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A történelem vége?
(Fukuyama, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. Budapest, Európa 
Kiadó, 2014. 738 oldal.)

Francis Fukuyama1 1989-ben publikál-
ta híres cikkét a National Interest folyó-
iratban (The End of History?),2 amelyben 
a liberális demokráciát, mint az embe-
riség számára egyetlen igazán életképes 
társadalmi berendezkedést mutatja be� 
Elvetette mind a korábban, mind a ko-
rabeli jelenben létező egyéb kormány-
zati formákat, azok belső, strukturális 
hiányosságaira vezetve vissza életképte-
lenségüket� Gondolatmenetében a libe-
rális demokrácia kormányzati formája 
statikus rendszer, amelyben nincsenek 
feloldhatatlan ellentmondások, így az 
megfelelő alkalmazás esetén hosszú tá-
von képes keretet biztosítani a jólét és 
fejlődés számára� Mint a nagy hatást 
gyakorló írások általában, úgy Fukuya-
ma cikke is szinte észrevétlenül jelöli ki 

1 Fancis Fukuyama (1952‒) az amerikai Cornell Egye-
temen szerzett diplomát politikafilozófiából, majd 
a Harvard Egyetemen PhD fokozatot politikatudo-
mányból. A Reagan-adminisztráció tagjaként fontos 
szerepet töltött be a neokonzervativizmus megerő-
sítésében, amelytől Bush elnök ideje alatt fokozato-
san eltávolodott.

2 Francis Fukuyama: The End of History? The Na-
tional Interest, 12. (1989 Summer.) https://www.
embl.de/aboutus/science_society/discussion/dis-
cussion_2006/ref1-22june06.pdf (Utolsó letöltés: 
2018.10.15.)

azokat a gondolati kereteket, amelyek-
ben az olvasó mozog és értelmez� 

A cikk jó időzítéssel, a hidegháborús 
időszak lezárultakor, és a Szovjetunió 
immár elkerülhetetlennek mutatkozó 
összeomlásakor jelent meg, így aktua-
litásának és markáns állásfoglalásának 
köszönhetően kiemelt figyelmet kapott� 
A Szovjetunió összeomlása az úgyneve-
zett szabad világ gondolkodóit többnyi-
re váratlanul érte� Későbbi könyvében 
Fukuyama ezt szakmai fiaskóként érté-
kelte, amelynek oka az a gondolkodást 
átható pesszimizmus volt, amelynek 
gyökerei a huszadik század keserű ta-
pasztalataiban keresendők� Az európai 
ember számára a tizenkilencedik század 
a haladás és gyarapodás százada volt, 
amelyben sorra születtek és váltak a 
hétköznapi élet részévé a modern tech-
nikai újítások� Erősnek és megingatha-
tatlannak tűnt a tudományba vetett hit, 
ami véget vet a betegségeknek, járvá-
nyoknak, kiaknázhatóvá teszi a sokáig 
elérhetetlennek tűnő természeti kincse-
ket, jólétet teremtve az ember számára, 
aki már nem alattvalóként, de öntuda-
tos polgárként él és szervezi saját életét� 
Úgy látszott, a fejlődés iránya egyértel-
mű, a siker kulcsa pedig a világ többi 
része számára is csak a nyugati ember 
civilizációs szerveződése lehet� Európa 
tehát nagy reményekkel tekintett a jövő 
felé� A huszadik század azonban nem a 
kiteljesedést, hanem a világháborúkat, 
a népirtást és a totalitárius rendszereket 
hozta el� A liberális demokrácia mellett 
megjelent a fasizmus3 és a kommuniz-
mus, és ezen ideológiák nevében milliók 
haltak meg� A tizenkilencedik századi 
ember reményteljes jövőbe vetett hite 
megtört, és bizonytalanná vált önma-
ga civilizációs felsőbbrendűségében is� 

3 A szerző többnyire a fasizmus szót használja a tota-
litárius jobboldali diktatúrák vonatkozásában.
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Szembe kellett néznie azzal a felismerés-
sel, hogy az oly nagyra tartott társadal-
mi berendezkedése nem egyeduralko-
dó, és még csak nem is feltétlenül jobb, 
mint más eszmék� A két totalitárius 
ideológia megjelenése és gyors térhódí-
tása mögött a liberális demokrácia si-
kertelensége állt, amely nehézkesnek és 
körülményesnek tűnt a fennálló társa-
dalmi problémák megoldásában, szem-
ben a fasizmus gyors eredményeivel és a 
kommunizmus radikális megoldásaival� 
A két eszme közül a kommunizmus vált 
hosszú távon is a liberális demokrácia 
vetélytársává� Az idő múlásával a kom-
munizmus több ország, például Kína, 
Kuba, Vietnam vagy Nicaragua számá-
ra eszközzé vált, amellyel megóvhatták 
magukat a nyugati kizsákmányolástól� 
A folyamatot tovább erősítette a hideg-
háború, amelyben a két szuperhatalom 
valójában más színtereken vívta sa-
ját háborúját, gondoljunk csak Koreá-
ra vagy az arab-izraeli konfliktusokra 
(29–41� o�)� Eközben a kommunizmus 
folyamatosan bizonyította életképessé-
gét� Vonzó alternatívaként jelent meg a 
harmadik világ számos országa számá-
ra, katonai potenciálja összemérhető 
volt nyugati vetélytársáéval, kezdetben 
jól szerepelt a technológiai fejlődés terén 
is� Az űrversenyben például megelőzte 
az Egyesült Államokat, elsőként állított 

műholdat Föld körüli pályára és első-
ként juttatott embert az űrbe� Úgy tűnt, 
a kommunizmus képes volt konszoli-
dálni a helyzetét, és kezdett elfogadottá 
válni a kommunista országok lakossá-
gának többsége számára� 

A huszadik század vége azonban olyan 
nagy horderejű változásokat hozott, 
amelyek ideális táptalajt biztosítottak 
Fukuyama elméletéhez� A Szovjetunió 
alulmaradt a technológiai versenyben, 
nem sikerült modernizálnia gazdasá-
gát, és lassan kiesett a nyugati világ 
vonzó alternatívája szerepből� 1989-ben 
Fukuyama meggyőződése volt, hogy a 
Gorbacsov által elindított folyamatok, a 
glasznoszty és peresztrojka visszafordít-
hatatlanná teszik a változást� „I believe 
that something very important has hap-
pened in the Soviet Union in the past few 
years: the criticisms of the Soviet system 
sanctioned by Gorbachev have been so 
thorough and devastating that there is 
very little chance of going back to either 
Stalinism or Brezhnevism in any simple 
way�”4 De Fukuyama nem állt meg itt, 
és az említett cikkben így fogalmazott: 
„What we may be witnessing is not just 
the end of the Cold War, or the passing 
of a particular period of postwar histo-
ry, but the end of history as such: that 
is, the end point of mankind’s ideologi-
cal evolution and the universalization of 
Western liberal democracy as the final 
form of human government�”5 A gon-
dolatmenetben jól felismerhető Marx 
és Hegel hatása� Fukuyama könyvében 
is említi a két filozófust, akik hasonló 
történelem vége elméletet állítottak fel, 
csak míg az előbbi a kommunizmusban, 

4 „Azt hiszem, valami nagyon fontos dolog történt 
a Szovjetunióban az elmúlt néhány évben: a szov-
jet rendszer Gorbacsov által megerősített kritikája 
olyan alapos és elsöprő volt, hogy nem lehetne egy-
könnyen visszatérni sem a sztálini, sem a brezsnyevi 
úthoz.” (Ford.: J. R.) Fukuyama i. m. 1989, 12.

5 Uo. 1. „Aminek most tanúi vagyunk, az nem csupán 
a hidegháború vége, vagy a háborút követő időszak 
elmúlása, hanem a történelem vége abban az érte-
lemben, hogy ez az emberiség ideológiai fejlődésé-
nek és a nyugati liberális demokrácia egyetemessé 
válásának végpontja, mint az emberiség végső kor-
mányzati formája.” (Ford.: J. R.) 
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addig utóbbi a liberális államban sejtet-
te a fejlődés végét� 

Marx történetfilozófiája egyben a terme-
lőerők fejlődésének története is, amely-
ben az emberiség történelmét az egyes 
fejlődési szakaszokhoz rendelt gazda-
sági-társadalmi formaként értelmezte� 
A folyamat végén a kommunizmus áll, 
amelybe az egyén a kapitalizmusból már 
jogi értelemben szabad emberként lép 
át, itt pedig végső, egyéni szabadságát 
nyeri el és „visszatér önmagához, a kö-
zösségi lényhez, de már a fejlődés egy 
spirálcsavarján végigmenve”�6 Az új vi-
lágban megszűnik az osztályharc, és 
létrejön a kommunista világutópia, 
amely egyben a történelmi fejlődés végét 
is jelenti� Hegel szerint a történelem 
filozófiája a történelem gondolkodó 
szemléletét jelenti, amelyben az ember, 
gondolkodó lényként közelíti meg saját 
történelmét� Ennek során a gondolatok 
nem feltétlenül csak tudás és tapaszta-
lat útján születnek, hanem már a meg-
ismerést megelőzően is, így kialakítva 
egy előzetes képet a még ismeretlenről� 
Ezzel tulajdonképpen a megismerés 
előtt létrehozza a saját történelemké-
pét, tehát „a priori történelmet konst-
ruál�”7 Hegel a történelmet ismétlődő 
konfliktusok folyamataként szemlélte, 
amelynek során a társadalmak politikai 
rendszerei kifejlődnek, majd saját belső 
feszültségeik hatására széthullanak� A 
folyamat azonban alkalmas arra, hogy 
a következő rendszer – beépítve az elő-
ző tapasztalatait – csiszoltabb formában 
születhessen meg� Ennek a fejlődésnek 
a tetőpontja Hegel szerint az, amikor az 
emberi szabadság politikai és társadal-
mi szinteken intézményesül� Fukuyama 
hozzájuk csatlakozott abban az érte-
lemben, hogy ő is úgy véli, a történel-
mi események determinálják a jövőbeni 
folyamatokat, mégpedig többnyire úgy, 
hogy a fejlődés iránya a tökéletesedés 
felé mutat� Ez a szemlélet hozza magá-
6 Gazdag László: Marx, marxizmus, szocializmus. Bu-

dapest, Scolar, 2016, 68.
7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a világ-

történet filozófiájáról. In: Történetelmélet I. Szerk. 
Gyurgyák János, Kisantal Tamás. Budapest, Osiris, 
2006, 371.

val azt a következtetést, hogy a fejlődési 
lánc végén kell, hogy legyen egy olyan 
állapot, egy olyan kormányzati és tár-
sadalmi forma, amelyben feloldhatatlan 
konfliktusok már nincsenek�

A huszadik században számos példán 
keresztül láthattuk, hogy a demokráciát 
milyen gyorsan söpörték félre a totalitá-
rius eszmék, a nácizmus és a kommu-
nizmus, vagy milyen gyorsasággal nyert 
teret a fasizmus� Emellett az sem kizár-
ható, hogy a liberális demokrácián belül 
alakul ki olyan irányzat, ami konfliktust 
okoz� Gondoljunk csak a kereszténység 
történeti fejlődésére, amely hiába volt 
meghatározó struktúra egy évezreden 
át, a reformáció okozta szakadás olyan 
káoszt idézett elő, ami legalább annyi-
ra véres és kegyetlen volt, mint egy mai 
diktatúra� Fukuyama maga is elismeri, 
hogy a társadalmi fejlődés iránya egy-
általán nem biztos, hogy egyenes vona-
lú, és csak egyirányú lehet, mégis közöl 
egy táblázatot, amelyben sorra veszi az 
országokat, demokratikus berendez-
kedésük ideje szerint megkülönböztet-
ve őket� Ebből arra következtet, hogy 
nagyobb időspektrumon szemlélve az 
egyes országok esetleges visszaesése a 
demokratikus fejlődésben idővel fordu-
latot vesz, és összességében nézve mégis 
a demokratizálódás a fejlődési tenden-
cia a világban� Végül azt állapítja meg, 
hogy az egyetemes történelem a liberális 
demokrácia irányába tart (100–104� o�)� 

Vajon létezik iránya a történelemnek? 
Fukuyama elméletének ez is egyik köz-
ponti eleme� Elképzelése szerint az 
irányzatos történelem létezik, és mozga-
tó mechanizmusa a modern természet-
tudomány, mert ez az a tevékenység, 
amely széles körben hat, a felhalmozott 
tudásanyagához pedig a társadalom 
irányt is rendel� A folyamat képes ugyan-
azt a hatást elérni, függetlenül nemzet-
től, kultúrától, vagy politikai rendszer-
től, így alakítva a történelmet� Ilyen 
például az iparosodás, amely hasonló 
folyamatokat idézett elő a világ minden 
pontján az urbanizációban, a társada-
lomszervezésben, az oktatásban és még 
számos egyéb területen� Ugyanakkor 
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felhívja rá a figyelmet, hogy ez a mecha-
nizmus a történelmi változásoknak nem 
végső oka, csak a változás szabályozója 
(151� o�)� Hegel anno még máshonnan 
közelítette meg ezt a kérdést� Abból in-
dult ki, hogy az ember és az állat között 
az egyik legnagyobb különbség az ember 
azon igényében mutatkozik meg, hogy 
emberként ismerjék el, akinek alapvető 
jogai és méltósága van� Amíg azonban 
az úr a szolga elismerésére vágyik, arra, 
hogy az elismerje az ő felsőbbrendűsé-
gét, addig a szolga – hosszú és keser-
ves öntanulás eredményeként – emberi 
mivolta általános elismerését akarta� Így 
lett „a történelem hajtóereje a rabszolga 
nem szűnő elismerési vágya” (341� o�)� 
Ez is lehet olyan erős rendezőelv, mint a 
természettudomány�

Visszatérve a természettudományra és 
az irányzatos történelemre, Fukuyama 
a liberális demokráciák elterjedését a 
következőképpen támasztja alá az ipa-
rosodással� Az iparosodás modern gaz-
daságot hoz létre, amelynek olyan bo-
nyolult a struktúrája, hogy nem lehet a 
diktatúrákra jellemző központi irányí-
tással hatékonyan és versenyképesen 
irányítani� Ez a modernitás végül ki-
kényszeríti a diktatúrákban a változást, 
mert olyan helyzetet idéz elő, amelyben 
a kapitalizmus és a piacgazdaság válik a 
legoptimálisabb formává� Ezek a formák 
pedig a leghatékonyabban a liberális de-
mokráciákban tudnak érvényre jutni� A 
jól működő piacgazdaság erős középosz-
tályt alakít ki, amely rész akar venni a 
politikai életben, és ezzel erősíti a de-
mokráciát, hiszen a demokrácia legiti-
mitásának fő tényezője a részvétel� Egy 
ilyen rendszerben megjelenik az igény 
a jó oktatásra, és egy képzett ember 
alapvetően másképp viszonyul a hata-
lomhoz� Kérdést tesz fel, jogokat követel 
meg, valamint világosabban látja a saját 
hosszú távú céljait és érdekeit� Mindez 
jól hangzó és logikusan egymásra épülő 
érvelés� A teljesség kedvéért ugyanakkor 
érdemes felidézni Huntington szavait, 
aki a modernizáció és a nyugatosodás 
kapcsolatáról úgy véli, hogy előbbiből 
nem feltétlen következik a nyugati ér-
tékrend és intézmények átvétele� Épp 

fordítva, a modernizáció eszközt ad 
a nem nyugatiak kezébe ahhoz, hogy 
megerősítsék saját különállásukat, és 
csökkentsék a köztük fennálló erőkü-
lönbséget�8 Fukuyama is úgy látja, hogy 
a fentiek ellenére sem fog a világ min-
den pontján győzni a liberális demok-
rácia� Lesznek térségek, elsősorban a 
harmadik világ, ahol ez az átmenet nem 
zajlik majd le� Ezek az országok megre-
kednek a történelem vége előtti állapot-
ban, ez azonban még nem katasztrófa 
a liberális demokrácia számára� Cikké-
ben így ír: „But at the end of history it is 
not necessary that all societies become 
successful liberal societies, merely that 
they end their ideological pretensions of 
representing different and higher forms 
of human society�”9 

Fukuyama a diktatúrák meggyengülé-
sének és felszámolódásának elsődleges 
okát a rendszer legitimációjának meg-
szűnésében látja� A Szovjetunió eseté-
ben ez maga a gorbacsovi reform volt, 
amely kezdetben csupán arra szolgált, 
hogy Gorbacsov helyzetét megszilárdít-
sa, de a reform „önálló életet kezdett 
élni, s [az emberek] a változásokat már 
önmagukért sürgették” (73� o�)� A legi-
timáció hiánya Fukuyama érvelésében 
fontos elem, mert úgy véli, kudarc esetén 
a diktatúráknak nincs mire hivatkozni-
uk� Végül az elmaradt eredmények, a 
jólét és biztonság hiánya szembesítette 
a tömegeket a rendszer hibáival� A nem 
liberális berendezkedések tehát alapve-
tő rendszerhibát mutatnak� A gazdaság 
terén nem képesek tartós növekedést el-
érni és jólétet biztosítani, a polgárokhoz 
való viszonyban pedig bizalmi légkört 
és kohéziót teremteni� Ezzel szemben 
a liberális demokrácia olyan jogokat is 
biztosít a polgárainak, amelyek garan-
táltan kívül esnek a kormányzat ha-
8 Lásd: S. P. Huntington: A civilizációk összecsapása 

és a világrend átalakulása. Budapest, Európa, 2015, 
116.

9 „De a történelem végén nincs szükség arra, hogy 
minden társadalom sikeres liberális közösséggé 
váljon, csupán arra, hogy véget vessenek annak az 
ideológiai látszatnak, hogy az emberi társadalmak 
eltérő és magasabb formáit képviselik.” (Ford.: J. R.) 
Fukuyama i. m. 1989, 12. 
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táskörén, és politikai jogokat is nyújt 
mellé� A liberális demokrácia egyedural-
kodóvá válása mellett szól továbbá az a 
régebb óta zajló folyamat, amelyben „az 
országok rendelkezésére álló választék 
[…] a modellek száma, amelyek szerint 
megszervezhették politikai és gazdasági 
életüket, az idő múlásával egyre csök-
kent” (95� o�)� Mára a liberális ideológia 
az egyetlen, amely olyan helyzetben van, 
hogy egyetemességre törekedhessen� 
Fukuyama úgy véli, a gazdasági fejlő-
déshez nem csupán jó gazdaságpolitika, 
de jó állam is kell� Mindez igaz, ugyan-
akkor az már vitatható állításnak tűnik, 
hogy a jó állam csak liberális demokrá-
ciában létezhet (a jó állam fogalma alatt 
itt az eredményesen működő gazdaság 
állami hátterének megteremtőjét értem)� 
A szerző által felvázolt, a gazdaságra vo-
natkozó megállapításokkal kapcsolat-
ban érdemes röviden megvizsgálni az 
állítás valóságtartalmát� Vajon tényleg 
csak a liberális demokrácia gazdasági 
modelljei képesek tartós növekedést és 
életszínvonal-emelkedést elérni? Ha kö-
rülnézünk a világban, vagy vetünk egy 
pillantást akár a magyar gazdaságtörté-
net adataira, találhatunk példát, amely 
megcáfolhatja az állítást� Ilyen például 
Kína, amelynek gazdasága ma csupán 
részben épül az olcsó munkaerőre és a 
hatalmas ország infrastrukturális elma-
radottságának fejlesztésére� Kína gaz-
daságában egyre nagyobb a hozzáadott 
értékű termelés és a high-tech ágazatok 
szerepe� De Magyarország példája is 
azt mutatja, hogy van lehetőség liberá-
lis demokrácia nélkül is gyorsan fejlődő 
gazdaság kiépítésére� Az 1956-os forra-
dalmat követően egy olyan, még Nagy 
Imre kormányának 1953-as program-
jában gyökerező gazdaságpolitikai for-
dulat vette kezdetét hazánkban, amely 
szakítani igyekezett a korábbi nehé-
zipar-centrikus felfogással� A forradalom 
tapasztalataitól nyilván nem függetlenül 
az új gazdaságpolitika az életszínvonal 
folyamatos emelését tartotta egyik leg-
főbb szempontjának� Ennek köszönhe-
tően folyamatosan nőttek a bérek és a 
lakossági fogyasztás� Ma már az 1958 
és 1978 közötti időszak számít a magyar 
gazdaságtörténet legdinamikusabb fej-

lődést felmutató két évtizedének, amely-
nek során az átlagos gazdasági növeke-
dés 5,6%-ot tett ki� A reálkereset szintje 
ugyanakkor 2013-ban is csak 8%-kal 
haladta meg az 1978-asét�10 Mindez te-
hát azt mutatja, hogy tartós növekedés-
re és életszínvonal-emelésre más politi-
kai-társadalmi berendezkedés is képes�

A liberális demokrácia Fukuyama érve-
lésében az egyetlen egyetemes ideológiát 
jelenti� Írásaiból egyértelműen kitűnik, 
hogy a szókapcsolatban a liberális jel-
zőt bővítő értelemben használja, kitelje-
sítve, többé téve általa a jelzett szót� E 
felfogás mögött felfedezhetjük Benedetto 
Croce gondolatait, aki a liberalizmus és 
a demokrácia kapcsolatában előbbit ál-
landó, míg utóbbit ingadozó természetű-
nek írta le� Croce szerint a liberális gon-
dolat megteremti a maga intézményeit a 
demokratikus államban, és – szemben 
a tekintélyuralmi rezsimekkel – képessé 
teszi a bukás utáni újjászületésre�11

Fukuyamát olvasva könnyen tűnhet úgy 
az olvasó számára, hogy a világ ideológia 
és politikai berendezkedés szempontjá-
ból tulajdonképpen ma is kétpólusú: 
csak a nyugati civilizáció létezik, és vele 
szemben mindenki más� Bár elismeri, 
hogy az iszlám rendelkezik olyan tulaj-
donságokkal, amelyek alapján követ-
kezetes ideológiának nevezhetjük, úgy 
véli, hogy az iszlámnak „nincs vonzere-
je azokon a régiókon kívül, amelyeknek 
kultúrája kezdettől fogva mohamedán 
volt� [A muzulmán vallás] […] elbitan-
golt híveit visszaveheti, de az ifjúságra 
nem tud hatni se Berlinben, se Tokió-
ban, se Moszkvában” (97� o�)� Ez a véle-
mény egészen tarthatatlannak tűnik, és 
nemcsak a jelenlegi migráció, de a má-
sod- és harmadgenerációs európai mu-
szlimok tükrében is, akik jelentős része 
megtartotta nyelvét és szokásait, viszo-
10 Az adatokat közli: Lóránt Károly: A gazdasági rend-

szerváltáshoz vezető út. In: A rendszerváltáshoz ve-
zető út. Gazdaságpolitikai visszaemlékezések. Szerk. 
Lóránt Károly. Lakitelek, Antológia, 2015, 11–49. 

11 Benedetto Croce: Történelem és szabadság. Buda-
pest, Századunk, 1940, 12–16. http://mtdaportal.
extra.hu/books_kulf/croce_benedetto_tortene-
lem_es_szabadsag.pdf (Utolsó letöltés: 2018.11.12.)
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nyát a befogadó államhoz pedig ezeken 
keresztül határozza meg� Láthatjuk, 
hogy az iszlám az elmúlt évtizedekben 
milyen gyorsan terjedt Nyugat-Európá-
ban, amely pedig korábban nem volt 
mohamedán régió, és az európai musz-
limok fiataljai is többnyire megőrzik val-
lásukat� De felidézhetjük a 2001� szep-
tember 11-én az Egyesült Államokban 
lezajlott terrortámadások példáját is, 
amelyek során közel háromezer ember 
halt meg� Az Amerikát ért támadások 
után alig egy hónappal a The Guardian 
közölte Fukuyama cikkét, amelyben a 
szerző a történtek ellenére is kiállt sa-
ját korábbi nézetei mellett� Cikkének 
alaptémájává a modernitás nem nyugati 
társadalmakra gyakorolt hatását tette� 
Meggyőződése szerint a modernitás al-
kalmas hordozója a nyugati mintájú po-
litikai berendezkedés elterjesztésének, 
és ez a folyamat az ő történelem vége 
koncepcióját erősíti�12

Fukuyama úgy véli, a liberális demok-
rácia és az iszlám alapú értékrend kö-
zötti ellentét nem az iszlámban gyöke-
rezik� Példaként említ több, liberális 
fordulatot végrehajtó iszlám országot is; 
Indonéziát, Törökországot, vagy Malit, 
Szenegált és Indiát, ahol jelentős szá-
mú muszlim közösségek élnek� Felveti, 
hogy az iszlám és a liberális demokrá-
cia közötti kompatibilitás-problémákat 
talán nem is az iszlám, sokkal inkább 
az arab kultúra mélyén rejlő akadály je-
lentheti� A radikális iszlamizmust levá-
lasztja a vallásról, és olyan szélsőséges 
politikai ideológiaként értelmezi, amely 
nem az iszlámmal, sokkal inkább a hu-
szadik századi európai ideológiákkal, a 
fasizmussal és a kommunizmussal ro-
konítható� Irán, Afganisztán, Szudán 
példáját említve mutatja be, hogy a radi-
kális iszlamizmus sikertelenségre ítéli a 
társadalmat, amelynek fiatal tagjaiban 

12 Francis Fukuyama: The West Has Won. The Guar-
dian, 2001.10.11. https://www.theguardian.com/
world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30 (Utol-
só letöltés: 2018.11.12)

nincs hajlandóság az iszlám teokráciá-
ra� Ugyanakkor nem ad világos választ 
Szaúd-Arábiával kapcsolatban, ahol a 
szélsőséges iszlamista vezetés ellenére 
gazdasági értelemben sikeres, jólétben 
élő társadalmat láthatunk (724–727� o�)� 

Fukuyama könyvében felteszi azt a 
kérdést: van-e olyan mértékű ellent-
mondás a liberális demokráciában, 
amelyet nem képes kezelni, és ezért el-
bukhat? Úgy véli, a liberális demokrácia 
két erős pillérre épül: a szabadságra és 
az egyenlőségre� „az egyenlőség csakis 
[…] az egyéni szabadságot korlátozó ál-
lam beavatkozásával maximalizálható; 
a szabadságot pedig csak veszélyes fokú 
társadalmi egyenlőtlenséget gerjesztve 
lehetne […] kiterjeszteni” (722–723� o�)� 
Ez a két terület végső soron az, ame-
lyet a történelem vége utáni embernek 
egyensúlyban kell tartani, és ez olyan 
működő rendszert biztosít, amely a ki-
sebb feszültségeket már képes kezelni� 
Ez a megközelítés viszont figyelmen kí-
vül hagyja, hogy a liberális demokráci-
ának mennyire nehéz megtelepednie a 
nem európai gyökerű civilizációs alapo-
kon, márpedig ennek bizonyítékait na-
ponta láthatjuk például a félresikerült 
amerikai demokráciaexportáló kísérle-
tekben�

Korunk meghatározó jelensége a glo-
balizáció� Fukuyama tanulmányának 
megjelenésekor, 1989-ben úgy tűnt, a 
bipoláris világ unipolárissá válik, és ez 
a folyamat látszólag alá is támasztotta 
a liberális demokrácia egyeduralmáról 
szóló elméletet� A világ azonban valójá-
ban multipolárissá vált, a globalizáció 
lelassult, és ma úgy tűnik, nem egy világ-
egység kialakulása, sokkal inkább nagy 
régiókba rendeződés tanúi vagyunk� A 
folyamat egyértelműen hatással kell, 
hogy legyen a nemzetállamok létére és 
jövőjére, valamint ezen keresztül arra is, 
hogy a globális kormányzás nemzetközi 
intézményrendszerei elhozzák-e a globá-
lis kormányt is� A huszadik század eltérő 
történelmi tapasztalataiból kiindulva, az 
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Egyesült Államok és Európa különböző-
képpen viszonyul a nemzetállamokhoz� 
Az Egyesült Államok jelentősebb globális 
szerepvállalásai többnyire eredménye-
sek voltak, így a tengerentúlon a nem-
zetállamhoz pozitív előjelű tapasztalatok 
társulnak� Európában viszont meghatá-
rozó politikai erők a kudarcos huszadik 
századért a nemzetállami önzést és a 
nacionalizmust teszik felelőssé� Mindez 
tükröződik az Európai Unió működé-
sében is, amelynek szinte a fennállása 
óta létező alapkérdése a nemzetállamok 
kontra Európai Egyesült Államok dicho-
tómiával fogalmazható meg� Mindezeket 
alapul véve érdemes megvizsgálnunk: 
lehetséges-e a liberális demokráciát a 
nemzetállamok feletti szinten megvaló-
sítani? A demokrácia alapvető feltétele 
egy olyan közösség, amely hasonló ér-
tékrenddel rendelkezik� Ennek a közös 
értékrendnek az alapját a hasonló kul-
túra adja, így kétséges, hogy az kialakít-
ható-e felülről, mesterségesen, az adott 
közösség hagyományaihoz nem illeszke-
dő intézményrendszerek segítségével� A 
másik problémát a döntéshozatali me-
chanizmus jelenti� A nemzetállamok fe-
letti szinten megvalósuló kormányzás 
távol helyezi a döntéshozatalt a prob-
lémától, elidegenítve ezzel a polgárokat 
saját politikai rendszerüktől� 

Fukuyama könyve több kiadást ért 
meg� A második kiadáshoz új utószót 
írt, ebben az összegzésben igyekezve 
megválaszolni azokat a fontosabb kér-
déseket is, amelyek a könyv megjele-
nése óta megfogalmazódtak� Az újabb 
kiadásokban időnként kisebb korrekci-
ókat is tett elméletének egyes részleteit 
illetően� Ilyen a determináltság kérdése 

is� Fukuyama úgy látja, hogy – miként 
Huntington állítja – a liberális demok-
rácia valóban keresztény civilizációs 
gyökerű, de egyetemessé vált, így a sza-
badság és egyenlőség elvei az emberiség 
társadalmi evolúciójának részévé válva 
minden civilizációt a liberális demokrá-
cia felé visznek� Ezzel a determinizmus-
sal kapcsolatban a 2014-es kiadásban 
a következőképpen fogalmaz: „A gyenge 
determinizmus azt jelenti, hogy az átfo-
góan érvényesülő történelmi tendenciát 
figyelembe véve is feltétlenül kritikus je-
lentőségűek maradnak a történelmi fej-
lődés tényleges menete szempontjából 
az államférfiúi képességek, a politikai 
tevékenységek, a vezetői erények és az 
egyéni választások� [���] A jövő tehát va-
lójában jóval nyitottabb, mint a gazda-
sági, technikai vagy társadalmi előfelté-
telei esetleg sugallják” (735–736� o�)�

A világ nagyot változott 1989 óta� Ma 
már látható, hogy a liberális demokrácia 
nem vált egyedül meghatározó renddé a 
világ társadalmi szerveződéseit illetően� 
Sőt, egyre inkább úgy tűnik, a szervező-
dési modell válságba került� Gazdasági 
ereje, illetve vele politikai érdekérvénye-
sítő képessége is csökken, technológiai 
fölénye eltűnőben van, és az előttünk 
álló évtizedek nagy kihívásában, a de-
mográfiai versenyben is alulmaradni 
látszik� A túlhajtott liberalizmus min-
dent relativizál és megkérdőjelez, saját 
struktúráján belül generálva antago-
nisztikusnak tűnő ellentéteket� Mindez 
olyan bizonytalansági tényezőt ad hozzá 
a rendszerhez, amely hosszabb távon a 
létezését is megkérdőjelezheti�

Jónás RóbeRt
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