liberális, totalitárius immanentista szektás

irányok között”.854

853 Molnár, 1998, p. 26
854 Voegelin-Arendt, 2008, p. 60. Arendt ezt az egy táborba sorolást elutasította. Mint válaszában írta: „De akár
egyetértünk a liberálisokkal, akár nem (s itt hozzátehetem, bizonyosan állítom, hogy sem liberális, sem
pozitivista, sem pragmatista nem vagyok), a lényeg az, hogy a liberálisok nyilvánvalóan nem totalitáriusok.
Természetesen ez nem zárja ki azt a tényt, hogy liberális vagy pozitivista elemek közrejátszanak a totalitárius
gondolkodásban is; de az ehhez hasonló affinitások csupán azt jelentenék, hogy még nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk a különbségekre, amit éppen az a tény indokol, hogy a liberálisok nem totalitáriusok”. Uo. p. 67−68.



185

Voegelin e kijelentése természetesen csak akkor nyer értelmet, ha valaki elfogadja azt az

előfeltevését, hogy a vallási-spirituális dimenzió a legfontosabb szempont, és az

immanentizmus-transzcendentalizmus a valódi és legalapvetőbb választóvonal. Mindazonáltal

elmondható, hogy Voegelin is – a többi emigránssal együtt – egy alapvetően „liberális”

világból érkezett – azaz, az első világháborút megelőző Közép-Európából –, még ha az nem is

volt „modern” értelemben liberális. Azt aligha állíthatta volna, hogy a világháborút és a

totalitárius rezsimeket megelőző közép-európai monarchiák lényegiségükben azonosak

volnának az ezeket követő totalitárius rendszerekkel.

Lukacs kifejezetten a liberális vonásokat hiányolta a demokráciából, így ezeket

hangsúlyozza: szerinte épp a nem-demokratikus, liberális előfeltételek azok, amelyek

szükségesek ahhoz, hogy gátat jelentsenek a „korlátlan többségi népuralommal” szemben, és

az „abból eredhető önkényt” vissza tudják szorítani.855 A liberalizmus nélkül Lukacs szerint a

demokrácia „nem több (vagy nem egyéb), mint populizmus. Pontosabban: akkor ez

nacionalista populizmus”.856 Lukacs igyekszik Tocqueville amerikai demokráciáról írt

elgondolásait követni. A kortárs demokráciákból hiányzó egyéb, nem demokratikus, liberális

elemeket hiányolja, amelyek, ha nem is tűntek el teljesen, jelentősen visszaszorultak Lukacs

szerint.

Mind Kuehnelt-Leddihn, mind Lukacs elítélte Woodrow Wilson történeti szerepét,

azaz, azt a törekvését, hogy „biztonságossá tegye a világot a demokrácia számára”. E

törekvéssel, vélik a szerzők, elpusztított egy liberális rendet. Kuehnelt-Leddihn szerint egy

„anti-monarchikus” ideológia vezérelte Wilsont, és ez lett az amerikai külpolitika vezérelve

az első világháborúban. Úgy vélte, ez legfőképp az amerikai adminisztráció sajnálatos és

alapvető tudatlanságának volt köszönhető.857 Wilson egy afféle „szent háborúnak” tekintette

az első világháborút, a demokráciát a békével, a monarchiát a háborúval azonosította.

Kuehnelt-Leddihn szerint semmi sem áll távolabb a valóságtól, mint ez a kép: a háborúk

inkább korlátozott jelenségek voltak a monarchiák időszakában, a „katona” és „civil”

terminusoknak még volt értelme, és nem vívtak totális háborúkat annak érdekében, hogy a

történelem és a térképek egészét átrajzolják.858

855 Lukacs, 2008, p. 20.
856 Lukacs, 2008, p. 15.
857 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 200−203, Lukacs, 2008, p. 21.
858 Kuehnelt-Leddihn, 2000.
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Kuehnelt-Leddihn és Lukacs számára a nemzetállamok megalkotása katasztrofális

következményekkel járt a kontinensre nézve. Kuehnelt-Leddihn úgy vélte, az egy nyitott,

jóllehet spekulatív kérdés, hogy vajon az Osztrák-Magyar Monarchia fennmaradása mellett

lett volna-e esélye Hitlernek hatalomra jutni.859 Kuehnelt-Leddihn szerint az angolszász

világban a demokráciával együtt járnak a liberalizmus elvei, ám a kontinensen ez nincs így. A

kontinens országaiban a demokrácia inkább társul az etnikai nacionalizmussal és a

kollektivizmussal, semmint a liberalizmussal.860

Noha a szerzők többsége egyetértett a totalitárius rezsimek antiliberalizmusát illetően, a

nemzetiszocialista és kommunista rezsimek jellegének elemzésében – ti. valóban

„szocialista”-e mindkettő, „reakciós”-e a nemzetiszocializmus stb. – eltértek egymástól.861 Az

alábbiakban ezeket a különbségeket próbálom bemutatni.

Mises, Hayek és Kuehnelt-Leddihn számára a nemzetiszocializmus és a

kommunizmus alapvetően azonos természetűek voltak. Szerintük ugyanis mindkét

berendezkedés szocialista volt, azaz, a termelőeszközöket állami tulajdonba vették, ahelyett,

hogy a magántulajdon érvényesült volna e rendszerekben.

Mises szerint, ami a nemzetiszocializmust megkülönbözteti a kommunizmustól, az a

specifikus Lebensraum iránti törekvése. A nemzetiszocialista rezsim Mises szerint ugyan

kapitalizmusnak álcázza magát, ám ennek ellenére valójában szocializmus, annak egy sajátos

formája, amit Mises Zwangswirtschaftnak nevezett.862 A szocializmus német modelljében a

termelőeszközök tulajdona kereskedők kezében van, ám ez csak a látszat Mises szerint: e

kereskedők ugyanis nem kereskedők valójában, hanem menedzserek (Betriebsführer).863

Ezzel szemben az orosz szocializmus tisztán bürokratikus. Mindkét esetben azonban

elmondható, hogy nincs munkaerőpiac, valamint hogy az árakat a központi kormányzat

határozza meg és manipulálja, ahogyan a termelés ügyeit is: „a kormányzat, nem a fogyasztók

859 Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 219.
860 Lukacs és Kuehnelt-Leddihn mindketten kiemelik, hogy a nemzetiszocializmusban a hangsúly az első
alkotóelemen, azaz a nacionalizmuson van. Lukacs szerint az orosz forradalom óriási kudarc volt, és a 20. század
legnagyobb sikerét a nacionalizmus, nem a szocializmus érte el. A nacionalizmust Lukacs szerint el kell
választani a patriotizmustól: az utóbbi defenzív, és egy adott ország sokszínűsége és tradíciói iránt lojális, míg az
előbbi agresszív és a „nép” mítoszára támaszkodik, azaz: modern és populista. Lukacs, 2008, pp. 42, 89−97.
861 A fasizmust nem számította egyik szerző sem a totalitárius rezsimek közé. Legrosszabb esetben is „részleges
totalitarizmusnak” tekintették azt. Arendt, 1992, p. 379. „Az olasz fasizmus például sosem vált annyira
totalitáriussá, mint a nácizmus vagy az orosz kommunizmus, hiszen számolnia kellett (a) az egyházzal, (b) a
monarchiával, (c) egy katolikus nemzet látens anarchizmusával”. Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 240.
862 Mises, 1985, p. 59.
863 Mises, 1985, p. 58.
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irányítják a termelést”.864 Érdemes hozzátenni, hogy Mises nem pusztán a gazdasági

rendszert tartotta nagyon is hasonlóan, hanem a két rezsim berendezkedésének legfőbb

vonásait is:

„Mind az olasz fasizmus, mind a német nácizmus Szovjet-Oroszország politikai módszereit

vette át. (…) Importálták Oroszországból az egypártrendszert, és e pártnak és tagjainak

privilegizált szerepét; a titkosrendőrség kiemelkedő pozícióját; a velük kapcsolatban álló

külföldi pártok megszervezését, amelyeket azért alkalmaznak, hogy harcoljanak honi

kormányaik ellen, valamint szabotázsban és kémkedésben vegyenek részt, melyeket

közpénzekből támogatnak, valamint a diplomáciai és konzulátusi szolgálatok védelmébe

helyezik; a politikai ellenfelek adminisztratív kivégzését és bebörtönzését; a koncentrációs

táborokat; a száműzöttek családjaival szemben alkalmazott büntetéseket; a propaganda

eszközeit (…) A kérdés nem az, hogy miben hasonlít egymásra a két rendszer, hanem az, hogy

miben különböznek”.865

Mises szerint a nemzetiszocialista és kommunista rezsimek csak nüánszokban térnek el

egymástól. Mises, Hayek és Kuehnelt-Leddihn szerint e rezsmek ugyanazokat az antiliberális

elveket vallották; Voegelin szerint mindkettő gnosztikus tömegmozgalom volt. Más alapokon

ugyan, de azt állították, hogy a két totalitárius rezsim csak egy érme két oldalát jelenítik meg,

és lényegi vonásaikban nem különböznek egymástól. Kuehnelt-Leddihn ezen túl alapvetően

baloldalinak és demokratikusnak tekinti a nemzetiszocializmust – hozzá hasonlóan Lukacs is

a nácizmus demokratikus vonásait hangsúlyozza.

Kolnai szerint ezek téves megközelítések. Szerinte a nácizmus nem a bolsevizmus

„barna” változata, ahogy azt is tagadja, hogy a nemzetiszocializmus alapvetően szocialista

lenne.866 Míg a progresszív demokráciát és a kommunizmust a baloldaliság változatainak

tekinti, a nácizmus nézete szerint valóban a jobboldaliság egy szélsőséges formáját testesíti

meg.867 Az utóbbi Kolnai értelmezésében „reakciós”, amennyiben atavisztikus, törzsi, és a

teljes nyugati civilizációt el akarja törölni – a racionalizmust, a liberalizmust, a

kereszténységet és a görög-római örökséget is. A nácizmus, szemben a kommunizmussal –

amelyben egy olyan racionalista utópia jelenik meg, amely el akarja törölni a kontingenciát –,

864 Mises, 1985, p. 59.
865 Mises, 1985, p. 186−187.
866 Kolnai, 2003, p. 202.
867 Kolnai, 2003, p. 204.
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Kolnai szerint épp a rendetlenség és a nyers esetlegesség irracionális és pogány imádata, a

„pillanat”, az „adott helyzet” elsődlegessége.868

Ettől még persze Kolnai szerint hiába „reakciós” a végletekig a nemzetiszocializmus, a

kommunizmussal együtt felforgató és forradalmi, hiszen mindkét mozgalom le akar számolni

a teljes létező renddel. Ám mozgásuk iránya ellentétes: a nácizmus „visszafelé” akar

elmozdulni, a kommunizmus pedig „előre”. Partikularista karakterük miatt Kolnai szerint

mind a nácizmus, mind a progresszív demokrácia „befejezetlen totalitarizmus”.869 Kolnai

tagadja a nácizmus totalitárius karakterét:

„Nem vitás, abban az értelemben a náci zsarnokság ’korlátlan’ volt, hogy minden

alkotmányos ’féket és ellensúlyt’ és erkölcsi korlátot megvetően félrerúgott, csakúgy, mint a

bolsevizmus, de távolról sem abban az értelemben, mint ahogy a bolsevizmus, ti. azzal az

igénnyel, hogy az emberi élet és kapcsolatrendszer rendjének minden vetületét az egyetlen és

kizárólagos, az uralmat gyakorlók által aktualizált politikai akarat nevében határozza meg.

(…) ha a náci zsarnokság explicit módon elnyomó, és (…) kifejezetten totalitárius volt is

oktatási, irodalmi, művészeti és más hasonló területen, a csizmája alatt heverő Németország –

vagy a megszállt Franciaország – intellektuális élete még mindig a szabadság és a

spontaneitás paradicsoma volt azzal a szellemi temetővel összevetve, amely a bolsevik

gőzhenger által letarolt minden talpalatnyi hely után maradt”.870

Kolnai szerint egyetlen valódi, a totalitárius címkére okkal és joggal igényt tartó rezsim és

ideológia létezett a korszakban: „Ennélfogva a kommunizmus marad a totalitarizmus

abszolút, klasszikus, fölülmúlhatatlan, par excellence típusa”.871 Talmon Kolnaihoz némiképp

hasonlóan érvelt: a baloldal totalitarizmusa mindig univerzalista, és alapelve az ember, míg a

jobboldalé mindig partikularista, posztulátuma pedig olyasmik, mint a nemzet, az állam, a

faj.872 Ezen alapvetően partikularista vonásai miatt a nemzetiszocializmus túlságosan

korlátozott térben és időben.

868 Kolnai, 2003, p. 208.
869 Kolnai, 2003, p. 201.
870 Kolnai, 2003, p. 202−203.
871 Kolnai, 2003, p. 203.
872 Talmon, 1952, p. 6−7.
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Lukacs elutasítja azt az érvet, hogy a nemzetiszocialisták „reakciósok” lettek volna.873

Isaiah Berlin de Maistre-ről írt esszéje kapcsán jegyzi meg: „Maistre tényleg reakciós,

szélsőjobboldali volt; Hitler, Mussolini, Perón, stb. nem. (…) Ezek az emberek tudták, miként

szóljanak a tömegekhez – az Maistre-t borzadállyal töltötte volna el”.874 Maistre valóban

francia forradalom, a demokrácia és a népszuverenitás eszméinek ellenzője volt, csak úgy,

mint az „emberiség liberális absztrakcióinak” elutasítója is.875 Ám Lukacs szerint a huszadik

századi diktátorok hatalmukat épp a népszuverenitásra és a demokratikus frazeológiára

építették: „Összegezve, Joseph de Maistre, a modern diktátorokkal ellentétben gyűlölte a

népfelség eszméjét; miként Berlin idézi, »oly veszedelmes elv ez, hogy még ha gaz volna,

akkor is el kellene hallgatni.« A modern diktátorok éppen hogy nem ezt tették: ahelyett, hogy

hallgattak volna róla, építettek rá. Maistre igazi ellenforradalmár volt – ami a huszadik

század egyetlen diktátoráról, még Francóról sem állítható”.876

Lukacs Kuehnelt-Leddihnéhez hasonló, és meglehetősen erős állítást fogalmaz meg:

„Hitler egészen más, mint ellenforradalmár; az ő 1933-a nem ellenforradalmi mozgalom volt.

Mi sem állt távolabb Hitlertől (…), mint hogy bármiféle jót lásson akár a monarchiában, akár

az arisztokráciában (…). Hitler populista volt, forradalmár, és legalábbis egy-egy

szempontból a népuralom híve, demokrata”.877

Már említettem, hogy a szerzők szerint a totalitárius vezetők demokratikus uralmi

igénye Rousseau demokratizmusán alapult, azaz az általános akarat doktrínáján. Ezen túl,

mint azt Arendt hangsúlyozta, a totalitárius vezetők tömegtámogatottsága még valós is volt:

„Hitler hatalomra jutása a többségi uralom elve szempontjából jogszerű volt, és sem ő, sem

Sztálin nem tudta volna fenntartani a nagy embertömegek feletti hatalmát (…) ha nem bírta

volna a tömegek bizalmát”.878

A totalitárius vezető minden egyes ember akaratát testesíti meg. Ez a demokratikus

ideológia azt implikálja, hogy Rousseau törvényhozójához hasonlóan a mozgalom vezetője a

„nép” megtestesítője, a tömegek pedig önmaguk képviselőjeként tekintenek rá – sőt e

koncepció szerint a tömegek és a vezetőjük azonosak, egyek. E kölcsönös függés tudatában

fogalmazta meg Hitler azt, hogy „Minden, ami vagytok, tőlem van; minden, ami én vagyok,

873 Ezt maga Talmon is tagadta. Mint írta, „a modern totalitárius trendek talán perverzek, de nehezen lehetne
őket reakciósnak nevezni”. Talmon, 1952, p. 263.
874 Lukacs, 2008, p. 31.
875 Lukacs, 2008, p. 30.
876 Lukacs, 2008, p. 32.
877 Lukacs, 2008, p.29.
878 Arendt, 1992, p. 378.
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csakis tőletek van”.879 Hitler maga gyakran nevezte magát „ős-demokratának” (Erzdemokrat),

és vallotta azt, hogy „a tekintély alapja mindig a népszerűség”.880 Hitler még a francia

forradalommal való folytonosságra is hivatkozott, azt állítván, hogy a német forradalom a

francia „pontos másolata”.881 Hitler megvetése a nyugati demokráciák iránt Kuehnelt-Leddihn

szerint nem abból fakadt, hogy demokráciák voltak, hanem abból, hogy nem voltak valódi

demokráciák. Voegelin a nemzetiszocializmus demokratikus szimbolizmusát a

következőképpen mutatja be:

„Hobbes szerződéshipotézisének és a szuverén választásának helyére egy másik, belső világú

szakrális elv lép, amely a közösség személyiségének hordozóját hivatott kiválasztani: az olasz

és német elméletekben ugyan a néptársak személye kapcsolatban áll a népszellemmel, mivel a

néptársak csak ezen a kapcsolaton keresztül nyerhetik el státusukat a népben mint spirituális

testben – de ez a státus nem mindenki számára azonos. Néhány emberben, a kevesekben, a

nép szelleme erősebben él; másokban, a többségben, gyengébben, és csak egyetlen emberben

fejeződik ki tökéletesen, a vezérben. »A vezért átitatja az az eszme, ami általa cselekszik.

Ugyanakkor ő az, aki ennek az eszmének élő formát képes adni. Benne valósul meg a

népszellem, és benne alakul ki a népakarat; benne nyeri el a nemzedékeket átfogó – és ezért

sohasem a maga teljességében megvalósuló –, konkrétan összegyűlt nép a látható alakját. A

vezér reprezentálja a népet« – írja egy német teoretikus”.882

A Führer és a nép akarata – a valódi akarata, a volonté générale – egy szakrális szubsztancia

segítségével kapcsolódnak egymáshoz. Az egyénnek ebben az elgondolásban nincs szava,

sem akarata, a „nép akarata” pedig „Isten hangja” lesz.883 A vezér nem „uralkodó”, hanem

„végrehajtója” az általános akaratnak. Ezen igazolási kísérlet alapján hivatkoztak a

kommunisták a „népi demokráciára”, ahogy a nemzetiszocialisták is, jóllehet, ők lényegesen

ritkábban: Hitler a Völkischer Beobachterben megjelent riportban (1940. december 11.) „ős-

demokratának” nevezte magát; a nemzetiszocializmust a „legigazabb demokráciának” nevezte

(Völkischer Beobachter, 1937. január 31.); a nemzetiszocialista alkotmányt demokratikusnak

nevezte (Völkischer Beobachter, 1935. május 22); a Mein Kampfban „igazi német

879 Idézi Arendt, 1992, p. 396.
880 Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 174, lásd a forrást a Mein Kampfból, Uo, p. 328, 608. jegyzet.
881 Idézi Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 67.
882 Voegelin, 2011, p. 60.
883 Voegelin, 2011, p. 61.
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demokráciának” nevezte a nemzetiszocializmust, amelyben „a vezetőt szabadon választják”,

amely vezető „teljes felelősséget vállal tetteiért”; Goebbels a nemzetiszocializmust

„autoritárius demokráciának” nevezte (sajtótájékoztató, 1933. május 31.), és a

nemzetiszocializmust „germán demokráciának” (sajtótájékoztató, Frankfurt, 1933, június 21.);

a nemzetiszocializmust „az európai demokrácia legnemesebb formájának” titulálta (1934.

március 19.); elismeri, hogy a nácik nem beszélnek sokat a demokráciáról, ám hangsúlyozza,

hogy ettől függetlenül ők az „általános akarat” végrehajtói (Völkischer Beobachter, 1933.

április 25.); Rudolf Hess a nemzetiszocializmust a „demokrácia ma a világon létező

legmodernebb formájának” nevezte, amely „a többség bizalmára” épít.884

A keresztényszocialista Eduard Heimannt Hayek és Kuehnelt-Leddihn is idézi a

nemzetiszocialisták „demokratikus” önmegjelölése kapcsán, mely szerint a „hitlerizmus az

igazi demokráciaként és az igazi szocializmusként hirdeti önmagát, s az az ijesztő valóság,

hogy az ilyen megállapításokban rejlik az igazság egy mozzanata – csak végtelenül kicsiny

mozzanata ugyan, de ahhoz mindenesetre elég, hogy az ilyen fantasztikus torzítások alapjául

szolgáljon. A hitlerizmus egészen addig merészkedik, hogy a kereszténység védelmezőjének a

szerepére is igényt tart, s az az elborzasztó igazság, hogy még ez a durva félreértés is képes

némi hatást kelteni. Egy tény azonban még ebből a ködösítésből is világosan kitűnik: Hitler

sohasem igényelte azt, hogy az igazi liberalizmus képviselőjének tartsák. A liberalizmusnak

tehát megvan az a megkülönböztető jegye, hogy ez a Hitler által leginkább gyűlölt tanítás”.885

A totalitarizmus Arendt szerint elképzelhetetlen lett volna a szélsőséges individualizmus és a

társadalmi atomizáció nélkül. Arendt úgy vélte, hogy a modern vezetők abban voltak

sikeresek, hogy a korábban politikailag érdektelen, dezorientált tömegeket megszervezzék.886

Ám ennek előfeltételeként Arendt szerint egy „osztálynélküli társadalom” meglétére vagy

létrehozására volt szükség. E körülmények között már felbomlottak a korábbi közösségi és

társadalmi, családi kötelékek és viszonyok, és az egyetlen jellemzője az e társadalmakban élő

egyéneknek a magányosság. Arendt szerint amit Németországban a történelmi körülmények

lehetővé tettek, azt mesterségesen kellett létrehoznia Sztálinnak.887 A totalitarizmusnak egy

olyan tömegtársadalomra van szüksége ahhoz, hogy megvalósuljon, amelyben a „tökéletesen

884 Kuehnelt-Leddihn, 1952, p. 264−265, 951, 952. jegyzete, Uő, 1990, p. 159−160.
885 Idézi Hayek, 1991, p. 56−57, Kuehnelt-Leddihn, 1990, p. 178−179.
886 Arendt, 1992, p. 381−382.
887 Arendt, 1992, p. 389.
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heterogén egyformaság” érvényesül.888 A titkosrendőrség célja szintén az, hogy ezt a

szélsőséges elszigeteltséget fenntartsa. A liberális vagy libertárius kritikusokkal szemben

Arendt nem „külsődleges” zsarnokságot látott, vagy „etatizmust” a totalitárius rezsimekben:

„A totalitarizmus azonban sohasem elégszik meg azzal, hogy külső eszközök – nevezetesen az

állam és az erőszakszervezetek – révén uralkodjék. A totalitarizmus – sajátos ideológiájának,

valamint annak a szerepnek köszönhetően, amelyet eme ideológia betölt a kényszerítő

apparátus működésében – felfedezte a módszert arra, miképpen lehet belülről uralni és

megfélemlíteni az embereket. Ebben az értelemben kiküszöböli a távolságot az uralmon lévők

és az alávetettek között (…)”.889

Ebben a szituációban, vagyis abban a sajátos helyzetben, amelyben az embernek már

nincsenek társadalmi, rokoni, baráti, családi kapcsolatai, a tökéletes elszigeteltség helyzetében

válhat valósággá az az elvárás a totalitárius mozgalomtól, hogy afelé és vezetője felé

visszavonhatatlan lojalitást követeljenek meg.890 Elszigetelt és magányos egyénként az ember

csak a párton és a mozgalmon keresztül lehet „valaki”.

Talán érzékelhető, hogy Arendt a „politikai teret” hiányolta, és a korábban meglévő

társadalmi kötelékeket. Arendthez hasonlóan Polányi is hasonlóan „republikánus”

szemléletben fogalmazta meg bírálatát. A totalitárius uralomban nem az egyéni szabadságot

vagy szabadosságot hiányolta, hanem a közszabadságot:

„A magánéleti nihilizmus alkalmassá teszi a tudatot a közéleti zsarnokság iránti behódolásra;

és egy despotikus rendszer esetleg továbbra is eltűri a magánélet olyan korlátozatlan formáit,

amelyeket egy közszabadságban élő másik társadalom megbélyegezne és száműzne. Sztálin

alatt a magánszabadság köre tágabb volt, mint a viktoriánus Nagy-Britanniában, míg a

közszabadság összehasonlíthatatlanul kevesebb volt”.891

Úgy vélem, az emigráns szerzők számára a modernitás problémájának gócpontja a

totalitarizmus kérdése volt. A tapasztalat adott volt, a kérdés ennek megértése és

interpretálása maradt: miként alakulhattak ki ezek a modern rezsimek, mik lehettek az okai

888 Arendt, 1992, p. 393.
889 Arendt, 1992, p. 396.
890 Arendt, 1992, p. 394.
891Polányi, 2002, p. 132.
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vagy előfeltételei, hogyan működtek? Miért működhettek? Miért nem volt tapasztalható

tömeges ellenállás?

Ami a fenti szerzők esetében fontos, az az, hogy – változó mértékben és

hangsúlyozással ugyan, de – összefüggést láttak a modern demokrácia és a totalitárius

rezsimek között. Némelyek a modern totalitarizmust egyenesen demokratikusnak tekintették,

mások gyengének találták a demokráciát a totalitárius kísérletekkel szemben. Mindazonáltal

kiviláglik szinte mindegyikük reflexiójából, hogy ha meg akarjuk érteni a totalitarizmust, nem

kerülhető meg a demokrácia problémája sem.

Megőrzés vagy visszatérés?

Némelyik emigránst sokan konzervatívnak tekintették: Strauss, Voegelint, de olykor még

Arendtet is emlegették úgy, mint konzervatívot.892 Ennek véleményem szerint elsősorban az

az oka, hogy Strauss és Voegelin hatott az amerikai konzervatívokra, akik előszeretettel

hivatkoztak műveikre, sőt tekintenek rájuk az amerikai konzervatív mozgalom

vérfrissítéseként is, vagy egyenesen alapítókként. Itt most nem célom az emigránsok és az

amerikai konzervatívok viszonyát, illetve a hatástörténetet vizsgálni. Számomra a kérdés az,

hogy maguk a szerzők konzervatívok voltak-e, ahogy sokan állítják róluk, vagy sem. E

nehézségek ellenére az alábbi fejezetben amellett fogok érvelni, hogy a gyakran

konzervatívok közé sorolt szerzők nem voltak konzervatívok.  Ezt a kockázatos kijelentést

azonban meg kell előznie néhány előzetes magyarázatnak.

Strauss, Voegelin, és talán Arendt esetében is azért tűnik kézenfekvőnek a szerzőket a

konzervatív gondolkodáshoz kapcsolni, mert mindannyian bírálták a modernitást. Bírálatuk

tárgya tehát megegyezik a konzervatívokéval, és sok esetben valóban megfeleltethető annak.

Véleményem szerint azonban amennyire bírálatuk sokszor hézagmentesen illeszkedik a

konzervatívokéhoz, előfeltevéseikben gyakran radikálisan eltérnek azoktól. Természetesen ki

892 Kolnaira, Polányira és Hayekre a fejezet végén röviden kitérek. Erik von Kuehnelt-Leddihnt ugyan sokan
tekintik konzervatívnak, ám ő maga elutasította ezt a címkét, „szélsőjobboldali ős-liberálisnak”, sőt néha
„anarchistának” nevezte magát. Ezen túl markánsan kiállt azon nézet mellett, hogy a jobboldalnak szüksége van
ideológiára. Tehát Irving Kristollal értett egyet, és hasonló pozícióból vitatkozott Russell Kirk-kel, aki
elutasította az ideológiákat. Kuehnelt-Leddihn fel is vázolt egy afféle ideológia-tervezetet a jobboldal számára.
Lásd Kuehnelt-Leddihn, 1982. Mannheim pedig azért marad ki, mert ő mindenféle szempontból kilóg a sorból.
A „demokratikus tervezés” híveként sem a modernitás-és demokrácia-kritikus német emigrációhoz, sem a
hagyományelvűbb magyar és osztrák emigrációhoz nem kapcsolható.
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fogok térni azokra a pontokra, amelyekben szerintem valóban van megfeleltethető vonás a

konzervatív gondolkodással a bírálatokon túl, ám ezeket ritkábban szokták hangsúlyozni a

„konzervatívnak” címkézés alkalmával.

A konzervatív gondolkodás, illetve annak valamiféle elméleti megragadása hasonlatos

a szappanozott angolna megfogásának kísérletéhez: bárhogy is próbálja az ember, mindig

kicsúszik a kezei közül. Úgy vélem, hogy ennek indoka elsősorban abban keresendő, hogy a

konzervatív gondolkodás születésétől kezdve egy belső paradoxonnal van megátkozva. A

konzervatív gondolkodás akkor született meg, amikor a hagyományos rend elkezdett

fölbomlani, és ezen, éppen felbomló rend védelmében kellett az – egyébként ekkor megjelenő

– konzervatívoknak megfogalmazniuk a védelem érveit. Ezért a konzervatív gondolkodásnak

mindig van egy utóvédharc-érzete: reakcióként jelenik meg, és egy olyan világot próbál

megvédeni, amelynek elkerülhetetlen eltűnése fölött búsong. Ez érzékelhető az „alapító

atyának” tekinthető Burke főművében is: „Korunk balszerencséje (…), hogy mindenről

vitatkozni kell (…)”.893 Mielőtt a konzervatív belekezdene érvelésébe, már veszített is: az

általa szeretett világ elmúlását kénytelen regisztrálni. Ha már reflexióra van szükség, épp az

az állapot szűnt meg, amit meg akar menteni: a magától értetődő hagyományos rend világa,

amelyben nem volt szükség elméleti körülbástyázásra és magyarázatra.

Ezzel kapcsolatos a konzervatív gondolkodás másik alapvető problémája, az

ideológia-ellenessége. Amit bírálói a gyengeség jelének tekintenek, az a konzervatív számára

erény, ti. hogy a konzervatívoknak nincs ideológiájuk. Ám ideológia híján könnyen lehet,

hogy ismét a vesztes oldalon találja magát a konzervatív: egy ideológiai mezőnyben hogyan

vehetné fel a harcot ellenfeleivel eszközök nélkül? Ha viszont ideológiát választ magának,

vagy ideológiát fabrikál, azzá válik, amit meg el akar kerülni, vagy meg akar akadályozni.

Mivel a különféle felfogások arról, hogy mit is jelent a konzervatív gondolkodás, ad

infinitum sorolható, igyekszem ábrázolni, mit értek konzervatív gondolkodás alatt, és az

emigránsok ehhez való viszonya kapcsán fogok válaszolni arra a kérdésre, érvényes-e rájuk a

konzervatív címke.

Két művet választottam viszonyítási alapként. Az egyik Burke Töprengései, a másik

Michael Oakeshott Konzervatívnak lenni című esszéje.894 Elismerem, e két mű cölöpként való

893 Burke, 1990, p. 184.
894 Az egyszerűség kedvéért a két felfogás közötti – egyébként lényeges, tartalmi – különbségeket most
figyelmen kívül hagyom, és csak utalok rá. Példának okáért Oakeshott Burke-nek sem volt a híve: „És, úgy
vélem, Montaigne-től, Pascaltól, Hobbestól és Hume-tól többet tanulhatunk erről a beállítottságról, mint Burke-
től vagy Benthamtől”. Oakeshott, 2001a, p. 452. Attól is kénytelen vagyok eltekinteni, hogy akár Burke, akár
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elismerése vitatható;895 mindazonáltal úgy vélem, csak ilyen módon lehet megakadályozni az

imént említett sikamlós hatást elkerülni, ha el lehet egyáltalán. Ami az alábbiakban fontos

témám szempontjából, az az absztrakciók, a „metafizikai okoskodások” elutasítása, a

gyakorlat és a hagyomány hangsúlyozása az elméletekkel szemben. Véleményem szerint e

tekintetben különböznek legerőteljesebben az emigránsok attól, amit az imént konzervatív

gondolkodásnak neveztem, és amit legtömörebben Oakeshott fogalmazott meg:

„Konzervatív tehát az, aki inkább választja az ismerőst, mint az ismeretlent, többre tartja a

kipróbáltat a kipróbálatlannál, a tényt a misztériumnál, a ténylegest a lehetségesnél, a

korlátozottat a határtalannál, a közelit a távolinál, az elégségest a túláradóan bőségesnél, a

megfelelőt a tökéletesnél, a mai nevetést az utópisztikus mennyei boldogságnál”.896

Straussnál, Arendtnél és Voegelinnél egyaránt megfigyelhető egyfajta hűvös távolságtartás e

jelzők irányába. A távolságtartás fontos indoka véleményem szerint, hogy mindannyian

megvetették az ideológiákat, és a kortárs politikában a „konzervativizmusnak” nevezett

irányzat sem tűnt kivételnek a szemükben. Ezeket az elnevezéseket, politikai irányzatokat

pusztán felületi és felszínes gondolkodásmódoknak tartották, melyek nem érintik a fontosabb

problémákat. Csak azért, mert valaki a modernitás kritikusa – még ha éles kritikusa is –, még

nem lesz automatikusan konzervatív.

A város és a filozófus ellentéte. Strauss módszere

Oakeshott mennyire tudta betartani saját programját, azaz mennyire voltak képesek pragmatikus hozzáállásra, és
nem elvi alapon bírálni az éppen kialakulót vagy a fennállót.
895 Mondhatná valaki, hogy viszonyítási alapként alkalmazhatnám mondjuk a német konzervatív gondolkodást
is, főként mert a szerzők is ebből a közegből származtak, ezt azonban több okból sem teszem. 1.) A német
konzervatív gondolkodás ideológia-és univerzalizmus-ellenessége nagyban megegyezik a Burke-féle
gondolkodással, így nincs szükség hangsúlyozni egyiket a másikkal szemben. Lásd ehhez Mannheim könyvét:
Mannheim, 1994. 2.) A német konzervatív politika gyakorlatilag halottnak tekinthető, és még az is kérdéses,
hogy a II., vagy inkább az I. világháború végével temették el. Ennek vannak kül-és belpolitikai okai egyaránt
német szempontból, ám ezekre most nem kívánnék kitérni. 3.) Ami az előzőekből következik: a világháború
utáni német konzervatív gondolkodási kísérletek meglehetősen esetlennek bizonyultak, és nem is maradtak
életben. Ez igaz a részben mesterségesen összezsuppolt „konzervatív forradalom” – contradictio in adjecto -
irányzatára is. Utólag főleg úgy tűnik, hogy a kontinens „konzervatív” próbálkozásai meglehetősen erőltetettek
voltak, és nem is voltak képesek gyökeret verni, legalább is az I., legkésőbb a II. világháború után. A nehézségek
miatt úgy találtam, érdemes inkább az angolszász konzervatív hagyományt vonatkoztatási keretként használni.
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy valamiféle szimpátiát a fenti szerzők mégiscsak a common sense angolszász
képzetével alakítottak ki, így ez is indokolja részben az ezzel való összehasonlítást.
896 Oakeshott, 2001a, p. 432.
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Feltűnő, hogy Strauss előfeltevéseinek legmélyén kibékíthetetlen ellentétek jelentik minden

létezés alapját: hit és racionalitás (Jeruzsálem és Athén), premodern és modern filozófia,

város és filozófus. Véleményem szerint ezek nem különálló antagonizmusok, hanem szorosan

össze is kapcsolódnak egymással.897

Strauss olvasási módszere is magából az antik város és a filozófia közti konfliktusból

indul ki. A filozófiára és így a filozófusra is Strauss szerint súlyos veszély leselkedik, hiszen a

„filozófia és a társadalom közötti viszony nem harmonikus”.898 Noha a veszély formája

változik, alapvetően mindig leselkedik a filozófiára.899 A filozófusnak azért van szüksége

exoretikus tanításra, mert ez a saját védelmét szolgálja.900 De miért van védelemre szüksége a

filozófusnak?

A filozófus potenciális filozófusokat, „filozófus kölyökkutyákat” keres, akiket

„lépésről lépésre” kell elvezetni a hétköznapi nézetektől a filozófiai igazságig.901 Ám ehhez a

filozófusnak ki kell mennie a piactérre, hogy tudjon potenciális filozófusokat „halászni”.902

Amikor ezt teszi, szükségszerűen szembekerül a filozófus igazsága a város igazságával. Ezért

is vádolhatták meg Szókratészt az athéniak az „ifjúság megrontásával”:

„Az exoterikus irodalom azon a feltevésen alapul, hogy vannak alapvető igazságok, melyeket

tisztességes ember nem tár a nyilvánosság elé, mert azok sok embernek bajt okoznának. Ezek

az olvasók viszont – éppen mert bántódás érte őket – az emberi természetből következően

azokat bántanák, akik kimondták a kellemetlen igazságot. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a

szabad vizsgálódás és eredményeinek a nyilvánosságra hozatala nincs alapjogként biztosítva.

897 Érdemes odafigyelni Strauss szóhasználatára. Egyrészt azt írja, hogy a néhány elevenen odavetett passzus,
amelyben a valódi tanítás megjelenik, „… szép csöndben elhagyja a liberális krédó minden olyan ostoba
vadhajtását, amely még akkor keletkezett, amikor a liberalizmus győzött, és éppen az elkényelmesedés állapota
felé haladt. A gondolkodó ifjú olvasók először ízlelhették meg a tiltott gyümölcsöt” (Strauss, 1994a, p. 30.),
másutt pedig ugyanezzel a kifejezéssel, a „tiltott gyümölccsel” érzékelteti a filozófia és a vallás kibékíthetetlen
ellentétét: „A hagyományos judaizmus és a filozófia viszonya azonos kérdés Jeruzsálem és Athén viszonyának
kérdésével. Nem nehéz észrevenni, hogy az összefüggést az Ószövetség különböző helyei – például a Genezis első
fejezetében a filozófia elsődleges tárgyának, az égboltnak és az égitesteknek a háttérbe szorulása; a második
fejezetben a jó és a gonosz tudásának fájáról való evés tilalma; az isteni név »vagyok, aki vagyok«; a
figyelmeztetés, hogy a törvény nem az égben és nem is a tengeren túl van; Mikeás próféta szavai arról, hogy mit
követel az Úr az embertől – és a Talmudban található olyan kijelentések között, mint »Aki a következő négy
dolgon töpreng, nem érdemli meg, hogy a világra jött: azon, hogy mi van fent, hogy mi van alant, hogy mi volt és
hogy egykor mi lesz«, vagy »Istennek nincs egyebe az ő világában, mint a Halakha négy rőfje«”. Uo, p. 24.
898 Strauss, 1994a, p. 21.
899 Strauss, 1994a, p. 25.
900 Strauss, 1994a, p. 21.
901 Strauss, 1994a, p. 43.
902 Strauss, 2000, p. 205.
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Az exoterikus irodalom lényegében tehát a nem liberális társadalmakra jellemző. Joggal

vethető föl, hogy van-e valamilyen haszna egy valóban liberális társadalomban”.903

Az exoterikus írás felépítése homályos, tele van ellentmondásokkal, álneveket alkalmaz a

szerző, korábbi kijelentéseket pontatlanul ismétel meg, furcsa kifejezéseket használ. Röviden:

megtéveszti a felületes olvasót. A filozófus az ezoterikus, azaz valódi tanítását a sorok közé

rejti, hogy csak a figyelmes, alapos olvasóhoz, a potenciális filozófushoz jusson el.904 Egy

valódi filozófusról Strauss szerint feltételezhető, hogy nem ejt banális hibákat, így egy

nevetséges hiba esetében élhet az olvasó azzal a gyanúperrel, hogy a szerző szándékosan

hibázott. A szerző igazi véleménye nem is feltétlenül azonos azzal a nézettel, amit a

legtöbbször hangoztat.905 Sőt: a nagy gondolkodók olykor valamelyik negatív szereplővel

mondatnak ki fontos igazságokat!906 Egy exoterikus könyv tehát kettős tanítást tartalmaz.

Előtérben a mindenki számára hozzáférhető üzenetet találjuk, a valódi filozófiai tanítást pedig

a „sorok között”.

Az exoterikus üzenet a „kegyes hazugság”: vagyis az, ami hasznos a politikai

közösségnek, megerősíti az adott közösséget a hitében, véleményében. Ám ettől még

lényegbeli különbség van az igazság és a hazugság között, nem fokozatbeli. Az igazság és a

hazugság közti különbség megfelel az ezoterikus és az exoterikus tanítás közti különbségnek.

Platón exoterikus tanítása megegyezik a kegyes hazugsággal.907 Strauss ebben is követi

Platónt: nem a hazugság a leküzdendő probléma, hiszen azt indokoltan alkalmazza a filozófus

a saját védelme érdekében, hanem a vélemény, vagy a tévedés jelent problémát.

Érdemes azonban nem elfelejteni, hogy Strauss Szókratész követője volt, vagyis

számára a tudás saját tudatlanságunk felismerését jelentette. A filozófus tehát nem azért

veszélyes a városra, mert olyan dolgokat mond, melyek önmagukban veszélyesek a

közösségre. A tudatlanság tudása veszélyesebb, mintha határozott állításokat tenne. A

filozófus zetetikus-szkeptikus hozzáállása jelent veszélyt, az otthontalansága, amely felforgat

minden lojalitást, hitet, odaadást, melyek a város fennmaradása érdekében elengedhetetlen

903 Strauss, 1994a, p. 43.
904 Strauss, 1994a, p. 29.
905 Strauss, 1994a, p. 36. A megtévesztésre jó példa Straussnál az, amikor a Mi a politikai filozófia? című
írásában Arisztotelész „legnépszerűbb műveként” Az athéni alkotmányt említi, és kevésbé népszerű műveként
jelöli meg a Politikát. Holott nyilvánvaló, hogy az igazság épp ennek fordítottja. Lásd Strauss, 1994b.
906 Strauss, 1994a, p. 42.
907 Strauss, 1989, p. 69.
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erények.908 A tudományos vagy filozófiai igazság nyilvánossága lehetetlen vagy

nemkívánatos, és ez nem csak időlegesen érvényes, hanem mindig. A filozófusnak épp a

várossal való béke érdekében kell elrejtenie nézeteit, és tanítványainak csak szóban

hangoztatni azokat, vagy írásban röviden utalni rá.909

A filozófia mint a nem-tudás tudása mindent megkérdőjelez, ezért áll szemben a hic et

nunc politikai közösséggel. Strauss szerint lehetetlen a filozófusok és nem filozófusok közötti

valódi társalgás, mivel alapvető különbség van a filozófus és a város között. A politikai

dolgokban ugyanis alapvető szabály, hogy a létezőt előnyben részesítjük a nem-létezővel

szemben, vagy, hogy elismerjük az első bitorló uralmát. A filozófia viszont azon áll vagy

bukik, hogy nem törődik ezzel az uralommal. A filozófia a legjobb esetben is csak a város

mellett létezhet. Nem véletlen, hogy Platón azt mondta az Államban, hogy egy filozófus csak

akkor kényszeríthető politikai tevékenységre, ha a filozófusok uralkodnak a városban.910

Strauss módszertanának két fontos eleme van: 1.) a szoros olvasat, és 2.) a kettős

tanítás.911 Eszerint úgy kell érteni a régi szerzőket, ahogy ők értették magukat. Le kell

hámozni minden modern lerakódást, historicista és progresszív hozzátoldást. Ez a felfogás

hasonlatos Heidegger Destruktion-jához, és talán nem is nevezhető „konzervatív” eljárásnak.

Strauss e módszertani felfogása ugyanakkor, mondhatni, reakciós indíttatásból fakad, hiszen

azon modern gőg elutasítása adja az alapját, mely szerint mindent jobban tudunk, mint a

régiek. Márpedig Strauss szerint a civilizáció legnagyobb ellenségei a civilizált országokban

azok, akik lenézik saját múltjukat és örökségüket. Úgy vélte, hogy a civilizációt kevésbé

veszélyeztetik a „szűklátókörű, ám lojális” megőrzői, mint azok a „felszínes és bőbeszédű

futuristák”, akik gyökértelen lévén minden gyökeret ki akarnak tépni. A civilizáció elsőrendű

feladata Strauss értelmezésében saját múltjának tisztelete,912 és ebben lényegében osztozik a

konzervatívok nézetével.

Az a tétel, hogy jobban tudunk bármit, mint a régiek, Strauss szerint azért sem igaz,

mert a természet, emberi természet, igazságosság kérdései állandóak, az azokra adott helyes

válaszok nem történeti jellegűek – még akkor sem, ha magának Straussnak a kiindulópontja is

történeti volt.913 E történeti kiindulópont a következő Straussnál:

908 Kielmansegg et. al. 1997, p. 144, 11. jegyzet.
909 Strauss, 1994a, p. 40−41.
910 Strauss, 1995, p. 14.
911 E két elem ellentmondásosságának a problematikus mivolta is felvethető: ha a szoros olvasat követelményeit
komolyan vesszük, hogyan lehetséges a kettős tanítás?
912 Strauss, 1995, p. 41.
913 Lánczi, 1999, p.36.
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„A múlt minden egyes korszakát önmagából kell megérteni, s nem szabad a kortól idegen

mércét alkalmazni. Minden egyes szerzőt – amennyire csak lehetséges – önmagában kell

értelmezni, interpretálásakor nem szabad olyan kifejezéseket használni, amelyek nem

ültethetők át szó szerint a szerző által használt nyelvre, illetve olyanokat, amelyeket ő nem

használt, vagy az ő korában nem forogtak közszájon”.914

Noha Strauss módszere elősegíti azt, hogy ne kövessen el olyan súlyos hibákat, mint

amilyeneket pl. Karl Popper vét a nyitott társadalomról szóló könyvében, mégis érdemes

kiemelni módszerének nem-konzervatív, radikális jellegét:

„A hagyományvesztés témája számtalan szerző esetében az újrakezdő (radikális) hajlamot

igazolta a hagyományvesztés reménytelenségével szemben. Minél radikálisabbak az

újrakezdés hívei, annál inkább elvetik a létező hagyományt. S könnyebb érvelniük, ha abból

indulnak ki, hogy minden hagyomány megszűnt vagy romlott. Ebben az esetben ugyanis a

radikális nem felelős radikalizmusáért, hiszen hagyomány híján mindenki csak radikális,

egyetlen ügyű, azaz leegyszerűsítő, egyoldalú és magabiztos lehet. Mivel a hagyomány

fogalmát a konzervatív gondolkodáshoz szokták kapcsolni, talán fontos rámutatni arra, hogy

a múlt némely auktorának felelevenítése még nem hagyomány. Itt elsősorban Leo Straussra

gondolok, akinek érdeme, hogy számos elfeledett szerzőt hozott felszínre. Javasolt módszere, a

szoros olvasás azonban azt feltételezi, hogy régi szerzők eredeti értelme úgy is

rekonstruálható, ha átugorjuk az elmúlt néhány évszázad értelmezéseit. Ez a visszanyúlás

azonban semmiben sem különbözik ama eretnekek módszerétől, akik ugyanezt remélték a

Bibliával: az eltelt évezredek értelmezéseit elhajlásnak, bűnösnek ítélve, a hagyománytól

megszabadulva reméltek visszajutni a tiszta értelmezéshez. Ahogyan tehát az eretnekek a

szerintük ab ovo romlott – hiszen ember alkotta – hagyománytól mentes tudást remélték,

hasonlóképpen tesz Leo Strauss is”.915

Strauss esetében persze mindig felmerül a kérdés, hogy ő maga is ezoterikusan írt-e.

Alapvetően tartja magát az a nézet, mely szerint igen, Strauss alkalmazta maga is a kettős

tanítást, kritikusai szerint egyenesen gonoszságot tanított a sorok között. Egy másik lehetséges

914 Strauss, 1994a, p. 32. Egy óvatos megjegyzés kívánkozik ide: ugyanez volt a német historizmus, például
Ranke álláspontja is, amely német történeti iskola ellen Strauss hadakozik műveiben – M. G.
915 Molnár, 2010, p. 168.
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és megfontolandó értelmezés szerint ugyanakkor Strauss inkább felfedte, semmint elleplezte a

kettős tanítást.916 Miért írt volna arról, hogy létezik az írásnak egy ilyen hagyománya, ha azt

akarta, hogy a titkos tanítást csak az arra érdemesek ismerjék? Eszerint az értelmezés szerint

Straussnak nem volt ezoterikus olvasata, ő inkább beszámolt erről a hagyományról.

A partikularizmus problémája Straussnál

Strauss a liberalizmusról szóló könyvének bevezetőjében ír konzervatívokról és liberálisokról.

Mint írja, a konzervatívok inkább elfogadják a partikulárist vagy magát a partikularizmust,

mint az univerzalizmust, mely utóbbi inkább a liberálisok sajátja. Épp ezért a konzervatívok

hajlamosak az alapvető sokszínűséget, pluralitást is jobban fenntartani és tisztelni, mint az

univerzalista liberálisok. Strauss megjegyzi továbbá, hogy a konzervatívok bizalmatlanok az

értelemmel szemben, és a hagyományban bíznak, „amely, mint olyan, szükségszerűen ez vagy

az a tradíció és így partikuláris”.917

Strauss úgy vélte, hogy a konzervativizmus averzióval viseltet a változás iránt, vagy

legalábbis bizalmatlan azzal szemben. Így ellentéte inkább a progresszivizmus, a haladás hite,

semmint valami szubsztantív, mint a szabadság. Strauss szerint épp ezért korának

konzervativizmusa azonos azzal, ami korábban liberalizmus volt: ami konzervativizmus név

alatt fut, érvelt Strauss, annak közösek a gyökerei a kortárs liberalizmussal, de még a

kommunizmussal is. Ez utóbbi megjegyzés kissé furcsának hat, és Strauss azt teszi hozzá,

hogy mindez akkor válik világossá, ha valaki visszamegy a modernség eredetéhez, azaz a

premodern hagyománnyal való szakításhoz, amely a tizenhetedik században történt.918 Azaz

Strauss szerint az antikok és a modernek vitája alapvetőbb, mint akár a liberális-konzervatív,

akár a konzervatív-kommunista ellentétek.

Ezen túl Strauss szerint a konzervatívok, vagy a konzervatív gondolat egy alapvető

belső ellentmondással küszködik, amit nem tud feloldani. Hermann Cohen Spinoza-

kritikájával kapcsolatban jegyzi meg, hogy a szerző a konzervatívok „tipikus hibáját” követi

el. A hibát Strauss abban jelöli meg, hogy elfedi azt a tényt, hogy a kontinuus és változó

tradíció, melyet becsben tart, sosem jöhetett volna létre a konzervativizmus által, illetve

916 Zuckert-Zuckert, The Truth about Leo Strauss… p. 141.
917 Strauss, 1995, p. viii.
918 Strauss, 1995, p. ix.
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törések, forradalmak, szentségtörések nélkül, melyeket épp a megszívlelt hagyomány

kezdetén követtek el, vagy legalább is csöndben megismételtek annak során.919

Strauss úgy vélte, hogy az eredeti értelemben vett liberális olyannyira nem ellentéte a

konzervatívnak, hogy az együtt jár egyfajta konzervatív pózzal. Érdemes nem elfelejteni,

hogy Strauss számára a premodern politikai filozófia liberális a szó eredeti, nem modern

értelmében. A premodern filozófia nem lehet egyszerűen konzervatív Strauss szerint, hiszen

az a felismerés vezérli, hogy az ember természettől fogva nem az ősit, vagy a hagyományosat

keresi, hanem a jót. Ezzel, úgy vélem, elérkeztünk ahhoz a markáns szembenálláshoz, amely

Strauss és a konzervatív gondolkodás között feszül. Strauss Platónt követi, amikor az ősi,

bevált, hagyományos helyett a jót, az igazságosságot, az igazságot keresi, hiszen ezek nem

feltétlenül esnek egybe, sőt legtöbbször nem azonosak.920

Másrészről Strauss úgy véli, hogy a klasszikus politikai filozófia ellenzi az univerzális

és homogén államot, a liberalizmus és a kommunizmus közös eszmei célját. A klasszikus

politikai filozófia szerint ugyanis az ember számára a természetes társadalom a város, azaz

egy zárt társadalom. A város zárt társadalmát a bizalom tartotta össze, amely feltételezi az

ismertséget.921 Egy kis, zárt közösségben megvalósul a kölcsönös felelősség és ellenőrzés,

miközben egy nagyvárosban mindenki nagyjából úgy él, ahogy a kedve tartja.922 Noha

jelentős pontokon különbözött gondolkodásuk, és a modernséget más-más szempontok

alapján bírálták, Strauss e véleménye egyezik Polányiéval: „A szabad társadalom nem nyitott

társadalom, hanem olyan, amely teljes mértékben egy sajátos véleménykészletnek szenteli

magát”.923

Minden létező társadalom ugyanis a klasszikus bölcselet szerint – akár múlt-, akár

jövőbéli – valamilyen partikuláris véleményen alapszik, mely véleményt nem válthatja fel a

tudás, így a társadalom szükségszerűen partikuláris vagy partikularista. Strauss ehhez az

érveléséhez is hozzákapcsolja a kettős tanítás tézisét. A filozófusra ez a felismerés különleges

felelősséget kényszerít a nyilvános beszéd vagy írás terén, amire nem lenne szükség, ha egy

racionális társadalom létezne vagy létrejönne.924

919 Strauss, 1995, p. 253.
920 Nem véletlen, hogy az általam értelmezési keretnek választott konzervatív gondolkodók nem túlzottan
kedvelték az „igazságosságra” való hivatkozást. Oakeshott nem véletlenül fordult Hobbeshoz, akit mind Strauss,
mind Voegelin bírált.
921 Strauss, 1999, p. 97. E kijelentés rímel arra az arisztotelészi gondolatra, hogy a politeia-t a philia, a (politikai)
barátság tartja össze.
922 Strauss, 1999, p. 98.
923 Polányi, 2002, p. 63.
924 Strauss, 1995, p. x.
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A politikai szabadság Strauss szemében nem égi ajándék, hanem több generáció

erőfeszítéseinek eredménye, épp ezért fennmaradása éberséget követel: „Egy nyitott vagy

mindent átfogó társadalom sok társadalmat ölelne föl, melyek a politikai érettség nagyon

eltérő fokán állnának, és az esélyek szinte biztosan annak kedveznek, hogy az alacsonyabb

szintű magához alacsonyítja a magasabb szintűeket. Egy nyitott vagy átfogó társadalom a

humanitás alacsonyabb szintjén fog állni, mint egy zárt társadalom, amely generációk során

keresztül hatalmas erőfeszítést tesz az emberi tökéletesülésért”.925

A természet(jog) fölfedezése: Strauss konvencionalizmus-bírálata

A klasszikus filozófia alapján Strauss úgy gondolta, hogy nem a politikai dolgok tudományos,

hanem természetes megértéséből kell kiindulnunk. A természet felismerése pedig a filozófia

feladata. A természet felfedezésével a filozófia élesen szemben áll a vallással: az

Ótestamentum kiinduló premisszája Strauss szerint a filozófia implicit tagadása, hiszen az

nem ismeri a természetet.

„A mítosztól megkülönböztetett filozófia akkor jelent meg, amikor a természetet fölfedezték,

illetve az első filozófus volt az az ember, aki fölfedezte a természetet. A filozófia egész

története semmi más, mint folyton megújuló kísérletek sorozata, hogy teljes mélységében

megértsék annak a döntő felfedezésnek a lényegét, melyet néhány görög gondolkodó tett

mintegy kétezerhatszáz évvel ezelőtt vagy még előbb”.926

A természet a megkülönböztetés fogalma. Vannak természetes és nem természetes

dolgok. A „szokás” vagy az „út”, azaz, a konvencionalizmus a természet filozófia-előtti

megfelelője Strauss szerint. A szokást vagy az utat régisége, beváltsága garantálja, és épp ez

az, amire a konzervatív gondolkodás hivatkozni szokott. Ezzel szemben állítja Strauss, hogy

nem minden, ami régi, helyes is egyben. A természet felfedezése, azaz a filozófia létrejötte

abban az állításban nyilvánul meg, hogy az a jó, ami összhangban van a természettel.927 A

konvencionalizmus azonban azonosítja a régit és sajátot a helyessel és a jóval, szemben az

újjal és a furcsával, szokatlannal, melyek a rosszat jelentik: „A filozófia előtti életet a jónak az

ősivel való eredendő azonosítása jellemzi”.928 Az első dolgokra a választ eredetileg a tekintély

925 Strauss, 1999, p. 98.
926 Strauss, 1999, p. 64. Lehetséges, hogy Strauss itt hallgatólagosan mítosznak tekinti a vallást?
927 Strauss, 1999, p. 72.
928 Strauss, 1999, p. 65.
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adta meg, amely úgyszintén a konzervatívok kedvelt fogalma. A tekintély problémájával

megjelenik az a lényegi dimenzió, amely élesen elválasztja Strausst a konzervatív

gondolkodástól.

A törvény eredetileg a közösség életmódját jelentette. Az első dolgok és a helyes út

nem válhat megkérdőjelezhetővé a konvencionalizmus szerint, azok nem kutathatók, azaz, a

filozófia nem jelenhet meg, vagyis a természet felfedezése nem lehetséges addig, amíg a

tekintélyt nem lehet kétségbe vonni, amíg bárki kijelentését bizalom alapján elfogadják.929 „A

természetjog eszméjének a megjelenése ezért föltételezi a tekintély kétségbevonását”. Nem

véletlen Strauss szerint, hogy az Államban a beszélgetés akkor kezdődik, amikor Kephalosz,

azaz a tekintély távozik.

A természet felfedezése, azaz a filozófia szemben áll a konvenció tekintélyével és a

vallás kinyilatkoztatásával is: „(…) ha az ember az isteni kinyilatkoztatásból tudja, hogy mi a

helyes út, akkor nincs szüksége arra, hogy önálló erőfeszítések által fölfedezze azt”.930

Straussnál jól látszik, hogy a filozófia természete nagyon is „lázadó”, és épp azzal veszi

kezdetét, hogy kétségbe vonja a szokást, a tekintélyt, a vallást.931 A filozófia a konvención

alapuló jótól megkülönböztetett természet szerinti jó keresése.932

„Röviden tehát elmondható, hogy a természet fölfedezése egybeesik egy emberi lehetőség

megvalósulásával, amely – legalábbis az önértelmezése szerint – történelemfeletti,

társadalomfeletti, erkölcsfeletti és vallásfeletti. (…) a nyilvánvaló változások nem lennének

lehetségesek, ha nem lenne valami állandó vagy örök (…) Éppen ezért a természet és a

konvenció, a phüszisz és a nomosz közötti különbségtétel egyidős a természet, és így, a

filozófia fölfedezésével”.933

A törvény a konvencióból nyeri az erejét, azaz megállapodásból, így a törvény és a

konvenció elfedik a természetet. A kettő nem felel meg egymásnak: vagy az „igazságban

létezni”, vagy a „törvény vagy konvenció által létezni” lehetősége érvényesül. Az autoritás az

ősire apellált, a természet fölfedezésével azonban Strauss szerint megrendült az ősi alapja. A

filozófia a jót kezdte figyelni, a lényegi jót, ami „természettől fogva jó”. „A természet régebbi

929 Arendt érdekes módon épp a tekintély fogalmának rehabilitálására törekszik erről szóló esszéjében. Mint írta,
a tekintély különbözik egyfelől az erőszak vagy kényszer alkalmazásától, másfelől a meggyőzés-érvelés
egalitárius jellegétől. A filozófia és a tekintély ellentétét tehát Arendt is felismeri, és esszéjében hangsúlyosan a
tekintély pártjára áll a filozófiával – és persze Platónnal – szemben. Arendt példaként – talán nem véletlenül –
nem is a görögöket, hanem a rómaiakat hozza föl. Ld. Arendt, 1995, p. 101−102.
930 Strauss, 1999, p. 66.
931 Tehát épp azon dolgokat vonja kétségbe, melyeket Arendt a már említett esszéjében említ afféle „római
hármasként”: tekintély, hagyomány, vallás.
932 Strauss, 1999, p. 67.
933 Strauss, 1999, p. 69.
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minden tradíciónál, ezért tiszteletreméltóbb, mint bármely tradíció (…) Az ősi tekintélyének a

megkérdőjelezésével a filozófia azt ismeri föl, hogy a természet a tekintély”.934 Ugyanakkor

Strauss azt is hangsúlyozza, hogy „A klasszikus filozófusok teljességgel magukévá tették azt a

nagy igazságot, amely a jónak az ősivel való azonosságát támasztotta alá. Csakhogy nem

tudták volna megmutatni ezt az igazságot, ha először nem utasították volna el ezt az

azonosságot. Szókratész nagyon is konzervatív ember volt, már ami politikai filozófiájának a

végső gyakorlati következtetéseit illeti”.935

A klasszikusok számára Strauss értelmezésében különös fontossággal bírt a kezdetek

kérdése. Vajon az igazságos-igazságtalan megkülönböztetése konvención, vagy természeten

alapul? Az igazságos és igazságtalan megkülönböztetésének eredete nem válaszolható meg a

kezdetek, a történelmi gyökerek figyelembe vétele nélkül. Ahhoz, hogy ezt a filozófus

kutassa, kétségbe kell vonnia a bevett vélekedéseket az igazságosról és igazságtalanról. A

jogosról-jogtalanról alkotott többféle vélemény Strauss szerint épp, hogy nem cáfolja, hogy a

jogos alapelvei változóak lennének.936 Sőt: a vélekedések változatossága az igazságosságról,

jogosról inkább „a tévedések sokféleségeként” értelmezendő. Éppen, hogy nem mondanak

ellent az egyetlen igazság létezésének, hanem alátámasztják azt.937

A természet felfedezésével indító filozófia számára az igazságosságnak vagy

természetjognak – ezeket szóhasználata alapján azonosnak tekinti Strauss – valódi létezőnek

kell lennie, ezért annak „mindenütt egyforma az érvényessége”.938 Ám, még egyszer, az

ezekre vonatkozó gondolatok eltérőek. A konvencionális dolgokkal kapcsolatban nem

merülnek fel olyan súlyos nehézségek, mint az igazságos és igazságtalan alapelvekkel

kapcsolatosan. A konvencionális dolgok ugyanis természetükből fakadóan változatosak,

változékonyak és partikulárisak. Az igazságosságra vonatkozó sokféle elképzeléssel

szembesülve Strauss újra hangsúlyozta, hogy a sokféle elképzelés épp az egy igazságot

igazolja:

„Mindenütt hangoztatni szokták, hogy igazságos azt megtenni, amit a törvény előír, illetve

hogy az igazságos azonos a jogszerűvel, azaz azzal, amit az emberek legálisnak tekintenek,

vagy amiről egyezség született, hogy legálisnak tekintenek. De vajon ez nem éppen azt foglalja

934 Strauss, 1999, p. 70.
935 Strauss, 1999, p. 71.
936 Strauss, 1999, p. 73.
937 Strauss, 1999, p. 73−74.
938 Strauss, 1999, p. 75.
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magában, hogy az igazságosságra vonatkozóan az egyetemes megegyezésnek létezik

valamilyen mércéje”?939

E felismerésben Strauss azt fogalmazza meg, hogy mindenki ismer igazságtalan törvényeket.

Azaz, olyan törvényeket, melyek jogszerűek ugyan, de nem igazságosak. „A konvencionalista

érvelés lényege tehát a következő: az igazságosság konvencionális, mert az igazságosság

lényegében az államhoz tartozik, az állam pedig konvencionális”.940 A jogszerű, de nem

igazságos törvények pedig épp a természetjog létére utalnak.

Ha valaki elutasítja a természetjogot, az Strauss szerint kizárólag pozitív jogokat ismer

el jogként. Így azt, hogy mi jogos, kizárólag az országok törvényhozói és bíróságai döntik el.

Ám Strauss szerint „(…) az igazságosnak és az igazságtalannak van a pozitív jogtól független

és magasabb mércéje: egy olyan mérce, amelyhez viszonyítva ítéletet tudunk mondani a

pozitív jogról”. Ha csak a pozitív jog létezik, akkor Strauss érvelése szerint a relativizmus

csapdájába esünk: bármilyen életmód, bármilyen intézmények pusztán az adott kontextusban

nyerik el értelmüket, és külső szemszögből nem bírálhatók. Ha az elveknek nincs objektív

forrása, csak a szubjektív preferencia marad mindenféle normativitás nélkül. Strauss szerint

épp ezért a természetjog elutasítása nemcsak, hogy nihilizmushoz vezet, hanem „azonos a

nihilizmussal”.941 Ezen az alapon a kannibalizmus nem tekinthető „rosszabb” szokásnak, mint

a nyugati civilizáció rendje. „Racionális módon nem oldhatjuk meg ezt a problémát, ha nincs

egy mércénk, amelyhez viszonyítva különbséget tudunk tenni valóságos és képzelt szükségletek

között (…)”. Strauss valójában a racionális értékítéletek legitim mivoltát kívánja

helyreállítani,942 ezért érvelt a társadalomtudományos értékmentességgel szemben is. A

modern társadalomtudomány instrumentalista, és nem képes normatív eligazítást adni:

„Nyilvánvaló, hogy sok ember, köztük a természetjog leghangosabb ellenzői által is

katasztrofálisnak tekintett következmények a természetjog jelenkori elutasítására vezethetők

vissza. A mai társadalomtudomány nagyon bölccsé és okossá tehet minket abban a

tekintetben, hogy egy cél eléréséhez milyen eszközök kellenek. Ugyanakkor elismerten

939 Strauss, 1999, p. 75.
940 Strauss, 1999, p. 80. Ez lényegében Hobbes állítása.
941 Strauss, 1999, p. 12.
942 Strauss, 1989, p. 23.
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képtelen eligazítani bennünket abban a kérdésben, hogy mely célok legitimek vagy illegitimek,

igazságosak vagy igazságtalanok”.943

Strauss szerint a konvencionalizmus érvei összhangban vannak a természetjog létezésének

lehetőségével. Ugyanakkor szerinte „a dolgok természete és nem a konvenció határozza meg,

hogy mi az igazságos”. A változékonyság, az igazságos dolgok sokfélesége – tehát a

konvencionalizmus feltevései – egyenesen következménye Strauss értelmezésében az

igazságosság alapelvének, annak, hogy „az igazságos megegyezik a közjóval”.944

Strauss a természetjogban egy, az aktuálisan és tényszerűen létező rendektől eltérő

mércét keresett. A szemében ez volt az a mérce, amely nem a hagyomány, a szokás, vagy a

vallás felől képes bírálni a rossz rendet, hanem a „természet”, azaz, a filozófia felől,

összhangban a klasszikus filozófia elképzeléseivel. Ebben az értelemben, noha nem vallási

mércét keresett, sőt hangsúlyozta annak szembenállását a filozófiával, Strauss mégis a

transzcendenciához fordult, ahogy ezt hangsúlyozta is: „A politikai filozófia mint a

természetes vagy legjobb rend keresőjének eredeti jelentésébe fontos értelemben beletartozott

a transzcendencia is”.945

Úgy tűnik, hogy Straussra e kérdés megítélésében is egyfajta kettősség jellemző.

Egyrészt a partikularizmus, a doxa, a konvenció ellen érvel az antik filozófia szempontjából;

másrészt inkább védelmébe veszi a partikularizmust, a véleményen alapuló várost, ha azzal

szembeállítják az univerzális és homogén állam utópiáját. Azaz, ugyanúgy jár el mint a

legjobb rezsim esetében: a legjobb rend a Platón által elképzelt rend, második legjobbként

megfelel az alkotmányos vagy törvényes rend, akár a demokrácia is, ha abban a legjobbak –

azaz, valamiféle arisztokrácia – uralkodik. Mivel az igazságon alapuló rend az elméletileg

legjobb, ami elképzelhető, ám kicsi az esély a megvalósítására, a gyakorlatilag

megvalósítható legjobb rend a városé, a zárt társadalomé, a konzervatívok által favorizált

partikularizmusé. Úgy vélem, hogy Strauss meg kívánta őrizni az antik filozófia

racionalizmusát-intellektualizmusát, és azt fordította szembe a konzervatívok

konvencionalizmusával vagy hagyományelvűségével, ugyanakkor elborzasztotta az a liberális

vagy kommunista utópia, amely egy univerzális és homogén államban akarta volna egyesíteni

az emberiséget. Az antik racionalizmus mércéit tehát élesen elválasztotta a modern

utópizmustól.

943 Strauss, 1999, p. 10.
944 Strauss, 1999, p. 76.
945 Strauss, 1999, p. 18.
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Amikor valaki Strauss természetjogról írt eszmefuttatásait olvassa, nem árt figyelembe

vennie, hogy talán maga Strauss is csupán az erre vonatkozó igényt fejezte ki, nem feltétlenül

bizonyította magát a természetjogot:

„A természetjog iránt fölmerülő mégoly komoly igény sem jelenti azt, hogy ezt az igényt ki is

tudjuk elégíteni. Egy óhaj még nem tény. Mégha be is bizonyítjuk, hogy egy bizonyos nézet

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól éljünk, ezzel csak azt bizonyítjuk, hogy a szóbanforgó nézet

hasznos mítosz, de azt nem, hogy igaz is”.946

Strauss esetében tehát nem tudhatjuk biztosan, hogy vajon bizonyíthatónak gondolta-e

a természetjog létét, vagy e megjegyzésével gyakorlatilag hasznos mítosznak, kegyes

hazugságnak bélyegezte-e.

A reakció, a történeti iskola és Burke bírálata

A történeti iskola válaszként született meg, a francia forradalom bírálataként, a hagyományos

rend érdekében. Strauss szerint azonban a hagyományos rend védelmének megfogalmazása

lehetséges lett volna a természetjog bírálata nélkül is. A történeti iskola azonban azt az utat

választotta Strauss szerint, hogy minden egyetemes vagy absztrakt elvet elutasítsanak, hiszen

azoknak felforgató hatásuk van.947 Nem az egyetemes normák létezését, pusztán azok

jelentőségét tagadták, ám ezzel Strauss szerint a történeti iskola „lerombolta minden olyan

erőfeszítés egyetlen szilárd alapját, melyből kiindulva a tényleges meghaladható. Éppen ezért

a historicizmust a modern evilágiság sokkal szélsőségesebb formájának tekinthetjük, mint a

18. századi francia radikalizmust”.948

Strauss azt állította, hogy végső soron ezzel a történeti iskola lejáratta az absztrakt

elveket, és így „Egyetlen mérce maradt, egy teljesen szubjektív jellegű, melynek alapja az

egyén szabad választása. Egyetlen objektív kritérium sem maradt a jó és a rossz

megkülönböztetésére. A historicizmus a nihilizmusban érte el csúcspontját. Az a kísérlet, hogy

az ember végleg otthonra leljen ebben a világban, az otthonosság érzetének teljes

elvesztésével ért véget”.949

946 Strauss, 1999, p. 12.
947 Strauss, 1999, p. 17.
948 Strauss, 1999, p. 19.
949 Strauss, 1999, p. 20.
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Úgy látom, hogy Strauss ebben a tekintetben a forradalmi radikalizmusnál is

veszélyesebbnek tartotta az arra adott reakció absztrakció-ellenességét, hiszen ezzel a történeti

iskola szembement a klasszikus filozófia alapelvével. A klasszikus filozófia jelentősége

Strauss szerint a természet felfedezése, és azon áll vagy bukik, hogy létezik-e természet

(physis), a konvencionálistól, a barlangtól függetlenül létező mérce. A történeti iskola tagadja

e mércéket, mert a radikalizmus, a forradalom forrását látja benne.

Strauss nem csak a történeti iskolát bírálta. Úgy gondolom, hogy a konzervatív

gondolkodás kritikája Strauss Burke-kritikájában csúcsosodik ki. Strauss Burke-ről írt

fejezetében explicit módon is megjelennek azok a fontos elemek, melyek elválasztják Strausst

a konzervatívoktól.950

Strauss Burke gondolatainak bemutatásával kezdi elemzését. Burke számára a

kormányzat alapja nem „az ember képzeletbeli jogaiban” található, hanem a szükségletekről

való gondoskodásban. A természetjog pedig nem sokat mond az alkotmány legitimitásáról

Burke számára. Burke szemében nem a természetjog, hanem a tapasztalat a döntő, azaz, épp

Strauss bírálatának tárgya: a konvenció.951 A francia forradalmat Burke az első „filozófiai

forradalomnak” tekintette, melyet „telivér metafizikusok” ötöltek ki és hajtottak végre.952

Burke egész művében rosszallóan és megvetően használja a „metafizika” és „metafizikus”

kifejezéseket, így Strauss szerint Burke valójában „búcsút int az arisztoteliánus

hagyománynak”.953 Burke nem csak a forradalom radikalizmusát bírálta, hanem a teoretikus

szellemet magát is.954 Burke érve az volt, hogy a gyakorlat szükségszerűen mindig nélkülözi

az elméletekre jellemző egzaktságot, egyértelműséget.

Strauss szerint Burke gondolkodása „előrevetíti az érzelemnek és az ösztönnek

egyfajta fölszabadítását, illetve az ész egyfajta leértékelését”. Burke Strauss szemében ott

siklik ki, ahol a modern racionalizmus-bírálata „észrevétlenül átvált a »racionalizmus« mint

olyan bírálatára”. Straussnak azonban nem csak az elmélet-ellenesség a problémája Burke-

kel, hanem az is, hogy Burke elutasítja azt a nézetet, mely szerint lehet intézményeket

„csinálni”, hiszen Burke szerint az intézmények „fejlődnek”.955 Épp ezért Burke elveti azt a

950 Van olyan vélemény, amely szerint Strauss egyenesen tisztességtelen volt Burke-kel szemben, és eltúlozta
vagy karikírozta Burke nézeteit. Lásd McAllister, p. 287, 2. jegyzet.
951 Strauss, 1999, p. 208.
952 Strauss, 1999, p. 211.
953 Strauss, 1999, p. 216. Strauss úgy véli, Arisztotelész filozófiája még a teoretikus élet „végső fölényén” alapul.
Ezzel szakít Burke, amikor a gyakorlatot az elmélet fölé helyezi.
954 Strauss, 1999, p. 213.
955 Érdemes e ponton összevetni ennek a problémának az értelmezését Hayek vagy Polányi felfogásával. Noha
Hayek külön esszében utasította el azt, hogy konzervatívnak tekintsék, hősei mégiscsak az angolszász
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nézetet, mely szerint a legjobb társadalmi rend lehet egyetlen egyén, egy bölcs „törvényhozó”

műve:

„A klasszikusok szerint a legjobb alkotmány az ész alkotása, azaz az egyén vagy néhány egyén

tudatos cselekedetének vagy tervezésének a gyümölcse. Összhangban van a természettel vagy

ez maga a természetes rend (…) Viszont nem természetes a keletkezés módját tekintve: a

legjobb alkotmány elgondolás, tervezés tudatos készítés műve; természetes folyamat vagy a

természetes folyamat utánzása révén nem áll elő. A legjobb alkotmány a célok sokféleségére

irányul, melyeket a természet kapcsol egybe olyan módon, hogy ezen célok közül az egyik a

legmagasabb cél; ezért a legjobb alkotmány elsősorban erre az egyetlen célra irányul, amely

természet szerint a legmagasabb cél. Burke szerint azonban a legjobb alkotmány azért van

elsősorban összhangban a természettel vagy azért természetes, mert nem tervezés hanem a

természetes folyamat utánzása révén keletkezik, vagyis mert irányadó elgondolás nélkül,

»hosszú időn át és sok véletlenen keresztül« folyamatosan, lassan, majdhogynem észrevétlenül

jön létre; az összes »újonnan kiókumlált és összetákolt köztársaság« szükségszerűen rossz.

Ezért a legjobb alkotmány »nem szabályos terv vagy bármilyen egységes elgondolás alapján

alakul ki«, hanem »a célok legnagyobb változatosságára« irányultan”.956

A közjó Burke-nél nem szándékolt cselekvések következménye, és ezzel Strauss szerint

Burke elfogadta a modern politikai gazdaságtan alapelvét, amely ellentétes a klasszikus

alapelvvel.957 Strauss gyakorlatilag utilitaristaként ábrázolja Burke-öt, ami a klasszikus

politikai filozófiai normativizmus szemszögéből érthető talán, ám véleményem szerint

vitatható.

Strauss emlékeztet arra, hogy Burke szerint nem „metafizikai jogbölcseletre”, hanem

„történelmi jogtudományra” lenne szükség, ily módon Burke előkészíti a történeti iskolát.

Strauss szerint Burke „miközben a francia forradalmat bírálja, ugyanahhoz az alapelvhez

fordul, amely a forradalmi sarkigazságokat élteti és elüt minden korábbi

gondolkodásmódtól”.958

Strauss továbbmegy: értelmezésében Burke egy lépésre van attól, hogy a jó és rossz

különbségét alárendelje a „progresszív” és „retrográd” közti különbségtételnek, illetve annak,

konzervatív gondolkodás megalapítói voltak – főként Hume-ra és Burke-re gondolok. Hayek Burke-öt követi,
amikor az intézmények nem tervezett, evolutív jellegét hangsúlyozza.
956 Strauss, 1999, p. 217−218.
957 Strauss, 1999, p. 218. Pl.: A „haszon szeretete” „minden állam virágzásának fő oka”.
958 Strauss, 1999, p. 219.
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hogy „mi van és mi nincs összhangban a történelmi folyamattal”.959 Strauss mégis megjegyzi,

hogy Burke konzervativizmusa összhangban van a klasszikus gondolkodással, ám

„»konzervativizmusának« értelmezése az emberi ügyek olyan megközelítését készítette elő,

amely még a francia forradalom teoretikusainak »radikalizmusától« is távolabb áll a

klasszikus gondolkodástól”.960 Strauss azt állítja, hogy Burke nélkülözhetőnek tekinti a

transzcendens mércéket, ha „a mérce a folyamat inherens része”; továbbá Burke-höz

kapcsolja azt az elgondolást is, amely a tényleges és a jelenvalót tekinti racionálisnak. Ez

Strauss szerint csak ránézésre a jónak az ősivel való klasszikus azonosítása, valójában Burke

Hegelt készíti elő.961

Burke az elmélet és gyakorlat közti különbség fölfedezésével olyan szkepszist alakított

ki az elmélettel szemben, amely végül a gyakorlat érdekében lebecsülte az elméletet. Azzal,

hogy a filozófia, vagyis az elmélet témájává vált a gyakorlat, megszűnt „a szó szoros

értelmében vett gyakorlatnak lenni”.962

„A »doktrinérizmus« és az »egzisztencializmus« két elhibázott szélsőségnek tűnik fel a

szemünkben. Miközben egymás ellentétei, egy döntő szempontból egybecsengenek: mindkettő

elhanyagolja az okosságot, »ezen alacsonyabb világ istenét«. Az okosság és »ez az

alacsonyabb világ« nem szemlélhető megfelelően »a magasabb világ« bizonyos ismerete,

igazi theoria nélkül”.963

Strauss úgy vélte, hogy Burke ugyan Cicero követője volt, ám Cicerót Burke-kel szemben

„egy új kormányzat megalkotásának puszta ötlete” mégsem töltötte el „undorral és

rémülettel”. Cicero elfogadta annak lehetőségét, hogy a társadalmakat „kiemelkedő egyének”,

kivételes államférfiak alapítják meg, míg Burke elutasította ennek lehetőségét. Így Strauss

szerint Burke szakít a klasszikus hagyománnyal.

Érdemes megjegyezni, hogy Strauss bírálta azt a hitet, amely szerint az emberi értelem

minden problémát képes megoldani. Ez számára arroganciát és egoizmust testesített meg.

Burke-höz hasonlóan úgy gondolta, hogy az értelemre alapozott politikai rend kísérlete

959 Úgy vélem, Strauss itt súlyosan eltúlozza Burke állításait. Amennyiben valamiféle objektív „történelmi
folyamat” felől bírált volna valamit, akkor épp a racionalizmus hibájába esett volna, amit viszont bírált. Burke-
nél – és az őt követő Hayeknél és Polányinál (és e tekintetben Voegelinnél) – épp az az érv hangsúlyos, hogy a
történelem kiismerhetetlen, esetleges, nem tudhatjuk, mi fog történni. Ez még akkor is igaz, ha Burke később
jóstehetségnek bizonyult, amennyiben a forradalom kimenetelét elég pontosan festette le. Továbbá, ha Burke
feltételezett volna egy megváltoztathatatlan történelmi folyamatot, miért bírálta a francia forradalmat? Miért nem
tekintette azt elkerülhetetlenül a „történelmi folyamat” részének? Azt állítom, hogy Burke éppen az ellentétes
oldalon állt azokkal szemben, akik valamiféle változtathatatlan „történelmi folyamatról” beszéltek.
960 Strauss, 1999, p. 220.
961 Strauss, 1999, p. 221.
962 Strauss, 1999, p. 221.
963 Strauss, 1999, p. 222.
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minden kényelmes illúziót megszüntetett, és a nihilizmus romantizált modelljéhez vezetett a

bibliai erkölcsiség elutasításával.964 A modern racionalizmus bírálatával egyidejűleg azonban

Strauss az – antik – értelmet kereste, és azt kívánta rehabilitálni. A harmincas évek politikai

felfordulása arra késztette Strausst, hogy minden szubjektív akaratra alapozott rezsimet

elutasítson.

„Más megfigyelések és tapasztalatok igazolták azt a gyanút, hogy nem volna bölcs búcsút

inteni az értelemnek. Így hát azon kezdtem el töprengeni, hogy az értelem öngyilkossága vajon

nem a modern racionalizmus elkerülhetetlen következménye volt-e, szemben a premodern

racionalizmussal, különösen a zsidó-középkori racionalizmussal és annak klasszikus

(arisztoteliánus és platóni) alapjával”.965

Strauss problémája tehát Burke-kel az volt, hogy – akár hallgatólagosan is –

szembefordul ezzel a klasszikus, platóni-arisztotelészi racionalizmussal. Való igaz, hogy

Burke gondolkodása értelmezhető egyetlen nagyszabású racionalizmus-bírálatként. Strausst

intellektualizmusa-racionalizmusa választotta el Burke-től, és így, úgy vélem, a

konzervatívoktól is.

Voegelin és a konzervatív gondolkodás

Voegelin egyrészt osztozik Strauss tapasztalatában: mindketten szemtanúi voltak a náci

Németország felemelkedésének, melyet Voegelin a totalitarizmusban kulminálódó

modernségként azonosított, Strauss pedig olyan zsarnokságként, melyet a relativizmusba

süllyedő modernség képtelen volt észrevenni. Másrészt Voegelin is Strausshoz hasonló utakat

keresett. Ő is fölfedezte, hogy az, ahogy egy adott térben és időben létező társadalom

értelmezi önmagát, eltérhet az igazságtól, ezért a társadalom és a filozófus konfliktusba

kerülhet egymással. Ezt Voegelin az Anschluss idején saját bőrén tapasztalata meg.966

Voegelin megállapítása és egyben kiindulópontja is az, hogy egyetlen létező társadalom

rendje sem azonos az igazi renddel.967

Voegelint sokan sorolják a konzervatívok közé, ám e besorolás elsőrendű oka az, hogy

Voegelin hatást gyakorolt az amerikai konzervatívokra. De ő maga az volt-e? Voegelin így

964 Sheppard, 2006, p. 70.
965 Strauss, 1995, p. 257.
966 Egedy, 2014, p. 431.
967 G. Fodor, 2005, p. 91.
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fogalmaz: „Engem már neveztek kommunistának, fasisztának, nemzetiszocialistának, régi

liberálisnak, új liberálisnak, zsidónak, katolikusnak, protestánsnak, platonistának, új

ágostoninak, tomistának és természetesen hegeliánusnak – nem szólva arról, hogy Huey Long

hatása alá kerültem”.968

Egedy Gergely joggal jegyzi meg, hogy érdekes módon csak egyetlen elnevezés marad

ki a felsorolásból, épp az, amivel Voegelint a leggyakrabban azonosítják: a konzervatív.

Szintén Egedy jegyzi meg, hogy Voegelin elzárkózott az elnevezéstől, a konzervativizmust

ideológiának tekintette. Mindezek ellenére maga Egedy mégis a konzervatívok közé sorolja

Voegelint, hiszen, mint érvel, antimodernizmusa elsősorban konzervatív gyökerekből

táplálkozott.969 Jóllehet, ez valóban lényeges kapcsolódási pont lehet Voegelin és a

konzervatívok között, én ugyanakkor mégis az ellenkező lehetőségre voksolnék, és az

alábbiakban amellett fogok érvelni, hogy Voegelin – legalább is a fejezet elején bemutatott

vonatkoztatási keret függvényében – nem volt konzervatív.

Először is, Voegelin elzárkózása a konzervatív címkétől nem csak, hogy határozott

volt, de egyenesen erőszakos. Amikor Peter Berger meg akarta hívni Voegelint, hogy egy

konzervatív panelben beszéljen 1967-ben, Voegelin a következőket írta válaszként: „Az Ön

azon feltételezése, hogy én afféle ideológus lennék, akinek befejezett ’pozíciója’, ’nézőpontja’,

és ’felfogása’ van, arra utal, hogy nem tájékozott munkásságomat illetően”. Még nyersebben

válaszolt George Nashnek, aki fényképet kért volna Voegelintől, hogy betehesse azt a The

Conservative Intellectual Movement in America című könyvbe: „Csak azért, mert nem vagyok

elég ostoba ahhoz, hogy liberális legyek, ez még nem jelenti azt, hogy elég ostoba lennék

ahhoz, hogy konzervatív legyek”.970 E sorok arra utalnak, hogy Voegelin annyira határozottan

utasította el a konzervatív címkét, amennyire ez csak emberileg lehetséges – sokszor az

udvariasság alapvető normáit is felrúgva, ami erős ingerültségre utal.

Voegelint egy ideig a tradicionalista katolikusok kedvelték gnoszticizmus-kritikája és

alapvetően vallásos-transzcendens orientációja miatt. Ám módosított gnoszticizmus-tétele,

melyet az Order and History negyedik kötetében fejtett ki, elfordította tőle ezt a csoportot.971

Voegelin ugyanis „gnosztikus hatásokat” azonosított az Újszövetségben,972 ahogy Szent Pál

esetében is, ami végleg elidegenítette tőle a tradicionalista katolikusokat.973 A hagyományelvű

968 Idézi Egedy, 2014, p. 447−448.
969 Egedy, 2014, p. 448.
970 Corey, 2015.
971 Riedl, 2011.
972 Voegelin, OH4, pp. 58−66, 67.
973 McAllister, 1995, pp. 252, 257, G. Fodor, 2005, p. 22−23.
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katolikusok részéről érzéki csalódás lehetett az alapvető egyezés saját és Voegelin

gondolkodása között, hiszen Voegelin valójában sosem fogadta el a kinyilatkoztatás és az

egyház katolikus értelmezését.974

„A történelem rendje a rend történetéből bontakozik ki”975 – ezzel a mondattal

indította útjára Voegelin a történelem és rend értelmére vonatkozó nagyszabású vállalkozását.

Voegelin célja gyakorlatilag egy óriási eszmetörténeti enciklopédia megírása volt, mely végül

– saját bevallása és értékelése szerint – kudarcot vallott. A fenti mondatban összefoglalt

kutatási projektet és alapállítást gyakorlatilag elvetette az „enciklopédia” negyedik

kötetében.976 Ezzel Voegelin feladta minden igényét arra vonatkozóan, hogy egy univerzális

történelemről írjon.977

Mindazonáltal Voegelin mégiscsak úgy vélte, hogy a történelem egy progresszív

folyamat egészen a keresztény szimbólumok kialakulásáig, amely aztán átvált

hanyatlástörténetbe a modernség megjelenésével.978 „(…) Voegelin számára a középkori

keresztény kultúra képviseli a differenciáció és a racionalitás legmagasabb fokát”.979 A

modernséggel aztán Voegelin szerint egy ezzel ellentétes folyamat indul el, a racionalitás

eróziója. A történelem „értelme” a korábbi felfogás ellentéte lesz, melynek során a modernek

elfordulnak a transzcendens-isteni alapoktól, Voegelin felfogásában a valóságtól.

G. Fodor Gábor szerint Voegelinnek explicit tanítása ellenére igazi történetfilozófiája

van.980 „Voegelin történelemfilozófiája lényegében egy fejlődés-vagy haladástörténet”.981 G.

Fodor hozzáteszi, hogy ezt az állítást finomítja kissé az, hogy Voegelinnél a spirituális

haladás alapelve ahistorikus, ez pedig a vallásos-egzisztencialista metafizika. Voegelin

számára az ember a „világba vettetett”,982 létezése önmagában véve értelmetlen, ezért

kénytelen értelmet adni létezésének. McAllister úgy vélte, hogy Voegelin sosem tudott

megszabadulni a történelem értelmének kérdésétől, pusztán megbékélt az azt körülölelő

misztériummal.983 Így azonban munkássága sokkal jobban hasonlít Hegeléhez, mint Toynbee-

974 McAllister, 1995, p. 252.
975 Voegelin, OH1, p. 19.
976 Voegelin, OH4, p. 45.
977 McAllister, 1995, p. 252.
978 McAllister, 1995, p. 252.
979 G. Fodor, 2005, p. 94.
980 G. Fodor, 2005, p. 91.
981 G. Fodor, 2005, p. 92.
982 Voegelin nem csak Hegelt tekintette gnosztikusnak, hanem Heideggert is, ugyanakkor ez a megállapítás
félreérthetetlenül magán viseli Heidegger hatását – akárcsak Arendt hasonló alapvetése esetében, bár ott kevésbé
meglepő.
983 McAllister, 1995, p. 249.
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jéhoz. Voegelin valójában hitt a történelem értelemteli konfigurációjában:984 A történelem

számára az ember ön-interpretációja volt – szimbólumok segítségével –, így értelmes jelenség

vagy folyamat. G. Fodor hasonló jelenséget észlel Voegelin és Hegel kapcsolatában. Hiába

nevezi Hegelt Voegelin gnosztikusnak, ideológusnak, gondolkodásuk között G. Fodor szerint

nem pusztán formarokonság volt, hanem gondolkodásbeli homonoia is.

Voegelin szerint Hegel szekularizálta az üdvtörténetet; Voegelin számára a

kereszténységgel a történelem logikailag véget ér,985 az emberek nem ismerik a történelem

célját vagy értelmét.986 A történelem eidosa tehát, mint azt egy korábbi fejezetben már

jeleztem, nem megismerhető – ugyanakkor a kereszténység ugyanúgy a történelem logikai

végét jelenti Voegelinnél, ahogyan Hegelnél praktikusan is azt jelenti.987 A történelemnek

azért nem lehet valódi eidosa Voegelin szerint, mert Strausshoz hasonlóan úgy vélte, hogy a

filozófia az egészre irányuló tudás, ám közben azt is vallotta, hogy „a rendigazság

keresésének mégiscsak van »történelme«”.988

Ahogy Hegel, úgy Voegelin számára is a „kibékítő megismerés” miatt van szüksége a

világtörténelemre. Voegelin számára a hit és racionalitás, Jeruzsálem és Athén nem egymás

ellentétei, hanem lényeges pontokon egészítik ki egymást. A valódi feszültség számára nem

az igazság két módja között feszül, hanem az igazság és a konvenció, vélemény között.989

Strauss számára egy ilyen „kibékítő megismerés”, a hit és racionalitás alapvető

harmóniájának feltételezése hamvába holt kísérlet lett volna, hiszen a hit és racionalitás

ellentéte Strauss számára lényegi és kibékíthetetlen. G. Fodor szerint Voegelin „szégyenlős

hegeliánus”: elfogadja, ám közben meg is tagadja Hegelt. Voegelin feltételezi, hogy van a

történelemnek értelme, telosa, és ez felismerhető, ez a feltételezés azonban veszélybe sodorja

a filozófia értelme iránti vonzalmát. Ezért marad implicit a történelemfilozófia Voegelinnél.

„Ha ugyanis van fejlődés, akkor minden korábbi fejlődési fok a mai önmagához vezető út

egyik szakasza. A fejlődés, a haladás eszméje nem ismer el semmilyen abszolút igazságot,

vagyis az egészre irányuló gondolkodásmód, a filozófia lehetetlen. Voegelinnél azonban a

984 McAllister, 1995, p. 250.
985 G. Fodor, 2005, pp. 97, 99.
986 G. Fodor, 2005, p. 97.
987 Ahhoz a Hegellel kapcsolatos vitákba kéne jobban belemerülni, hogy ezt az állítást igazolni vagy cáfolni
tudjam. Örömmel mondok le erről a feladatról, pusztán megjegyzem, hogy ez a Hegel-értelmezés Voegeliné,
esetleg Straussé is, és nem az egyetlen lehetséges.
988 G. Fodor, 2011, p. 184.
989 G. Fodor, 2011, p. 185.
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modernség megtöri a transzcendens tapasztalat haladás- vagy üdvtörténetét, és a »történelem

értelme megfordul«”.990

„A politikai filozófia érvényességének bizonyítása tehát azon múlik, hogy a válság

meghaladására irányuló válaszkísérlet történeti vagy filozófiai-e?”991

G. Fodorral szemben McAllister úgy mutatta be Voegelin felfogását, hogy aszerint a

hit és kinyilatkoztatás sem nem ellentétes, sem nem komplementer kategóriák, hanem

ugyanazon valóságtapasztalat részei.992 Úgy vélem, McAllister megfejtése mögött az az

előfeltevés lehet, hogy mind a filozófiai reflexió, mind a kinyilatkoztatás az isteni rend és a

transzcendens alapok felé való nyitottságot, dinamikus kapcsolatot, feszültséggel teli – metaxy

– állapotot jelenítik meg, ezért sincsenek alapvető ellentmondásban, és ezért nem jelentenek

valójában Voegelin szerint másféle valóságtapasztalatokat.

A voegelini „történelem értelme” megfejtéshez talán hasznos, ha figyeljük azon

sorokat, amelyekben azt taglalja, hogy másodlagos és harmadlagos szimbólumok tömkelege

homályosítja el a realitást, vagyis az ember létezését a metaxy-ban. Az Order and History

immár megújított küldetésében ezek eltűntetését tűzi ki célul, hogy visszatérhessen az ember

az igazsághoz, ahogy az a történelemben megmutatkozik.993 Eszerint „nincs másik

történelem, csak az a történelem, amely a differenciálódó tudat metaxy-jában

konstituálódik”.994 Akik másodlagos-harmadlagos szimbólumokkal fedik el a valóságot, azok

figyelmen kívül hagyják a valóság ellenőrzésük alá nem eső szeletét. Voegelin így „a

bizonytalanság egészséges adagját” kívánja becsempészni egy olyan világba, amelyet a

versengő bizonyosságok uralnak.995

G. Fodor egy írásában összehasonlította Kolnai Aurél és Voegelin gondolkodását, amelynek

segítségével talán érzékeltetni tudom az alapvető különbségeket és hasonlóságokat a

konzervatívok és Voegelin között. Az összehasonlítás azért hasznos a probléma

szempontjából, mert Kolnai lényegesen közelebb állt a fejezet elején röviden bemutatott

konzervatív felfogáshoz, mint Voegelin. Mind Kolnai, mind Voegelin számára a tudás és az

ítélethozatal mércéje a „közös világ”. Ám a közös világ Kolnai számára a partikularitások

990 G. Fodor, 2005, p. 98.
991 G. Fodor, 2005, p. 99. A hit és racionalitás problémájának voegelini felfogásának elemzésekor nézetem
szerint ismét kiviláglik, hogy G. Fodor straussiánus nézőpontból értékelte Voegelint. Ebben az idézetben ez
nyilvánvalóvá válik: ez gyakorlatilag Strauss kérdése.
992 McAllister, 1995, p. 248.
993 Voegelin, OH4, p. 107.
994 Voegelin, OH4, p. 208.
995 McAllister, 1995, p. 255.
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igazságait jelenti, Voegelinnek Platón követőjeként az univerzálisan érvényes elismerése

jelenti ugyanezt. Voegelin számára az „embert” nem valamilyen örökre érvényes definíció

határozza meg, hanem „metafizikai helyzete”.996

Noha Voegelinnél is megjelenik a common sense idiómája, ez esetében nem a

szkeptikus konzervatívok „józan észre” való hivatkozását takarja, hanem a spirituálisan

egészséges ember képességét – szemben a pneumapatológiával, az „ostobasággal” – arra,

hogy a mindennapokban helyesen cselekedjék.997 Ahogy Strauss esetében, úgy Voegelinnél is

érzékelhető véleményem szerint egy alapvető felértékelése a filozófus létnek a klasszikusok

szellemében, szemben az „egyszerű”, gyakorlatias emberi cselekvésekkel szemben.

Ellenpéldaként említhető Kolnai és Polányi, valamint Talmon, de Arendt is, akik viszont ilyen

vagy olyan módon épp a gyakorlatot, gyakorlatiasságot értékelték nagyra, számos esetben

akár a filozófiával, vagy a filozófusokkal szemben is.

A common sense valójában common logost jelent. Ám logos csak egy van, ami

„közös”. A „közös” azonban nem azonos a „közösségivel”. Ez utóbbi a „vélemények uralma”,

a barlang, a megegyezés, a konvenció. Ezzel szemben hangsúlyozza Voegelin az

igazságkeresést. A közös (xynon) azért érthető az ember számára, mert az ember résztvevője

az „egésznek”. Az érthetőség valójában „közös emberi megértést” jelent: a transzcendencia az

ember lényegi vonása. Az ész olyan kognitív képesség, amely a rend megismerését

szolgálja.998 Talán érzékelhető a párhuzam Strauss és Voegelin között e ponton: mindketten

szemben álltak a vélemények uralmával, a konvencióval, és ha úgy tetszik, a hagyománnyal

is. Számukra a hagyomány vagy elveszett, vagy nem jelentett megfelelő eszközt a

felfordulással szemben, ezért inkább metafizikai, transzcendens mércéket kerestek.

Szemben Voegelinnel, Kolnai esetében a common sense a józan ész elsőbbségét

testesíti meg. G. Fodor szerint Kolnai kiindulópontja ugyanaz volt, mint Voegeliné: „minden

dolog az, ami, és nem valami más”. Ám Voegelinnel szemben Kolnainál minden dolog a

maga kontextusában ismerhető meg, tehát nem metafizikai meghatározottságában, hanem a

dolognak „valami másra való utalása” révén. „Kolnai tehát zárójelbe teszi az értékek

ontológiai státusát” G. Fodor szerint. Talán nem túlzás azt állítanom, hogy Kolnai jó

fenomenológus módjára epokhét hajt végre ezzel az aktussal. Kolnainál nem a metafizika,

996 G. Fodor, 2011, p. 167.
997 G. Fodor, 2011, p. 168. Voegelinre „ragadt” azért valami az angolszász „common sense”-filozófiából is, ami
egyrészt a háború előtti amerikai tartózkodásához, másrészt az osztrák iskolával való kapcsolatához köthető.
Lásd Stradaioli, 2006.
998 G. Fodor, 2011, p. 169.
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vagy az elmélet, hanem a gyakorlat, a praxis élvez elsőbbséget.999 Részben talán ennek

következménye, hogy Kolnainál hiába keresi valaki azt a hanyatlásteóriát, amit Voegelinnél

megtalál. A „jó” Kolnainál nem a metafizikában, hanem a praxisban keresendő.1000

Ugyanakkor a Kolnai által megtestesített szkeptikus konzervatív gondolkodásban az

„utópikus gondolkodás” ugyanazt a szerkezeti helyet foglalja el, mint a platonistában – azaz,

Voegelinében – a gnoszticizmus. Mindkettő „istenkísértést” jelent.1001 Mindazonáltal a

szkeptikus konzervatív számára nem járható út a Voegelin által vallott „transzcendentalista-

metafizikai” megközelítés. A szkeptikus konzervatív szemében ugyanis a pluralitás, a

rendezett, ám sokszínű valóság az adottság.1002

Összefoglalva tehát Voegelin gondolkodásában a központi helyet a metafizika, az

értékek ontológiai státusa és a hanyatlástörténet foglalja el, míg Kolnai fenomenológiai

megközelítése a hétköznapi élet igazságait tartja elsőrendűnek, és a praxis, a gyakorlat

primátusát hirdeti. Kolnai a doxa, Voegelin az episztemé oldalán áll,1003 és az ez alapvető

különbség elmondható összességében is a konzervatív gondolkodás és Voegelin, illetve

Strauss esetében. Ugyanakkor fontos közös pont egy olyan rend elfogadása, amit nem az

ember alkotott, így a döntő kérdésben különbségeik ellenére G. Fodor szerint ugyanazon

oldalon állnak, és azokkal állnak vitában, akik a készen kapott rendet a feje tetejére állítják, és

arra ráerőltetik saját akaratukat.1004

Annak ellenére, hogy Voegelint nem tekintem konzervatív gondolkodónak, a radikális

antimodern címkéje esetében megállja a helyét. G. Fodor monográfiájában Voegelin kapcsán

a „modernség megmentéséről” ír,1005 szerintem azonban Voegelin nem a modernséget, hanem

a modernségtől akarta megmenteni az embert. Talán beszédes e szempontból az Új

politikatudomány végén található néhány sora:

„A német forradalomban nem voltak erős intézményi tradíciók, így pedig a történelem során

első ízben kerülhetett előtérbe a gazdasági materializmus, a rasszista biológia, a romlott

999 G. Fodor, 2011, p. 172.
1000 G. Fodor, 2011, p. 176.
1001 G. Fodor, 2011, p. 177.
1002 G. Fodor, 2011, p. 188.
1003 G. Fodor, 2011, p. 188−189.
1004 G. Fodor, 2011, p. 189.
1005 G. Fodor, 2005, p. 100.
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pszichológia, a szcientizmus és a technológiai kegyetlenség – vagyis a fék nélküli

modernitás”.1006

Azaz, nagyon úgy tűnik, hogy Voegelin szerint a modernitást kellett volna korlátozni, azzal

szemben lett volna szükség fékre; hogy nem a modernitás van válságban, hanem a modernitás

maga a válság. Voegelin a modernitásban egy realitással szembenálló alapelvet azonosított,

így teljes egészében elvetette azt. Ám ez a szembenállás, sőt abszolút megvetés nem a

hagyomány oldaláról történt, hanem – Strausshoz részben hasonlóképpen, részben másképpen

– egy filozófiai transzcendentalizmus pozíciójából, amely ha szükséges, szemben áll a

hagyománnyal magával is. Továbbá Voegelin Strausshoz hasonlóan ugyancsak az elmélet

oldalán állt, szemben a gyakorlat-orientált konzervatívok anti-intellektualizmusával.

Hannah Arendt mint konzervatív gondolkodó?

Hannah Arendt tűnik a leginkább bizarr alanynak abban az esetben, ha a konzervatív

gondolkodással kapcsolják össze. Hogyan merülhet fel egyáltalán Arendttel kapcsolatban ez a

címke, aki maga az új kezdetek és forradalmak lelkes híve volt? A Totalitarizmus gyökereiben

még a jakobinusokat is méltatta, igaz, a Forradalomban elátkozta őket a „társadalmi kérdés”

politikába vitele miatt. Nem éppen a korlátlan politika tisztelőjét kellene felismerni

Arendtben? Margaret Canovan úgy véli, hogy gondolkodásának radikális vonásai elfedik azt,

hogy Arendt nagyon is komolyan vette a korlátokat, és hogy az civilizációt olyan

építménynek tekintette, amelyet az emberek azért emeltek, hogy a természetes folyamatoknak

gátat szabjanak.1007 Amennyire az új kezdetek lehetősége izgatta, annyira fontosnak tekintette

az „új struktúrák tartósságát”, „új intézmények stabilitását” is.1008

Ahogy Arendtet szinte lehetetlenség besorolni a konvencionális politikai címkék alá –

noha egyértelműnek tűnik számomra, hogy antiliberális gondolkodó volt –, úgy magát

Arendtet sem érdekelték ezek a címkék. Ahogy ő maga megfogalmazta, a baloldal úgy

gondolja, hogy konzervatív, a konzervatívok pedig baloldalinak tekintik. Őt pedig ez a vita a

legkevésbé sem érdekelte.1009

1006 Voegelin, 2014, p. 146.
1007 Canovan, 1997, p. 15.
1008 Canovan, 1997, p. 19.
1009 Idézi Canovan, 1997, p. 11.
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Az talán nem képezi vita tárgyát, hogy Arendt a modernitás határozott kritikusa volt.

Azonban modernitás-kritikája nem mutat affinitást sem a romantikus konzervatívok hasonló

tárgyú bírálatával, sem a marxistákéval.1010 Arendt nem egy idealizált közösség vagy

közösségiség eltűnését fájlalta, hanem épp ellenkezőleg: az agora éles fényének eltűnését,

amelyben az emberek megmutathatták magukat. Sőt: inkább egy túlvezérelt, elnagyolt

„együtt-ség” (togetherness) aggasztotta, semmint annak hiánya.1011

Arendtet első ránézésre könnyebb egy meglehetősen radikális antimodernizmus

képviselőjének látni. Ami azt illeti, az úgynevezett „konzervatív” attitűdhöz való hozzáállása

meglehetősen kettős volt. Ez főként az oktatás válságáról írott esszéjében válik nyilvánvalóvá,

mint arra Canovan felhívta a figyelmet.1012

„(…) a konzerválás értelmében vett konzervativizmus a nevelési tevékenység lényege, hiszen

feladata mindig ápolni és megóvni valamit – a gyermeket a világ, a világot a gyermek

ellenében, az újat a régivel, a régit az újjal szemben. Még az ennek következtében a világért

vállalt átfogó felelősség is természetesen konzervatív magatartást feltételez”.1013

A kultúra, vagy legalábbis az oktatás és nevelés területén tehát Arendt egyfajta konzervatív

attitűd híve volt: e tevékenységek lényege a megőrzés és az átadás. Ugyanakkor ezt a

diszpozíciót már nem érezte megfelelőnek a politika világára:

„Ez a konzervatív magatartás – amely olyannak fogadja el a világot, amilyen, s csak a status

quo megőrzésére törekszik – a politikában csak romboláshoz vezethet, mert a világot,

egészében is és részleteiben is, visszafordíthatatlanul lerombolja az idő, ha az emberek nem

szánják el magukat a beavatkozásra, a változtatásra, új dolgok létrehozására”.1014

Strauss esetében látható, hogy a természet antik fogalmához szeretne visszatérni. Arendt

szerint azonban a modernitás problémája épp az, hogy túlságosan behódolt a természetnek.

Ezért ír Arendt „a természetes nem-természetes növekedéséről”1015 és a „természetes

1010 Mely két kritika egyébként, noha ez talán kevéssé ismert jelenség, számos elemben osztozik. Marx sokat
tanult a korai konzervatív modernitás-kritikától, és sokat is emelt át onnan.
1011 Canovan, 1997, p. 13.
1012 Canovan, 1997, p. 17.
1013 Arendt, 1995, p. 199.
1014 Arendt, 1995, p. 199.
1015 Arendt, 1998, p. 47.
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folyamatok szabadjára engedéséről”.1016 Ez alatt azt érti, hogy a modernitás embere

szabadjára engedte a természetes folyamatokat, ahelyett, hogy szabadságukat felhasználva

gátat szabtak volna azoknak, és megvédték volna az emberi világot és a civilizációt e

természetes folyamatokkal szemben.

A „társadalom” megjelenése Arendt szemében nem a természetes közösségtől való

elszakadást jelentette, hanem az „életfolyamat felszabadítását”, ami épp a „természetes” felől

jelent fenyegetést az emberi világra, azaz, az ember-alkotta világra.1017 A „világ” vagy

„világiság” az, ami pozitív értelmet kap Arendtnél a „természettel” és a „természetessel”

szemben. A modernitás az a folyamat Arendt szerint, amelyben a dolgok, a folyamatok

elszabadultak. Arendt „konzervatív” szemlélete Canovan szerint a korlátok fontosságát

hangsúlyozza a természetes folyamatokkal és az emberi hübrisszel szemben.1018

Burke-öt sokan tekintik afféle „organikus konzervatívnak”, Canovan szerint azonban

ez az értékelés nem felel meg a valóságnak. A Töprengésekben Burke a politikai

intézményeket, miként a civilizációt magát is, nem valamiféle képződménynek, kinövésnek,

vagy organizmusnak tekintette, hanem építményeknek, melyekről azt is megállapította, hogy

lerombolásuk könnyebb, mint helyreállításuk. A politikai intézmények és a civilizáció

mesterséges, ember által alkotott mivoltában Arendt nagyon is egyetértett Burke-kel. Ezen túl

Arendt mentes volt a modern dogmáktól: nem fogadta el, hogy lenne bármiféle természetes,

elkerülhetetlen, vagy visszafordíthatatlan a civilizációban. A civilizált struktúrákat szerinte

nem a természet erőiből merítették, hanem azokkal szemben építették fel őket. A természet

állandó mozgás a növekedés és a hanyatlás között – a civilizáció fenntartása emberi

erőfeszítéseken múlik.1019 Arendt tehát tisztában volt azzal, hogy az emberek lényegében

barbároknak születnek, és minden új generáció a civilizáció potenciális új barbárok általi

invázióját jeleníti meg.1020 A civilizáció világára való legnagyobb veszélyek a kvázi-

természetes folyamatok, melyeket a modern ember indított el vagy gyorsított fel.1021 Mint az

az eddigiekből kitűnik, Arendt számára épp a „világiság” (worldliness) az, amely megóvja az

embereket az emberi „természet” csapdáitól.1022

1016 Arendt, 1998, p. 148.
1017 Canovan, 1997, p. 14.
1018 Canovan, 1997, p. 14.
1019 Canovan, 1997, p. 16.
1020 Canovan, 1997, p. 16−17.
1021 Canovan, 1997, p. 17.
1022 Canovan, 1997, p. 20.
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Canovan értékelése szerint tehát Arendt nagyon is tudatában volt az emberi

cselekvések bomlasztó potenciáljának, ennek következtében pedig a korlátok, határok

szükségességének. A törvények nála nem csak a jogok védelmét jelentették, sőt nem

elsősorban azokat, hanem a stabilitás biztosítékait az emberi világban az anarchikus

kezdeményezésekkel szemben.1023 Az emberi világ, és így a civilizáció dinamikus folyamatok

kénye-kedvétől függ, melyek minden stabil struktúrát fenyegetnek. Arendt egyébként

elsősorban a kapitalizmust és a marxizmust okolja e tekintetben, hiszen ezek az

„életfolyamatra” épített elméletek terjesztették el azt a meggyőződést, hogy „minden

lehetséges”. E „minden lehetséges” felfogást ellenzi Arendt.1024

Arendt úgy látta, hogy a modern emberre jellemző egyfajta általános elutasítás

mindennel szemben, ami adott, azaz, amit nem ő alkotott.1025 Ennek megállapításában Arendt

osztozik Voegelinnel és Strauss-szal, jóllehet, kettejükkel szemben nincsenek jelen

metafizikai megfontolások. „Ez a jövőbeli ember (…) úgy tűnik, megszállottja egy lázadásnak

az emberi létezéssel szemben, ahogy az adva van, egy, a sehonnan érkező (szekulárisan

szólva) ingyenes ajándékkal szemben, amit el akar cserélni valamire, amit ő maga

alkotott”.1026

Arendt hasonlóképpen elutasította azt a modern utópikus, hübrisz által hajtott vágyat,

hogy minden különbségtől megszabaduljunk. Legpregnánsabban ez a Reflections on Little

Rock című írásában mutatkozik meg, amellyel nagy vihart kavart – olyannyira, hogy a

Commentary le sem közölte cikkét. Arendt ezen írásában a központi állam által

kikényszerített iskolai deszegregáció ellen érvelt, másképpen: amellett, hogy a déli államok

fenntarthassák a szegregált iskolákat.1027 Mindeközben persze épp azt fájlalta írásában, hogy

sokkal súlyosabb esetekben – pl. a vegyes házasságok esetében – nincs törekvés törvényes

szegregáció megszüntetésére. Arendt érvelésének a lényege az, hogy az egyenlőség a

politikai, és csakis a politikai térben alapelv: a társadalmi és privát szférában más elvek

működnek, és nem lehet ezeket helyettesíteni az egyenlőséggel.

Az írás nem csak arról árulkodik, hogy Arendt inkább az államok jogát hangsúlyozta a

központi kormányzat beavatkozásával szemben, hanem arról is, hogy szürreálisnak tekintette

azt a projektet, amely társadalmi uniformitást kívánt kikényszeríteni a fajok között, és ezzel

1023 Canovan, 1997, p. 17.
1024 Canovan, 1997, p. 18.
1025 Canovan, 1997, p. 19.
1026 Arendt, 1998, p. 2.
1027 Arendt, 1959.
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veszélybe sodorta az életbevágó és elérhető egyenlőséget, amelyet az alkotmányos jogok

területén kell kiharcolni.1028 Canovan hangsúlyozta, hogy sokak számára utópikus gondolkodó

Arendt – a politika idealizálása miatt – valójában mindig a politikai illúziók kritikusa, realista

volt. Ez általánosabb értelemben is elmondható, azaz Arendt ezt a hatalom jelenségére is

vonatkoztatta bizonyos esetekben:

„Az uralkodás eredeti és leginkább legitim forrása az embernek abban a vágyában van, hogy

megszabaduljon az élet szükségszerűségeitől, s az emberek ezt a fajta felszabadulást az

erőszak eszközével érték el, azzal, hogy másokat kényszerítettek helyettük viselni az élet

terheit. Ez volt a rabszolgaság lényege, s azt az ősi igazságot, hogy csak az erőszak és a

mások fölötti uralom tehet szabaddá néhány embert, nem a modern politikai eszmék

kialakulása, hanem csak a modern technika létrejötte cáfolta meg”.1029

Canovan összeveti Oakeshott gondolkodását Arendtével, melynek során számos hasonlóságot

talál a két kortárs gondolkodásában. Először is, mind Oakeshott, mind Arendt meg volt

győződve arról, hogy semmilyen értelemben sem a filozófusok dolga, hogy utat mutassanak a

politikai cselekvésnek. Mindketten jól ismerték a szakadékot a filozófia és a gyakorlat

között.1030 Talán ismeretes Oakeshott azon kijelentése, mely szerint a legkevésbé arra van

szükségünk, hogy a királyok filozófusok legyenek, Arendt a filozófus címkéjét is elhárította

magától. Egy 1964-es német tévéinterjúban, miután filozófusként mutatták be, így válaszolt:

„Attól tartok, tiltakoznom kell: nem tartozom a filozófusok közé. A területem, ha beszélhetünk

egyáltalán ilyenről, a politikaelmélet. Nem tartom magam filozófusnak, és azt sem hiszem,

hogy a filozófusok közössége befogadott volna”.1031

Itt fontos megjegyeznem, hogy e ponton érzékelhető leginkább a különbség Strauss és

Arendt, valamint Voegelin és Arendt megközelítése között. Míg Strauss és Voegelin

mégiscsak a „barlangból” keresték a kiutat, és a filozófiához mint mércéhez kívántak

visszatérni, Arendt előnyben részesítette a praxis, a politika, a vita activa világát. Sőt:

bizonyos szempontból egyenesen filozófia-ellenes gondolkodónak érdemes tekinteni, jóllehet,

paradox módon. Filozófia-ellenessége, avagy elmélet-ellenessége valóban közelíti Arendtet a

konzervatív gondolkodáshoz, míg Strausst és Voegelint távolítja tőle. Mi több, Arendt még

1028 Canovan, 1997, p. 20.
1029 Arendt, 1991, p. 147.
1030 Canovan, 1997, p. 21.
1031 Lilla, 2005, p. 61.
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Oakeshottot magát is megelőzi Canovan szerint filozófia-ellenességben. Míg Oakeshott

számára ugyanis a cselekvés a praktikus tapasztalat mentális ködében kell, hogy

megtörténjen, amelyet a filozófia képes eloszlatni, Arendt esetében ez fordítva igaz: a

gyakorlati-politikai emberek látnak jól, nem a filozófusok.1032

A modern kor értékelésében több ponton találkozik a két gondolkodó megközelítése.

Arendt Oakeshotthoz hasonlóan úgy látta, hogy az oikoia, a háztartás problémái kúsznak be a

hagyományos politika területére. A valódi politikát a „gazdaság” kérdései és a dolgok

adminisztrációja váltja föl. Mindketten úgy vélték, hogy a modern politika azon fókusza, hogy

kollektív gazdasági menedzsmenttel foglalkozzon, a „tömegek” emancipációjával

kapcsolódik össze, amelyről mindketten „konzervatív”, ha nem egyenesen megvető tónusban

írtak. Arendt és Oakeshott értékelése szerint ugyanis a tömeg fenyegeti azokat a kivételes

egyéneket, akikben van kurázsi egyénként cselekedni. A cselekvés lehetőségét fenyegeti azon

emberek – vagy inkább a tömegek – materiális félelme és vágyakozása, akiknek az egyéni

cselekvéshez nincs bátorságuk. Mint ismeretes, Arendt szerint a totalitárius mozgalmak sikere

a tömegek támogatásán múlott, a „szegények” pedig a „társadalmi kérdés” beemelésével

fenyegették a republikánus szabadságot a jólét és a végtelen fogyasztással kapcsolatos

ábrándjaikból kiindulva.1033

Végezetül fontos a két gondolkodó közti szellemi hasonlóságok sorában, hogy

mindketten a szabadságot és a kontingencia jelentőségét hangsúlyozták a cselekvésben.1034

Oakeshott úgy fogalmaz az emberről, hogy „van története, de nincs természete; az, amivé a

cselekvése (conduct) révén válik”.1035 Arendt hasonlóképpen nem kedvelte az „emberi

természet” fogalmát, és talán nem véletlen, hogy a két szerzőnek hasonló rugóra járt az agya

egy-egy könyvük címének kiválasztásakor (The Human Condition és On Human Conduct).

Talán érdemes megjegyezni, hogy mindkettejüknél érzékelhető e hozzáállásukban Heidegger

hatása, hiszen Oakeshott maga is hallgatott Heidegger-előadásokat németországi tartózkodása

idején. Arendt és Oakeshott azon elgondolása, hogy az ember az, amivé válik, illetve, hogy

nincs „természete”, valószínűleg borzadállyal töltötte volna el Strausst vagy Voegelint.

Mindketten, de főleg Strauss épp ez ellen, Heidegger relativista öröksége ellen küzdött.

1032 Canovan, 1997, p. 31. 41. jegyzet.
1033 Canovan, 1997, p. 22−23. Canovan megjegyzi, hogy még Oakeshott troth és truth szavakkal leírható kétféle
igazsága is párhuzamba állítható Arendt egyedi igazság és plurális politika megkülönböztetésével.
1034 Canovan, 1997, p. 24.
1035 Oakeshott, 1975, p. 41. „Sőt, semmi sem jogosít fel minket arra, hogy feltételezzük, hogy az embernek
ugyanabban az értelemben van természete vagy esszenciája, mint más dolgoknak”. Uo. p. 10 passim.
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Ahogy Voegelin tárgyalásakor már igyekeztem bemutatni, Voegelin számára a modernitás

afféle negatív evolúciós séma, tehát – mint azt G. Fodor Gábor is hangsúlyozta – Voegelinnek

az explicit támadásai ellenére valódi történelemfilozófiája van. Ugyanezt látszik hangsúlyozni

Balogh László Levente is az Arendt és Voegelin vitájához írt bevezetőjében. A modernitás

„egyfajta végterméke a totalitarizmus” Voegelinnél, amelynek „a tömegek beengedése a

politikába, a demokrácia, a tudomány, a technika nem egyszerűen gyökerei, hanem okai”.1036

Minden előzmény tehát egyben okként is megjelenik.

Arendt ezzel szemben nem hajlandó elismerni semmiféle történelmi

„szükségszerűséget”. Ami történt, az Arendt szerint történhetett volna másképp is.1037 Noha,

mint látható volt, Voegelin a hit révén igyekezett hangsúlyozni az alapvető bizonytalanságot

emberi ügyekben, Arendt ezt „szekuláris” értelemben is hasonlóképpen látta, és még a

modernitás folyamatában is – ami egyáltalán nem volt kedvére való – az alapvető

kontingenciát hangsúlyozta.

A legfőbb különbség nézetem szerint az, hogy ki a történelem vagy az események

„alanya” a két szerző esetében? Voegelin – és, talán érdemes hozzátenni, Strauss – számára az

alany egyértelműen az ember. Arendt számára azonban a politika alanya nem az „ember”, és

nem is lehet a politikának szinguláris alanya. A politika világában az alanyok az emberek,

akik csakis együtt képesek cselekvésre. Hasonlóképpen Voegelinnel szemben azt

hangsúlyozta Arendt, hogy nem történelemről, hanem történetekről érdemes beszélni.1038

Arendt számára a filozófiai hagyományból ismert „ember” nem létezik, talán ezért nem lehet

„természete” sem. Csak emberek vannak, és így a politika alapvető ténye – szemben a

filozófiai elszigeteltséggel – a pluralitás: „A politika az emberek pluralitásának tényén

nyugszik. Isten az embert teremtette, az emberek már emberi, földi produktum (…)”1039

Arendt számára csak az emberek-közöttiség teremtheti meg a politika viszonyát: „(…) az

ember a-politikus. A politika az emberek-közöttben jön létre, vagyis teljességgel az emberen

kívül. Ezért tehát tulajdonképpeni politikai szubsztancia nincs is. A politika a közöttben jön

létre, és vonatkozásként alakul ki. Ezt értette meg Hobbes”.1040

Voegelin számára a totalitarizmus a keresztény civilizáció széthullásának

elkerülhetetlen következménye: ennyiben a jelenség nem új, csak szélsőséges.1041 Ezzel

1036 Balogh, 2009, p. 162.
1037 Balogh, 2009, p. 163.
1038 Balogh, 2009, p. 164.
1039 Arendt, 2002, p. 21.
1040 Arendt, 2002, p. 23.
1041 Balogh, 2009, p. 165.
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szemben Arendt épp a totalitarizmus példátlan, unikális voltát hangsúlyozta. Voegelin

egységesnek kezeli a hagyományt, Arendt pedig utóbbiban törést lát. E felismerésben ismét

felfedezhető a két szerző távolsága vagy közelsége Heideggerhez. Arendt szerint maguk az

ideológiák is beleillenek a „nagy hagyományba”, még akkor is, ha a hagyomány lerombolása

paradox módon része a hagyománynak. Arendt fölvetette, hogy a hagyományból kiindulva

nem vagyunk képesek választ adni a kor problémáira. A kérdés az, mi ennek az oka? Arendt

kérdése az, hogy „mi a politika Platón óta”, illetve, hogy a Platón óta adott válaszok

elégségesek-e a kor problémáinak megoldására. Arendt kétségeit fejezi ki, sőt egyenesen a

következőket írta: „Az a gyanúm, hogy ebből a tisztán politikai szempontból valami nincs

rendben a filozófiai hagyományunkkal. Nem tudom, hogy mi az, de úgy tűnik számomra, hogy

ez az emberek pluralitásával van összefüggésben, és azzal a ténnyel, hogy a filozófiának

mindeddig döntően az emberrel volt dolga”.

A totalitarizmus és a pluralitás filozófia általi figyelmen kívül hagyásának problémája

tehát Arendt szerint összekapcsolódik. A totalitarizmus pusztítása Arendt szerint nem abban a

rögeszmében található, hogy „minden lehetséges”, „hanem abban a rögeszmében is, hogy

létezik valami olyasmi, mint az ember”.1042 Arendt hozzátette, hogy mindezen nem segít a

humanisták azon törekvése, hogy minden emberben az embert lássák, hiszen ez nem vezet

feltétlenül tisztelethez, vagy az emberi méltóság elismeréséhez. Éppenséggel Arendt szerint

vezethet a fölöslegesség érzéséhez is. Arendt azt hangsúlyozta – szemben Voegelinnel – hogy

a zsidó-keresztény világkép széthullása után nem vagyok képesek „visszanyúlni”,

újrateremteni a széthullás előtti világot: „Ez a széthullás, amiben most vagyunk, maga is egy

esemény (…).”1043

Arendt úgy gondolta, hogy épp ez a törés, amit a totalitarizmus testesít meg, nem

vezethető le lineárisan az előzményekből, nem illeszthető bele semmilyen módon azon dolgok

sorába, amit hagyománynak szokás nevezni. Így a totalitarizmus maga Arendt szemében

kivonja magát a történelmi értelmezés lehetőségéből. „Arendt szerint a totalitarizmus nem

tekinthető sem a modernitás általános tendenciáinak szélsőséges kifejeződésének, sem a

modernitás szükségszerű következményének, de még azzal szembeni lázadásnak sem. Voegelin

ezzel szemben a modernitásban az emberi létezés alapjaitól való végzetes elszakadást és

nyomában a totalitarizmus felé való feltartóztathatatlan sodródást látja. Arendt és Voegelin

azonban gondolkodásuk minden lényeges különbsége ellenére is lényegében ugyanazzal a

1042 Voegelin-Arendt, 2009, p. 171.
1043 Voegelin-Arendt, 2009, p. 171.
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problémával néztek szembe: nevezetesen azzal, hogy a modern korban az ember elveszti

fogódzóit a világban (…)”1044

Arendt azon a véleményen volt tehát, hogy az események egyedi jelentősége

semmiféle ideológiából vagy „tisztán eszmetörténeti összefüggésből” nem vezethetők le.

Minden egyes eseményben található valami egyedi, ami „az előkészítő általánosságban nem

volt jelen”.1045

Voegelin soraiból világos, hogy mit tekint vonatkoztatási keretnek: az isteni Nous-ból

merítő emberi ratio-t: „Aki a ratio aeternát mint a rend forrását vitatja, az meg fogja

tapasztalni, hogyan bánnak vele az istentelenek a maguk rendje alapján (…)”. Számára az

ideológiák nem ártalmatlanok, hanem a felfordulás egyértelmű okozói:

„(…) aki élete értelmét a történelem értelmébe való anticipáló beillesztésben keresi,

azt a történelem fogja beilleszteni stb. Az a liberális lelkész, aki az eredendő bűnt vitatja, a

laicista értelmiségi, aki kijelenti, hogy az ember jó, a filozófus, aki egy utilitarista etikát

alapoz meg, az a jogpozitivista, aki a természetjogot vitatja, és a pszichológus, aki a lélek

jelenségeit az ösztönéletből vezeti le – mind nem követnek el olyan bűnöket, mint egy SS

gyilkos a koncentrációs táborban, de ők mindannyian ennek szellemi atyjai, nagyon is

közvetlen történelmi okai”.1046

Voegelin Arendttel vitatkozva úgy vélte, hogy szükségtelen „új morális igazságokat”

keresni, hiszen a morális igazságot a zsidó-keresztény vallási, illetve a görög filozófiai

hagyomány testesíti meg. Azaz, Voegelin szerint ezek révén „egészen kiválóan fel vagyunk

szerelve a rend igazságaival”. E rend-igazságok Voegelin szemében „sem nem régiek, sem

nem újak, hanem éppen »igazak« (…)”. Úgy gondolta, épp a rend ezen igazságainak védelmét

kéne ellátni az „értelmiségiek, közírók, és újságírók” által végzett rombolásával szemben.1047

Ezzel párhuzamosan természetesen Voegelin rehabilitálni kívánja Arendttel szemben az

emberi természet idiómáját is. „(…) ha valaminek a természete »változik«, az már egy másik

dolog (…)”. Az emberi természet elleni lázadás valójában az imagio Dei elleni „vallástalan

lázadás”. Az emberi természet megváltoztatásának kísérlete pedig Voegelin szerint

szükségszerűen végződik annak megsemmisítésével.1048 Az emberi természet

1044 Balogh, 2009, p. 166.
1045 Voegelin-Arendt, 2009, p. 172.
1046 Voegelin-Arendt, 2009, p. 168.
1047 Voegelin-Arendt, 2009, p. 169.
1048 „Az istengyilkosságot a történelmi folyamatban nem az emberfölötti ember, hanem az embergyilkosság – a
gnosztikus teoretikus deicídiumát a forradalmár praktikus homocídiuma követi”. Voegelint idézi G. Fodor,
2011, p. 175.
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megváltoztatásának igénye Voegelin szerint „1.) filozófiailag és technikailag őrültség, illetve

2.) politikailag közveszélyes, és ahogyan következményei mutatják, bűnrészes a

gyilkosságokban”.1049

Arendt persze nem tudta mindenben követni Voegelint. Egyrészt, mint hangsúlyozta,

ő Voegelinnel ellentétben nem keresztény,1050 noha az ideológiákat épp annyira gyűlölte, mint

Voegelin.1051 Ezen ideológiák kialakulását le lehet vezetni a nagy hagyomány egy részéből, és

az „eretnekségek folyamatosságából”, azaz Arendt szerint ezekben a szakítás a nyugati

hagyománnyal nem teljesedett ki. Így Arendt továbbra is kénytelen volt a törést hangsúlyozni,

illetve azt, hogy „ma egy olyan valóságban élünk, amit ez a törés határoz meg”.1052

Meglepő módon számos gondolkodási elem közelebb hozza Arendtet a konzervatív

gondolkodáshoz, mint akár Strausst, akár Voegelint. Ilyen például annak felismerése, hogy a

civilizáció egy mesterséges alkotás, ilyen a filozófiával szembeni szkepszis, sőt talán még a

„természet” és a „természetes” fogalmától való távolság is, a praxis és a pluralitás

felértékelése pedig mindenképpen. Mindazonáltal Arendt osztozik Strauss-szal és Voegelinnel

az alapvető „németes”, nietzschei tapasztalatban, mely szerint a hagyomány elveszett. Erre

utal a vitában hangoztatott „törés” kifejezés is. Arendt talán többre értékeli magát a gyakorlati

– politikai – hagyományt, mint Voegelin és Strauss, és kevesebbre a filozófiai hagyományt,

amit explicit módon is bírált. Ugyanakkor Arendt is valamiféle új megoldást keresett, nem a

hagyományhoz fordult, amit halottnak hitt.

Strauss és Voegelin ugyan a klasszikusokhoz fordul a modernitás bírálata során,

gondolkodásuk mégis a partikularizmus, a gyakorlat és a hagyomány, ha nem is

leértékeléséhez, de legalább is háttérbe szorításához vezet egy filozófiai elmélet érdekében.

Mindketten úgy gondolták, hogy egy helyes elméletnek őrködnie kell a gyakorlat fölött, ez

utóbbiban pedig a konzervatívok ritkán bíznak.

Ami azt illeti, Hayek, Polányi és Kolnai gondolkodása sokkal jobban illeszkedik a

fejezet elején meghatározott konzervatív attitűdhöz, mint Straussé, Arendté, vagy Voegeliné.

1049 Voegelin-Arendt, 2009, p. 169.
1050 Voegelin-Arendt, 2009, p. 173. Mint azt igyekeztem korábban bemutatni, valójában Voegelin sem az. Arendt
azonban egy értelmezés szerint egyenesen szembemegy Szent Ágoston világ-értelmezésével, és épp a
„világiságot” kívánja megóvni az azt ért támadásoktól. Arendt problémája az, hogy a világiság keresztény
denunciálásával épp a „Szeresd felebarátodat!” parancsa válik lehetetlenné. A modern világgal e nézőpontból
épp az a baja Arendtnek, hogy túlságosan az „életre”, illetve az „énre” vagy „önmagunkra” helyezi a hangsúlyt a
„világ” helyett. Lásd Beiner, 1997. Talán nem járok messze az igazságtól, ha ehhez hozzáteszem a keresztény
gondolkodás inherens politika-ellenességét is, ami szintén szkepszist alakított ki Arendtben a kereszténységgel
szemben. Jóllehet, ez a szkepszis mindit a tisztelet hangján szólalt meg.
1051 Voegelin-Arendt, 2009, p. 174.
1052 Voegelin-Arendt, 2009, p. 174.
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Ez még annak a Hayeknek az esetében is igaz, aki kénytelen volt külön esszében elutasítani a

„konzervatív” címkét.1053 Legalább is episztemológiai megközelítésük, szkepszisük a

racionalizmus és az intellektualizmus számtalan formájával szemben, a praxis és a pluralitás

előnyben részesítése az elméletekkel szemben sokkal közelebb áll a konzervatív

gondolkodáshoz, mint az imént elemzett modernitás-ellenes szerzők.

1053 Hayek, 1992a. Az erről lezajlott vitában kénytelen vagyok igazat adni – legalább részben, még ha nagyobb
részben is – Balázs Zoltánnak és Mándi Tibornak. Lásd Békés, 2008, Balázs, 2008 és Mándi, 2008. Hayek
esetében legalább két „hőse” a fent meghatározott konzervatív gondolkodás klasszikusa (Burke és Hume).
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The Issue and Aim of the Dissertation

The Western Hemisphere had been defined by two types of regime in the 20th

Century: democratic and totalitarian. Therefore, the normative political theory of the

century was characterized by the juxtaposition of these two types. Democracy in

effect meant the good order, whereas totalitarianism marked oppression,

dictatorship, tyranny1054 – that is, bad order. Regardless of their judgment, the topic

for contemporary political thinkers was set: how could these modern regimes

evolve? What explains the existence of National Socialist and Communist systems?

What theoretical and practical preconditions did they have? Are there any

identifiable economic, cultural, ideological and social processes which explain the

coming into existence, the success or failure of one or the other type? And most

importantly: what do they mean?

If I would only have relied on the identity of questions, it would not be

clear why I chose the authors whose thoughts I would like to present in this paper.

Therefore, it is worth assuming that there is something beyond questioning that

binded them together also in their answers.

A probable explanation would be that modern totalitarian (or maybe

tyrannical, dictatorial) regimes mean a falling back to the dark ages, i.e. the times

before modernity. They represent barbarism, tribal mentality as opposed to the

world after Enlightenment and the polities bred on it. Accordingly, the whig-

anglomaniac or the more radical francophone approach to history is valid but there

are people – especially in Center- and Eastern-Europe and in the third world –, which

cannot get rid of barbarism. Those who sign up to this view stand on the side of

1054 The judgment and applicability of these idioms differ by the individual authors.
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modernity and Enlightenment, and more or less think that modern tyrannies,

totalitarianisms – foremost National Socialism – represent the “dethronement of

Reason”. The positive program in this case will be a return to Reason.

Another plausible view would be that both National Socialism and

Communism are eminently modern phenomena, more or less necessary, but

definitely possible consequences of modernity.1055 The representatives of this

explanation – from the authors discussed here to Zygmunt Bauman – there is some

problem with modernity itself, moreover, with enlightened rationalism as well. This

critique of modernity is not entirely alien to the more well-known part of émigré

scholars, I should only refer to the authors of the Dialectic of Enlightenment here.

According to this view not the “dethronement of Reason” is problematic but the way

we think about “Reason”, and there is problem with rationalism itself, which is

tyrannical; accordingly, there is a problem with modernity which is appealing to

Reason. The authors discussed in this paper partly agree with that sentence. But in

what do they differ from the authors of the Dialectic of Enlightenment?

First, the émigré scholars discussed here did not form a group. We

cannot refer to them in a way in which we refer to the Frankfurt School. This of

course is merely a formal criterion and only makes it more cumbersome to answer

the question why I chose these authors. The first part of the more material answer is

that most of these authors were not willing to bury “Reason” as it is. That is, they did

not want to throw out the antique baby with the bathwater of modern rationalism.

Authors like Strauss and Voegelin juxtaposed some form of antique rationalism with

its modern counterpart. They thought that these two did not have the same roots and

defended the antique form of rationalism even if they rejected the modern one.

Secondly, the views presented in this paper cannot be labeled postmodern. These

émigré authors did not want to reckon with the past entirely, quite the contrary: they

aimed at saving Western thought, civilization and politics through its past.

1055 Kolnai Aurel dissented: he thought that National Socialism was indeed anti-modern.
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As regards for the above mentioned juxtaposition: these authors saw

some disconcerting connection between modern democracy and totalitarian regimes.

The measure and the emphasis was different by the individual authors, but it can be

said that 1) they either thought that democracy was weak and defenseless, 2) or

that totalitarianism had evolved precisely from modern democracies. Amongst the

authors there are liberal anti-democrats or aristocratic liberals (e.g. Kuehnelt-

Leddihn, Talmon, and to some extent Hayek) as well as anti-liberals (Arendt,

Voegelin, Strauss). I think that the majority of these authors in one way or another

was searching for an answer for the problem of both modernity and totalitarianism

beyond democracy, or at least they were looking for some buttress beyond it for

democracy itself.

The choice of these authors might seem a bit arbitrary. That in any case

in which they do not form some type of group or network is to some extent

unavoidable. Of course what cannot be stated is that they did not have connections

with each other, however their relationships were rather distant and foremost

intellectual in kind – they were familiar with each others’ works – and seldom was it

personal. What is more: it is not without precedent that they despised each other, as

in the case of Strauss and Arendt. Nevertheless, I think that regardless of their not

negligible differences there are numerous common marks in their thoughts which are

not discovered yet. Most of these thinkers have such a tremendous commentary

literature that can fill whole libraries but to examine them as a kind of “quasi-group”

is, to my knowledge, not common. Therefore, it might be interesting what common

and what differing points of views there are by émigré scholar who escaped from the

same part of the world (foremost from Center-Europe), and found their new homes

in the same part of it (United Kingdom, United States, Canada).

It is questionable of course, whether the fact of emigration is important

in relation to the critique of modernity at all. Unequivocal answer cannot be given to

this question because then the method of “what if” should have been used. It is

perfectly reasonable to argue that these authors would have formulated the criticism

of modernity even if they were not compelled to emigrate. It seems to be a strong
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hypothesis to state that these writers were more bound by the critique of modernity

than the fact of emigration. Nevertheless, I think it is an interesting to add the feeling

of “being an alien” which comes up in the works of these authors even in that case,

and at least it adds something to their critique of modernity. The hypothesis is almost

impossible to be tested because none of the authors proposed a statement in which

they claimed that he or she became an opponent of modernity because of escape or

emigration, however the common view that connects them supports the

presupposition of the essay in both cases.1056

The overview of all the existing critiques of modernity would be an

almost impossible undertaking. Therefore, it was not in itself the criticism of

modernity or in itself the work of émigré scholar that took my attention – which as

well would have been an enterprise too big – but the intersection of these two. I have

to emphasize that in this paper I do not deal with the issue of what I think about

modernity, but instead try to follow what modernity means for the authors dealt

with here. To make matters more difficult, these authors were implicitly or explicitly

partakers in the quarrel between ancients and moderns, which manifested itself in

the following form: is our age really a new era or instead just a pathology of the

eternal conidito humana? My interest had been what they saw in the beginning of the

20th century and why they criticized it. Therefore, I adhered to their texts and

understandings. I chose the following method: I start with the issues that connects

these authors – which is the thematic and criticism of certain aspects of modernity –,

whereas at the end I discussed in what they differ.

To cover all the works of all these writers would have been a mission

impossible both because of the obvious limitations of this paper and the lack of

capacity on behalf of its author. Therefore, I aimed at focusing on their most

important and relevant works according to the most important topics. Similar

reasons led me to the method of viewing primary sources more important, to some

extent overshadowing secondary sources.

1056 Of course the critique of modernity is eminently a German topic since Nietzsche and romanticism and the
majority of the authors dealt with in this paper had grown up in German culture.
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My work is an undertaking in the field of history of ideas, therefore my

sources are foremost those of the primary sources of the authors chosen. I tried to

read these works as closely as possible, which does not mean that I sometimes do not

make some subjective remarks. I also intend this paper to be a study in the history of

ideas in that I do not wish to “de-contextualize” the works of these authors; for I

think that their reflections and understandings were influenced by the turmoil in

politics and civilization of their age.

The Structure of the Dissertation and its Conclusions

The theme of the first chapter is basically epistemology, more precisely the critique

of the modern concept of science, i.e. positivism and scientism. It seems that authors

who dealt with the problem – Polanyi, Arendt, Voegelin, Hayek, Strauss – found

these equally wanting and dangerous; both in its way in which modernity looks at

science and its effects on morality and politics. I think it is justifiable to start with

epistemology as a problem because in the view of the authors the relation to science –

which is a special mode of understanding – is of key importance. They thought that

the majority of modern views on science is false and even if sometimes

unintentionally, these eliminate the basics of morals.

Even more importantly, they thought that positivism, scientism and

modern politics based on these are against freedom. No matter what creed of

freedom they held – this will necessarily differ for instance in the case of Arendt and

Hayek –, they thought that the problem of the loss of freedom is of great importance.

With this these authors rejected the whiggish dogma dominating the 19th-20th

centuries which claimed that economic growth couples with the progress of sicence,

with the moral progress of politics and the enlargement of freedom. In the end of the

chapter I try to outline the problem of whether as critics of modernity these authors
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can be labeled postmodern or not, and in which way do they stand against

postmodernism.

The second chapter aims at demonstrating the religious dimensions of

modernity and totalitarianism. I found that some of these emigrant authors paid

special attention to this question which is in itself a remarkable phenomenon. Why

did they think it is important to deal with religion, the questions of religion in

politics in general and in modernity in particular? I try to demonstrate that according

to these authors the questions of religion are inescapable even in modernity, and the

modern age, contrary to its intentions, could not reckon with neither religion nor the

religious. Besides the heavily contested thesis of secularization, religion appeared in

new forms, most dominantly in the most anti-religious regimes, such as the French or

Bolshevik revolutions. According to the authors discussed there, religion took up

new forms in modernity and totalitarianism, however, these new forms have old

roots. This issue is at most discussed by Voegelin.

The third chapter targets the critique of utopian thought. I discuss in

this chapter the problem of the functioning of utopian thought, its presuppositions

and consequences according to the authors. In general it can be stated that utopia

builds itself on moral perfectionism which is coupled with scientistic hopes in

modernity. The authors juxtaposed perfectionism with the tenet of human

imperfection, and the importance of politics and contingence – as opposed to the

striving of utopia for calculability and its anti-political edge – which mean the

guarantee of freedom. The most negative consequence of utopianism according to

these authors was that it eliminates human freedom.

The topic of the fourth chapter is special. Because the majority of the

authors were fled national socialism, they reflected on the issue of persecution. I try

to illuminate through the writings of Arendt and Strauss that they connected the

problem of persecution with the failure of the liberal-democratic emancipation

experiment. Arendt and Strauss were led from the question of persecution to the

fundamental criticism of liberalism. It might not be an overstatement, that this only



245

applies to the authors from the German world: in the case of Polanyi and Kolnai for

instance it is more reasonable to speak about a pursuit of assimilation.

The fifth chapter deals with the critique of liberalism and liberal

democracy, foremost in the view of Strauss, Arendt and Voegelin. These thoughts tell

the most about the fact that these authors were looking for the alternative to

modernity beyond liberal democracy or at least outside of it. Even if they, and I shall

emphasize this, were living in the most successful liberal democracy of their age, the

United States, and they practically embraced its political and social structure.

The sixth chapter the thoughts of the liberal critics of modern

democracy will be outlined. This chapter leans foremost on the thoughts of Erik von

Kuehnelt-Leddihn, supplemented with the Tocquevillean reflections of Arendt and

Kolnai. As it will be clear, the main points in the criticism of democracy will be

majoritarianism, conformism, identitarianism and egalitarianism. This form of the

critique of democracy wants to secure freedom from the danger of the tyranny of the

majority, is almost always anti-egalitarian, therefore it can be labeled classic or

aristocratic liberalism.1057

The seventh chapter deals with the question of totalitarian democracy.

It will be shown that even though the authors saw the problem similarly, they

viewed it with different optics. These differences can be led back to their

presuppositions, i.e. which idioms are they attached to (e.g. “individualist” or rather

republican). I shall deal with the problem of modern revolutions in this chapter as

well as the critique of planning which were outlined by Hayek, Mises and Polanyi.

Lastly, the eighth chapter aims at discussing the difficult issue of

whether these emigrant authors can be described as conservatives – do they want to

“conserve” something? The question itself does not seem to be particularly arresting,

however time and again the label pops up in reference to some of them. I shall

enumerate their presuppositions and I will decide if this label is apt in describing

1057 The problem of egalitarianism is more specific in Arendt’s case. I shall reflect on this issue in the respective
chapter.
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them. The key is the authors’ relation to the idiom of tradition and other criterions of

conservative thought. I found that even though there are connections of conservative

thought with the thoughts of Strauss, Voegelin, moreover with that of Arendt as

well, only with serious modifications can they be described as conservatives.

The authors discussed in this paper, then, turned against modernity,

however, as opposed to The Dialectic of Enlightenment and postmodernists, they did

not wish to reckon with the past. Quite the opposite: in one way or another, they

viewed the past as the possible source for renewal. In this sense their theoretical

experiments are of a “restaurative” nature, even if this does not end in some sort of

practical program.

Without doubt the element of critique is stronger in any of these

authors than the sum of positive statements. Beyond the criticism of totalitarian

regimes they were quarrelling with the basic tenets and dogmas of contemporary

liberalism. The question is that if they rejected modernity in toto – totalitarian

enterprises as well as liberalism and democracy – what do they suggest instead? This

is a common question, we should be reminded however that these authors were

philosophers and thinkers and not politicians. They did not have practical programs.

The other argument would be that they saw it as precisely the problem of modernity

that moderns want to give concrete programs to the world all the time. It seems that

the émigrés thought questions are more important than answers. Representatives of

modernity seem to have forgotten about questions, wanted to end debates.

Therefore, according to these emigrant authors, we have to remember the questions

themselves in the form in which they were posed by the ancients before modernity.


