
120

Valóság • 2019. július

hogy a Maersk erőfeszítései csupán egy olyan 
modellnek a zöldre festését jelentik, amely 
teljes átalakítást igényel.

Az európai hitelesítés birtokában az alangi 
hajóbontók maguk mögött hagyhatnák Ázsia 
többi részét, és olyan hellyé válhatnának, ahová 
még a legkörültekintőbb hajótulajdonosok is 
szívesen küldik vízijárműveiket. Enélkül azon-
ban fennáll a veszély, hogy partravetett halként 
fogják végezni: nem felelnek meg Európa 
számára, ugyanakkor túl drágák ahhoz, hogy 
versenyezhessenek a bangladesi és pakisztáni 
roncsbontókkal, amelyeket nem érintett meg 
a változás szele. Ha ez bekövetkezik, akkor az 
alangi hajófeldolgozó-ipar – együtt a munka-
helyekkel és a belőle származó busás bevétel-
lel – olyan gyorsan eltűnhet majd, mint az itt 
szétszedett hajók.

(The Economist)

Kwame Anthony Appiah

A másutt fontossága 
A kozmopolitizmus védelmében

2016 októberében Theresa May brit minisz-
terelnök a konzervatívok egy konferenciá-
ján pártvezetőként mondta el első beszédét. 
Nyilvánvalóan az elődjének lemondásába ke-
rülő brexit-szavazás körüli populista hangula-
tot próbálta megragadni, amikor arról beszélt, 
hogy „ma sok embernek – mélyen, legbelül és 
mondjuk ki, jogosan – olyan érzése van, hogy 
a világ jól működik a kevés kiváltságos szem-
pontjából, az ő szempontjukból azonban nem.” 
Ennek a megkérdőjelezéséhez – érvelt May 
– „az állampolgárság szellemére” volt szük-
ség, amely hiányzik a pártja bázisának egyik 
részét alkotó üzleti elitből. Az állampolgárság, 
mondta, „elkötelezettséget jelent a körülöttünk 
élő nők és férfiak irányában, akik dolgoznak 
nekünk, akik megvásárolják az általunk eladott 
árukat és szolgáltatásokat.” Majd így folytatta: 

Ma túl sok hatalmi pozícióban lévő ember 
viselkedik úgy, mintha több köze lenne a 

nemzetközi elithez, mint a közelükben lé-
vő emberekhez, azokhoz, akiket alkalmaznak, 
akik mellett elmennek az utcán. Ha valaki 
azonban világpolgárnak hiszi magát, akkor 
sehonnai állampolgár. Az nem érti, mit jelent 
az állampolgárság.

Bár May soha nem használta a szót, világos 
volt, kikre céloz: az úgynevezett kozmopolita 
elitre.

Pár nappal ezután a beszéd után a naciona-
lizmusról tartottam előadást a BBC számára. 
A miniszterelnök Birminghamban beszélt, az 
öt brit nagyváros közül az egyetlenben, ahol – 
a legminimálisabb fölénnyel, 50,4 százalékkal 
49,6 százalék ellenében – a brexitre szavaztak. 
Én a legnagyobb skóciai városban, Glasgowban 
voltam, ahol a lakosság kétharmada az Európai 
Unióban maradásra szavazott, ahogy tette ezt 
minden más skóciai körzet. Természetesen va-
laki megkérdezte, mit gondolok May „sehonnai 
állampolgár” megjegyzéséről.

Nem ez volt az első eset, hogy ezt a vádat 
hallottam, és nem ez lesz az utolsó sem. Charles 
Dickens Mrs. Jellybynek, a távolba tekintő 
emberbarátnak az alakjában emlékezetesen idé-
zett meg olyasvalakit, aki elhanyagolja saját 
gyerekeit, miközben áldásos terveket gyárt egy 
messze fekvő ország lakosai számára, és akinek 
a szeme „furcsa szokással mintha mindig mesz-
sze tekintett volna”, mintha „Afrikánál semmi 
közelebbit nem látna!” A May által felidézett 
magatartást hasonló betegség jellemzi: a gya-
korta repülő emberé ez, aki alig képes meglátni 
földhözkötött honfitársait a felhőkön keresztül.

Ez azonban majdhogynem a kozmopolitiz-
mus ellentéte. A kozmopolita feladat valójában 
abban áll, hogy képesek legyünk mind mesz-
sze, mind közelre látni. A kozmopolitizmus 
az erkölcsi képzelőerő tevékeny kiterjesztése. 
Úgy tekint az emberi lényekre, mint akik éle-
tüket egymásba illeszkedő tagságok révén for-
málják: ezek a család, a szomszédság, egymást 
átfedő identitáscsoportok sokasága, amelyek 
körkörösen ölelik magukba az egész emberisé-
get. Azt kívánja tőlünk, hogy sokfélék legyünk, 
hiszen sokfélék vagyunk. S ha a bíráló hangja 
ritkán volt ennél hangosabb, ekkora hitre sem 
volt még szükség.
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Sehonnai emberek
A kozmopolitizmus Kr. e. a negyedik szá-
zadban született egyfajta tagadásként, ami-
kor Diogenész, a cinikus filozófus – aki 
Szinopéból, a Fekete-tenger partján lévő görög 
nyelvű városból származott – elsőként jelen-
tette ki magáról, hogy kosmopolitês. A saját 
neologizmusának tűnő szót nagyjából úgy lehet 
lefordítani, hogy a „világ polgára”. Diogenész 
szerette próbára tenni korának közgondolko-
dását, és ez a szó arra szolgált, hogy eleve egy 
paradoxont fejezzen ki: egy politês szabad fel-
nőtt férfi polgár volt egy poliszban, Délkelet-
Európa és Kis-Ázsia egyik városállamában, 
a kozmosz pedig voltaképpen az egész vi-
lágmindenséget jelentette. Diogenész bármely 
kortársa számára nyilvánvalónak kellett lennie, 
hogy nem lehetett oly módon a világminden-
séghez tartozni, ahogy egy Athénhoz hasonló 
városhoz, amelynek akkoriban 30 000 szabad 
felnőtt férfi polgára volt (az össznépesség pe-
dig jó, ha 100 000 volt). Ez olyan szembetűnő 
fogalmi ellentmondás volt, mint a „globális 
falu” kifejezés, amelyet Marshall McLuhan 
médiaelméleti szakember alkotott meg alig 
több mint fél évszázaddal ezelőtt. A falu a ki-
csivel egyenértékű; a világ pedig a hatalmassal. 
A kozmopolitizmus valami kicsi és jól ismert 
dolgot vetít ki egy egész világnyi idegenre.

Mindazonáltal ez a paradox megfogalmazás 
bolygónkon ma rendkívüli népszerűségnek ör-
vend. Lehet, hogy a konzervatív populizmus fel-
lendülőben van Európában, de egy a BBC által 
végzett 2016-os felmérés szerint a megkérdezett 
kínaiak és a nigériaiak közel háromnegyede nyi-
latkozott úgy – együtt a megkérdezett brazilok, 
kanadaiak és ghánaiak több mint felével – hogy 
inkább látják magukat „világpolgárnak”, sem-
mint saját országuk polgárának. Sőt, öt amerika-
iból kettő ugyanígy érez.

Van azonban valami félrevezető ebben az 
identitás-felfogásban. A BBC közvélemény-ku-
tatása azt tételezi fel, hogy mérlegelnünk kell 
globális és helyi elköteleződéseink viszonyla-
gos fontosságát, mintha versenyben lennének 
egymással. Nem helyes mindezekről így gon-
dolkodnunk. Végül is, jómagam is, ameri-
kaiak millióihoz hasonlóan legalább három 

politikai jellegű szervezetben rendelkezem 
szavazati joggal: New York városban, New 
York államban és az Egyesült Államokban. Ha 
megkérdeznék tőlem, melyik iránt érzek több 
elkötelezettséget, nehéz lenne válaszolnom. 
Ugyanekkora fejtörést okozna, ha metaforikus 
világpolgárságomat hozzátennék a listához. 
Mivel az állampolgárság egyfajta identitást 
jelent, húzóereje – mint minden identitásé – a 
körülmények és az adott ügy függvényében 
változik. A polgármesteri választások alatt az 
a legfontosabb, hogy New York-i vagyok; ha 
szenátort választunk, a város, az állam és az 
ország egyformán fontosak számomra. Az el-
nökválasztási kampány során azon kapom ma-
gam, hogy egyszerre gondolkodom az Egyesült 
Államok állampolgáraként és világpolgárként. 
Az előttünk álló legsúlyosabb problémák több-
sége számára – az éghajlatváltozástól a világ-
járványokig – nem léteznek a politikai határok.

Theresa May konzervatív párttársaihoz in-
tézett beszédében nemcsak állampolgárság, 
hanem a hazaszeretet érzületét is megkövetelte, 
amely érzelmi kötődést, és nem pusztán hiva-
talos viszonyt tételez fel. Ugyanakkor nincs 
ok arra, hogy egy hazafi időnként ne tartaná 
fontosnak bolygónk sorsát, ugyanúgy, ahogy 
egy hazafi szívén viselheti egy város jövőjét. 
Ennek a többszörös polgári odatartozásnak 
a kezelése olyasvalami, amely mindenkinek 
feladatul jut: ha az emberek elköteleződhetnek 
egy város vagy egy ország iránt, amelyeknek 
különbözőek lehetnek az érdekeltségeik, mi-
ért lenne olyan érthetetlen a nagyvilág iránti 
hűségről beszélnünk? Apám, Joe Appiah. aki 
Ghána egyik függetlenségi vezetője volt, és 
életrajzának az „Egy afrikai hazafi önéletraj-
za” címet adta, nem látott következetlenséget 
abban, amikor azt mondta a gyerekeinek, halála 
előtt hozzánk írott levelében, hogy sose felejt-
sük el: mi a nagyvilág polgárai vagyunk.

Hazafias kozmopoliták
Ezt a gondolatot apám valószínűleg Marcus 
Aureliustól, a második századi római császár-
tól vette át, akinek Elmélkedések című írását 
a Bibliával együtt éjjeliszekrényén tartotta. 
Marcus Aurelius azt írta, hogy számára emberi 
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lényként városa és szülőföldje jelentik a világ-
mindenséget. Ezt könnyen elutasíthatjuk, mint 
afféle császári fellengzősséget, mindazonáltal, 
a hozzá hasonló sztoikusoknak szóló metafora 
lényege az volt, hogy az ember köteles gondos-
kodni az egész közösségről, felelősségteljesen 
cselekedni valamennyi világpolgár-társuk jólé-
tét illetően. Több mint két évezreden keresztül 
ez volt a kozmopolita hagyomány központi 
gondolata.

Van azonban még valami fontos ebben a 
hagyományban, amely tizennyolcadik századi 
európai kozmopolitizmusban öltött világosabb 
formát: annak a ténynek a felismerése és 
ünneplése, hogy világpolgár-társaink, a ma-
guk különböző helyén, különböző nyelvükkel, 
kultúrájukkal és hagyományaikkal, nemcsak 
erkölcsi törődésünket érdemlik meg, hanem 
érdeklődésünket és kíváncsiságunkat is. A kül-
földiekkel való kapcsolat, épp különbözőségük 
miatt, új lehetőségeket tárhat fel számunkra, 
ahogy mi is új lehetőségeket nyitunk nekik. 
A világpolgárság metaforájának a megértésé-
ben fontos mind az idegenek irányában érzett 
törődés, mind a velük kapcsolatos kíváncsiság.

Friedrich Meinecke német szellemtörténész 
ennek az elképzelésnek a modern filozófiai 
gyökereit fedezte fel 1907-es Világpolgárság 
és nemzetállam című könyvében. Alaposan át-
tanulmányozta a német értelmiség írásait a fel-
világosodástól a tizenkilencedik század végéig, 
és rámutatott, hogy a német nacionalizmus 
felemelkedése miként fonódik össze egyfajta 
kozmopolitizmussal. A tizennyolcadik század 
végén Johann Gottfried Herder és más kozmo-
polita gondolkodók egy olyan német nemzetet 
kezdtek elképzelni, amely független államok 
tucatjainak német ajkú népeit hozza össze egy 
közös kultúrán, nyelven és nemzeti szellemen 
alapuló egységbe.

Egy évszázadba telt a modern Németország 
számára ennek az elképzelésnek a valóra váltá-
sa (jóllehet az Osztrák–Magyar Monarchia né-
metül beszélő részei nélkül). 1871-ben egy po-
rosz uralkodó vezényletével zajlott le több mint 
két tucat szövetséges királyság, hercegség, 
fejedelemség és szövetséges város egyesítése. 
Mint azonban Meinecke rámutatott, a véghez-

vitel során a gondolkodók mélyen tiszteletben 
tartották más nemzetek nemzeti szellemét és 
népeit is. Herder igazi kozmopolita szellemben 
nagyra becsülte a külföldiek irodalmát és mű-
vészetét. A nemzeti kultúráról szóló elképze-
lései néprajzkutatók nemzedékének, köztük a 
Grimm-testvéreknek szolgáltak ösztönzésül, de 
írt esszéket Homéroszról és Shakespeare-ről is. 
Lehetünk egyszerre kozmopoliták és patrióták 
is; valóban, a tizenkilencedik század nagyszerű 
liberális nacionalistái számára hazájuk szerete-
te végső soron a kozmopolitizmus előmozdító-
jává vált. Ezért sürgette polgártársait Giuseppe 
Mazzini, az olasz egyesítés bajnoka, hogy 
„szeretettel öleljük a keblünkre az emberiség 
egész nagy családját”.

A kozmopoliták elleni szokásos modern rá-
galom, hogy „gyökértelenek” – ez központi 
szerepet játszott a második világháború utáni 
sztálini időszak antiszemita szovjet propagan-
dájában. Ez a vádaskodás nemcsak erkölcsi 
vakságot tükröz, hanem intellektuális zavart. A 
modern kozmopolitizmus jellegzetessége, hogy 
ünnepli azt, amivel minden egyes nemzet hoz-
zájárul az emberiség kórusához. A megosztás-
ról szól. Ha pedig nincs semmink, amit az asz-
talhoz vigyünk, akkor nem tudunk megosztani. 
A kozmopolita névre méltóknak vízszintesen 
terjeszkedő rizómái vannak, és mélyre hatoló 
karógyökerei is; mindennek nevezhetők, csak 
gyökértelennek nem.

Érdemes hangsúlyozni a világpolgári szem-
lélet másik következményét: miközben tiszte-
lik mások különbözőséghez való jogát, a koz-
mopoliták kiterjesztik a nem kozmopolitákra 
is. Az a gondolat, amely szerint minden emberi 
lény számít – a kozmopolitizmus lényegét ké-
pező univerzalizmus – nem választás kérdése. 
Ily módon a kozmopolitizmus az iránt az eszme 
iránt is elkötelezett, hogy az egyéneknek és 
a társadalmaknak megvan a joga, hogy sok 
kérdést elrendezzenek a maguk számára az 
arra érdemes dolgokról és társadalmi szervező-
désük számos sajátosságairól. Mindenekelőtt, 
sok ember nagyra értékeli a hely szellemét, 
és szereti, ha olyanokkal van körülvéve, akik 
ismerős nyelven beszélnek, és olyan szokáso-
kat követnek, amelyeket a sajátjuknak tudnak. 
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Ezek az emberek – David Goodhart brit újság-
író „valahollévőknek” nevezte őket, szemben a 
„bárhollévőkkel” – jogosultak egy olyan tár-
sadalmi világot formálni, amely lehetővé teszi 
számukra ezeket a dolgokat, amely a közmon-
dásos otthon melegét nyújtja nekik. Ha pedig 
szeretnék megőrizni otthonuk kényelmét a 
tőlük különböző emberek és a máshonnan 
származó kultúra távol tartásával, akkor joguk 
van ehhez (feltéve, hogy tiszteletben tartanak 
bizonyos erkölcsi alapokat a megkülönböztetés 
tilalmát illetően).

A probléma természetesen abból adódik, 
hogy ezek a nem kozmopolita lokalisták olya-
nokkal élnek egy társadalomban, akik másként 
gondolkodnak. Együtt kell élniük a kozmo-
politákkal, éppúgy, ahogy a kozmopolitáknak 
együtt kell élniük velük. Továbbá a társadal-
maknak erkölcsi és jogi kötelessége, hogy leg-
alább néhány idegent beengedjen – mégpedig 
azokat, akik üldöztetés és halál elől menekül-
nek. Ezek a kötelezettségek együtt terhelik a 
nemzetek közösségét, ezért igazságosan kell 
elosztani a terheket. Azonban minden egyes 
társadalomnak hozzá kell járulnia az igények 
kielégítéséhez.

Az a tény, hogy lokálpatrióták élnek együtt a 
kozmopolitákkal olyan országokban, amelyek-
nek kötelességeik vannak a menedékkérőkkel 
szemben, korlátozza annak módját, ahogy a lo-
kálpatrióta tábor meg tudja őrizni az otthon ké-
nyelmét. Ugyanakkor a lokálpatrióták létezése 
szintén korlátozza azt, amit a kozmopoliták te-
hetnek. A demokrácia arról szól, hogy tiszteljük 
polgártársaink törvénybe nem ütköző vágyait, 
és hogy megpróbálunk igazodni hozzájuk, már 
amennyire azt az észszerűség engedi.

Kivételezés
Ha a nacionalizmus és a kozmopolitizmus, 
amelyek korántsem összeegyeztethetetlenek, 
ténylegesen összefonódnak, miképpen vált a 
kozmopolitizmus mindig kéznél lévő mumussá 
azok számára, akik Steve Bannon politikai 
tanácsadóhoz hasonlóan, a nacionalizmus szel-
lemével igyekeznek szövetkezni? Az egyik ok, 
hogy néhány ember túlzott igényeket támasz-
tott a kozmopolitizmussal szemben. Gyakran 

megkísértette őket az alábbi csábító gondolat: 
ha mindenki számít, akkor ugyanolyan mér-
tékben kell számítaniuk, és ha ez így van, 
akkor mindannyiunknak ugyanazon erkölcsi 
kötelessége van mindenkivel szemben. A rész-
rehajlás – azok előnyben részesítése, akikhez 
vérségi, kulturális vagy területi kapcsolat köt 
– erkölcsileg önkényesnek tűnhet. A „sehonnai 
polgárok” miatt aggódók igazi ellensége nem 
az elfogadható mértékű kozmopolitizmus, ha-
nem az a másik elképzelés, amelyet a magukat 
„világpolgároknak” nevező emberek tesznek 
néha magukévá: eszerint helytelen, ha saját 
helyünkhöz vagy népünkhöz húz a szívünk.

A kozmopolitizmus pártatlan változatának 
nem sikerül megértenie azt a tényt, hogy ha az 
általános erkölcsiség szempontjából mindenki 
egyformán számít, ez nem jelenti azt, hogy 
mindegyikünknek ugyanolyan kötelezettségei 
vannak mindenkivel szemben. Rendkívül ked-
velem unokatestvéreimet, de az az érzés nem 
terjed ki mások unokatestvéreire. Valóban, 
úgy gondolom, erkölcsileg téves lenne nem a 
saját rokonaimat szeretni jobban, ha korlátozott 
figyelmem és javaim szétosztásáról van szó. 
Az következnék ebből, hogy gyűlölnöm kel-
lene mások unokaöccseit és -húgait vagy hogy 
igyekeznék hátrányukra alakítani a világot? 
Biztosan nem. Képes vagyok felismerni mások 
családjának jogos erkölcsi érdekeit, miközben 
a sajátoméra is figyelek. Itt nem arról van szó, 
hogy az én családom fontosabb, mint másé; 
hanem hogy számomra fontosabbak. Továbbá 
azt megkövetelni az emberektől, hogy külön 
figyelmet szenteljenek övéiknek, a kiváló koz-
mopolita filozófus, Martha Nussbaum megfo-
galmazásával élve, „az egyetlen értelmes mód 
arra, hogy jót tegyünk”.

Általában jobban ragaszkodunk azokhoz, 
akikkel együtt nőttünk fel és akikkel együtt 
éljük életünket, mint azokhoz, akik kívül van-
nak a családon. De azokat is szeretetünkben 
részesítjük, akikkel közösek elképzeléseink 
és identitásaink, valamint az emberi pszicho-
lógia sajátos ismérve, hogy heves érzelmekre 
vagyunk képesek idegenek millióival vagy 
milliárdjaival közösen vallott identitások mi-
att. Voltaképpen ez a jellemző nyilvánul meg 
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a nacionalizmus azon formájában, amelyből 
nem következik más népek tisztelete – mint 
ahogy ez Herdernél volt –, hanem ellenséges-
ség és idegengyűlölet árad belőle. A naciona-
lizmusnak ez az oldala megszelídítésre szorul; 
a kozmopolitizmus pedig az egyik eszköz 
ennek eléréséhez. Ostobaság lenne azonban a 
nacionalizmus másik oldalát figyelmen kívül 
hagyni: tudniillik azt a képességét, hogy olyan 
projektekben hozza össze az embereket, mint a 
jóléti állam megteremtése vagy az egyenlőek 
társadalmának építése.

A globális identitás politikája
Túl azon a vádon, hogy a kozmopolitizmus ösz-
szeegyeztethetetlen a nacionalizmussal, a vele 
kapcsolatos másik kifogás szerint az emberiség 
mint egész túl elvont ahhoz, hogy erős identitás-
érzést váltson ki. A méret azonban önmagában 
nem lehet probléma. Közel 1,4 milliárd kínai van, 
kínaiságuk tudata mégis igazi hajtóerőt jelent éle-
tükben és politikájukban. A modern nemzetállam 
mindig is túl nagy közösségnek bizonyult, hogy 
mindenki személyesen találkozzon a másikkal; 
nem szó szerint vett társaságot, hanem képzelet-
beli azonosulást jelent. A kozmopoliták képzelőe-
rejüket pusztán csak egy lépéssel tágítják tovább, 
és miközben így tesznek, nem feledkeznek meg 
gyökereikről. Igaza volt Gertrude Steinnek, a 
pittsburgh-i születésű, Oaklandban nevelkedett 
írónak, aki négy évtizedig élt Párizsban, amikor 
ezt kérdezte: „Mire valók a gyökerek, ha nem 
vihetjük magunkkal őket?”

Ha a világpolgárság mellett emeljük fel a 
szavunkat, ez nem az adott helyhez kötődő 
állampolgárság ellenében történik. Apám, aki 
magát világpolgárnak nevezte, teljesen beleme-
rült szülővárosának, Kumasinak a politikai éle-
tébe; az egykori Asante birodalom fővárosához 
tartozás büszkeséggel töltötte el. Tevékenyen 
részt vett az Afrikai Egységszervezet munká-
jában is (ebből lett az Afrikai Unió). Szolgálta 
országát, Ghánát az ENSZ-ben, amelynek 
szenvedélyes híve volt. Szerette az asante ha-
gyományokat, közmondásokat és népmeséket, 
ahogy Shakespeare-t is; jogászként csodálta 
Cicerót, akit kapásból tudott idézni, de ugyan-
így tudta Thurgood Marshallt és Mahatma 

Gandhit is. Hallgatott Bessie Smith-t (a Blues 
afro-amerikai „császárnőjét”), Sophie Tuckert 
(egy ukrán születésű revüénekest) és Umm 
Kulthumot (egy egyiptomi énekest), és az 
angol szerzőpáros, Gilbert és Sullivan zenés 
színházi műveit is végigénekelte. Mindez nem 
akadályozta meg abban, hogy csatlakozzon a 
ghánai függetlenségi mozgalomhoz, hogy szol-
gáljon a ghánai nemzeti parlamentben, vagy 
hogy lefektesse a pro bono – közjóért végzett – 
tevékenység alapjait az országban. Felismerte, 
hogy amit May „a társadalmunkat működtető 
kötelékeknek és kötelezettségeknek” hívott, 
ugyanúgy globálisak, mint helyi szintűek. 
Meglátta, hogy ezek a kötelezettségek nemcsak 
saját hazájában és szülővárosában léteznek, 
hanem nemzetközi téren is. Felismerte, amit az 
igazán angol költőnek tekinthető Philip Larkin 
egyszer a „másutt fontosságának” nevezett.

Akik a másutt fontosságát tagadják, visszavo-
nultak a világból, ahol a nemzetek közösségének 
kell szembenéznie a legnagyobb próbatételek-
kel és fenyegetésekkel, a határokat meghaladó 
kötelességtudat őszinte érzésével. Mára a lég-
kör szén-dioxid szintje az eddigi legmagasabb 
pontra jutott nyolcszázezer év alatt. Az óceánok 
savasodása évről évre súlyosbodik. Továbbá az 
ENSZ adatai szerint 2017-ben csaknem 260 mil-
lió migránst tartottak számon a világon; sokuk 
az Afrikában, Közel-Keleten és Ázsiában dúló 
háborúk és elnyomás elől menekülnek.

Ahogy a populista demagógok világszerte 
kihasználják a gazdasági elégedetlenség miatti 
aggályokat, fennáll a veszély, hogy az elköte-
leződés politikája utat enged a visszavonulás 
politikájának. Ha sikerre akarjuk vinni a koz-
mopolitizmust, akkor mindenen rajta kell tarta-
ni a szemünket, és olyan politikai rendszereket 
kell támogatnunk, amelyek a helyi értékekhez 
ragaszkodóknak is megfelel. A „Bárhol lé-
vőknek” foglalkozniuk kell a „Valahol lévők” 
ügyével is. Ha viszont megfeledkeznénk arról, 
hogy valamennyien a világ – egy kicsi, me-
legedő, rendkívül sebezhető világ – polgárai 
vagyunk, az az éberség nemtörődöm lazítását 
jelentené. A „Másutt” még soha nem bizonyult 
ennyire fontosnak.

(Foreign Affairs)


