
merjük meg azokat a múltbéli ténye-
ket, amelyek hozzáadnak valamit az
elnagyolt ismeretekhez. Ormos sok
mindenben gazdagítja tudásunkat a
20. század históriájáról; azokról a
magyar modernizációs elméletekrõl,
amelyek a világgazdasági válságra
reagáltak, arról a szerencsétlen �fél-
reértés-sorozatról�, amely miatt
Hitlerék megragadhatták a hatal-
mat, arról, hogyan változott az anti-
szemitizmus a történelem folyamán,
s hogyan fonódott össze egy tragi-
kus pillanatban a tõle függetlenül lé-
tezõ fajelméletekkel, vagy arról,
hogy a II. világháború végsõ soron
felesleges háború volt. A példák
hosszan folytathatók volnának, s
egészen a jelenig nyúlnak.

Minél közelebb jutunk napjaink-
hoz, annál több vitathatót talál az ol-
vasó a történész okfejtésében, s eb-
ben nincs semmi különleges. A vi-
táknak helyük van, vitákra szükség is
van. Egyetlen dologban nem lehet
Ormossal vitatkozni: a jelen folya-
matainak megértése csakis a múlt tu-
dományos igényû magyarázatából
fakadhat. A kötet szerzõje több re-
mek példával támasztja ezt alá, talán
az egyik legérdekesebb a 20. századi
hadviselés módozatait áttekintõ ta-
nulmánya. Aki végigolvassa, világo-
sabban fogja látni, hogy a szövetsé-
geseknek a �jó ügyért� folytatott ter-
rorbombázásai, a két atombomba
ledobása, majd a hidegháborús
sakkjátszmák, szövetségesek és el-
lenségek gátlástalan, minden morált

elvetõ váltogatása a harmadik világ-
ban � több más tényezõ mellett �
hogyan vezetett napjaink eldurvuló
fegyveres konfliktusaihoz s a mo-
dern kori terrorizmushoz.

A figyelmes olvasó a történelem
vonatán a jelenig robogva az esti té-
véhíradót, saját létét is a nagy embe-
ri história részeként szemléli. Nem
lesz tõle boldogabb, csak talán oko-
sabb egy kicsit.

SZARKA KLÁRA

(Múlt és Jövõ Kiadó, Budapest, 2005, 
280 oldal, 2300 Ft)

ROGER SCRUTON:

AA  nneemmzzeetteekk
sszzüükkssééggeessssééggéérrõõll

�A demokrácia a nemzeti hûségnek
köszönheti a létét [�]. Ahol a nem-
zettudat gyönge, netán nem is léte-
zik, ott a demokrácia nem vert gyö-
keret� � állítja a hazánkban is jól is-
mert brit konzervatív filozófus,
Roger Scruton a két hosszabb tanul-
mányt egybe foglaló kötet címadó
írásában. Tézise nem kis provokatív
erõvel bír egy olyan teoretikus kör-
nyezetben, melyben mondhatni a
hivatalos ortodoxia szintjére emel-
kedett a nemzet és a demokrácia fo-
galmának szembeállítása. Scruton-
nak azonban, még ha írásai nem is
mentesek a sarkosabb megfogalma-
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alapvetõ feltételei. Ez pedig súlyos
kérdéseket vet fel a demokrácia ex-
portjával kapcsolatban, s egyúttal rá-
világít arra is, miért hibás az a politi-
ka, amely �multikulturális� okokból
nem kínál valódi nemzeti tagságot a
nyugat-európai muszlim bevándor-
lóknak és utódaiknak (ezzel a radiká-
lis, nemritkán terrorista szervezetek
tagsága felé taszítva õket).

A nemzetállam tehát, Scruton
konklúziója szerint, már �bizonyí-
tott�, szemben a nemzetek feletti
rend értelmiségi ábrándjával. S ami
ez utóbbi táplálóját, a nacionalizmus
rémét illeti, nem árt szem elõtt tarta-
nunk egy fontos különbségtételt:
�A nacionalizmus a vallási érzületek
hullámveréséhez tartozik, mely Eu-
rópát annyiszor háborúba sodorta.
A nemzeti hûség magyarázza azt a
sokkal tartósabb, de annál kevésbé
feltûnõ és unalmas dolgot, amit eu-
rópai békének nevezünk.�

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Pásztor Péter, Helikon Kiadó,
Budapest, 2005, 224 oldal, 2990 Ft)

VÉGH ATTILA:

AAzz  uunnaattkkoozzóó  aannggyyaall
Tizenöt esszé

Ha egy gondolkodásmód magvas,
lényege kifejezhetõ egyetlen szóval:
�átremeg�. Sarkosan fogalmazva:

Végh Attila esszéivel egyetlen szó
köré rajzol koncentrikus gyûrûket.
E szó a lélek mélyén remeg, jeleket
küld, finoman tereli a gondolkodó
tekintetét. A tekintet csápjait, lasz-
szóit és horgait a világba veti. A vi-
lág e lélekmélyi szó értelme, hangu-
lata, színe szerint rendezõdik orga-
nikus képpé.

Végh Attila körkörösen gondol-
kodik. A kör képe bejárt utat jelez.
E gondolati sétának van elérendõ
célja � egy-egy jelenség lényegi és
mai értelmének megvilágítása (ter-
mészet, hagyomány, sors, mûvészet,
várakozás, elmúlás és mások), s bár
fontos ez, nem a legfontosabb.
E gondolati sétának van módja � in-
kább, mint módszere �, a kifejtés
körbejárja a kiválasztott jelenséget,
megfürdeti a léttörténeti hagyo-
mány vizében, és belefûzi saját ta-
pasztalatán átszûrt tudását. S bár
fontos ez, nem a legfontosabb. Ha
sem az értelem, amit keres, sem a
mód, ahogyan keresi, nem a legfon-
tosabb � akkor mi a legfontosabb?

Az a legfontosabb, hogy mind-
eközben: �átremeg�.

A lényegi történés mintegy há-
tulról érkezik. A lényegi történés
mintegy a tarkóján érinti a keresõt.
A lényegi történés: történés.

Mindazáltal Végh Attila nem
naiv gondolkodó. Azt is mondhat-
nám, hátul is van szeme. Ez persze
metaforikusan értve sem igaz, de
sarkosan jelzi, hogy miközben elõre
tekint választott témája felé, minden
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zásoktól, s helyenként bevallottan
pamflet-ízûek, megfontolandó érvei
vannak álláspontja mellett.

A többes szám elsõ személy ki-
mondása, a valamilyen �mi�-hez va-
ló tartozás az ember alapvetõ szük-
séglete. Az összetartozás, a tagság
ezen érzését olyan tényezõk biztosít-
ják, mint a törzsi-nemzetségi kötelé-
kek vagy a vallás. A nemzetállam ál-
tal kínált tagság (állampolgárság)
ezzel szemben a közös terület, közös
joghatóság, közös kultúra és közös
nyelv(ek) elfogadását felté-
telezi, ami olyan emberek
békés együttélését teszi le-
hetõvé, akik születésüket
vagy vallási meggyõzõdé-
süket tekintve idegenek
volnának egymás számára.
Ennek következtében a
nemzet iránti lojalitás �elõ-
segíti az osztályok, érdekek
és hitvallások egybehangolását, és
hátterét alkotja az egyetértésen, nem
pedig az erõszakon alapuló politikai
folyamatnak�.

Ezt látszik alátámasztani az a
tény is, hogy a nemzet eszméjének
valami mással (nevezetesen a faj fo-
galmával) való helyettesítésére, ille-
tõleg a nemzetek feletti politikai
rend kialakítására tett kísérletek a
20. század két legnagyobb történel-
mi kataklizmájához vezettek. Scru-
ton szerint a nemzetállam meghala-
dásának ma is népszerû gondolata,
ha nem is mutat szükségképpen a to-
talitarizmus felé, kétségkívül bürok-

ratizálódással és a hatalmi struktúrák
centralizálódásával jár. Ugyanis míg
a nemzetállami keretek a politikai
hatalom számonkérhetõségét bizto-
sítják, addig az olyan szervezetek fe-
lett, mint például az ENSZ, a WTO
vagy a multinacionális vállalatok, az
egyszerû állampolgár (egyáltalán
melyik állam polgára?) képtelen bár-
miféle ellenõrzést gyakorolni. Ezek
után már érthetõ a szerzõ �EU-
szkeptikus� álláspontja: az uniónak,
figyelmeztet Scruton, el kell dönte-

nie, hogy szuverén nemze-
tek közössége kíván-e len-
ni, vagy azok alternatívája
� vállalva az utóbbival járó
hatalmas politikai kocká-
zatot.

A kötet másik, A Nyu-
gat és a többi címû írása
komparatív módon támo-
gatja az eddig elmondotta-

kat. Scruton az iszlám civilizációval
öszszevetve domborítja ki a nyugati
társadalmi rend sajátosságait, nagy
hangsúlyt fektetve a különbségekre,
de kerülve az egyoldalú értékítélete-
ket. Bár mindkét civilizációt egy
monoteista vallás és annak szent
könyve alapozta meg, az iszlám vi-
lágban nem ment végbe a vallási és a
világi tekintély elválasztása, s ennek
nyomán a nemzetállami berendez-
kedés kialakulása. Ami egyéb követ-
kezmények mellett azzal jár, hogy
(emlékezzünk csak a kiinduló tézis-
re!) a legtöbb iszlám országban nem
adottak a nyugati típusú demokrácia
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