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A felvilágosodás új távlatai – A The American Histo-
rical Review vitafórumának hozzászólásai

Az első tanulmányt Fredrik Albritton Jonsson, a Chicagoi Egyetem tanára 
írta, címe: 
A világkereskedelemről vitatkozó ökológiai nézetek. 
Adam Smith és a természettudósok

A természeti környezet átalakításának, hasznosításának kérdése a XVIII. 
század második felében merült fel, amikor a gyarmatokon az európai em-
ber számos addig ismeretlen állattal és növénnyel találkozott. A svéd állam 
ekkor Pehr Kalm természettudóst Észak-Amerikába küldte, hogy Linné 
rendszerezését követve vegye számba és osztályozza az ottani élővilágot, 
és tanulmányozza, hogyan lehet a természetet nemzeti célokra hasznosítani. 
Rajta kívül még 18 Linné-tanítvány indult, hogy szerte a világon hasznos 
növényeket kutasson fel Svédország számára. Kalm útijegyzeteinek hatá-
sára az angolok is gyűjteni kezdték a távoli tájak növényeit, például James 
Cookot is szakemberek kísérték világkörüli útjára. Angliában, Kew Gar-
densben Sir Joseph Banks vezetésével gazdag növénygyűjtemény létesült, 
majd hasonló kertészeteket alapítottak Skóciában és Párizsban is. Ezektől a 
mezőgazdaságban hasznosítható eredményeket vártak.

Kalm és Linné a szarvasmarhák takarmányozása szempontjából fontos 
fűféléket is tanulmányozták. A vetett fűfélék és az új takarmánynövények 
valóságos „zöld forradalmat” jelentettek. Linné közel 900 féle legeltetésre 
alkalmas füvet gyűjtött jegyzékbe csak a svéd területekről. Kalm az ameri-
kai őshonos növények folyamatos újratelepítését is szorgalmazta. A kame-
ralisták felfogása hasonló volt: a természettudományt a földművelés szolgá-
latába kell állítani, hogy az agrárium az államot gazdagítsa.

Kalm kameralista nézeteivel szemben Adam Smith úgy látta, a növekvő 
kereslet magától is ráveszi az amerikai farmereket, hogy szénát termeljenek 
és összegyűjtsék a trágyát, így a folyamat önmagától, azaz a piac igényei-
nek hatására gazdaságosra fordul. A korszak alapvető kérdése tehát az volt: 
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vajon maga a piac képes-e rendezni, megfelelően alakítani a természetet, 
vagy pedig  a természet bonyolult rendje szakértők beavatkozását igényli.

Adam Smith és követőinek klasszikus liberális felfogása szerint a ter-
mészet maga  egyensúlyban tartja önmagát, és a piac, valamint az árak a 
leghatásosabb eszközök ennek az egyensúlynak a támogatására. E liberális 
nézettel szemben a természettudósok azt vallották, hogy a természet rendje 
túlságosan összetett és törékeny, semhogy szabályozás nélkül működhes-
sen, különösen a nemzetek és birodalmak perifériáin. 

A XVIII. században tehát a természeti környezet hasznosításával kap-
csolatban két vélemény csapott össze. Mégis félrevezető a klasszikus libe-
ralizmus történetét azzal elintézni, hogy küzdelem volt a szabad kereske-
delem „kozmopolita” védelmezői és a „gazdasági nacionalisták” között. A 
vita nem csak a szabadpiacokról szólt, hanem ráébresztette az emberiséget, 
hogy az imperializmusnak környezeti hatása, a fejlődésnek ökológiai ára 
van. Míg a klasszikus liberalizmus Hume készpénz-áramlási mechanizmu-
sától Smith munkamegosztásán át Malthus népesedési és Ricardo összeha-
sonlító előny elvéig ívelt, a természettudósok röppályája Linné egyetemes 
rendszerétől és Poivre megőrzésre törekvésétől Banks birodalmi ökológiai 
csereprogramjáig és Humboldt globális növénygeográfiájáig tartott

Linné, az egyetemes növény-rendszertan megalkotója úgy gondolta, a 
svéd államot az 1721. évi területi veszteségei ellenére is önellátóvá lehet ten-
ni svéd honos növények és honosított egzotikus növények termesztése révén. 
Linné módszere alapján az 1770-es években Angliában Banks világhálózatot 
alakított ki természettudósokból, hajóorvosokból és más utazókból, akik a 
megfigyeléseik mellett magvakat és palántákat szállítottak a London közeli 
Kew Gardensbe. Kew a hasznos növények jelentős központjává vált a biro-
dalomban. A természettudomány a svéd kameralisták, a korai francia mer-
kantilisták, francia fiziokraták, sőt még a republikánus Humboldt és Thomas 
Jefferson érdeklődését is felkeltették, s bár különböző felfogásúak voltak, ab-
ban egyetértettek, hogy a természet szakértő tudósainak fontos szerepet kell 
betölteniük a modern politika és gazdaság megteremtésében.

Kolumbusz felfedezése hatalmas biológiai változásokat hozott, megin-
dult a növények, állatok – és akaratlanul a betegséghordozók – szállítása és 
cseréje az Új- és az Óvilág között. Ez eleinte esetleges volt, nem az állam 
irányította. Spanyolország volt az első, amely tudományosan megszervezte 
a Casa de la contratacion közreműködésével az ökológiai gyűjtéseket és 
cseréket. A XVIII. században Banks az ifjabb William Pitt minisztériumá-
nak segítségével már jelentős cseréket bonyolított le, pl. gyapotmagot szál-
lított Indiából a Nyugat-Indiákra, teacserjét Kínából Bengáliába, merinó ju-
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hokat Spanyolországból Angliába. Banks nevéhez fűződik számos európai 
növény Ausztráliába telepítése. 

A természettudósok másik feladatuknak a természet megőrzését tartot-
ták. Linné és társai úgy vélték, a természet gazdaságosan bánik az erőivel, 
(„economy of nature”), azaz egyensúlyt teremt a népesség és az élelmiszer-
termelés között. Ez az egyensúly azonban  például az erdők irtása következ-
tében felborulhat. Ezt az összefüggést a francia fiziokrata Pierre Poivre vette 
észre. A mauritiusi erdők megmentése érdekében cselekedett is, és példájára 
másutt is tettek hasonló intézkedéseket. Poivre-ral ellentétben más tudósok 
azt gondolták, Észak-Európa mérsékelt éghajlatát az erdőirtások, öntözések 
és a betelepítettség mértéke alakították ki, s arra számítottak, e három ténye-
ző révén kedvezővé tudják tenni a gyarmatok éghajlatát.

Jóllehet, Adam Smith elsősorban a piac, a kereskedelem kérdéseivel 
foglalkozott, de az árucsere és a munka alapjának ő is a földet tekintette. 
Minden nagyobb ország gazdagságának legfontosabb része a föld – vallotta. 
A tőke először a mezőgazdaságba folyik be, azután a kézműiparba, és leg-
utoljára a külkereskedelembe – állította fel „a dolgok természetes rendjét”. 
Skóciában a gyakorlatban is dolgozott a mezőgazdaság felvirágoztatásáért.

Smith és a természettudósok felfogásában abban volt különbség, hogy míg a 
természettudósok szerint a természet önszabályozása bizonytalan, Smith szerint 
a környezet stabil, s ez a körülmény garantálja a piaci cserekereskedelem sike-
rét. A liberális gondolkodók, David Hume és Charles Smith szintén a szabadke-
reskedelmet ajánlották. A francia kormány Francois Quesnay, valamint Turgot 
és Condorcet nézetei hatására a laissez-faire gazdaságpolitika felé hajlott. Smith 
felfogására azután alaposan rácáfolt az Angliát 1756-ban ismét sújtó éhség, va-
lamint az 1770-es bengáliai éhínség, amikor  a Warren-Hastings-jelentés sze-
rint a lakosság egyharmada halt éhen, mások 10 millióra becsülték a halottak 
számát. Adam Smith úgy okoskodott, hogy ha szabad a kereskedés, akkor egy 
országon belül kiegyenlítődik az ellátás a jó és rossz termésű területek között. 
Vagyis szabad kereskedés esetén nem lehetséges éhínség. A bengáliai ínséget 
- Smith véleménye szerint - a britek okozták azzal, hogy felelőtlenül kivitték a 
területről a hasznot. Megállapította, hogy Indiában egy társaság monopolizálta 
a kereskedelmet, Amerikában viszont nem történt ilyen. Smith ezzel a tájanként 
változó környezeti különbségeket kihagyta a számításból, tehát  homogén libe-
rális kormányzási nézetet vallott. A környezet egyenértékűségének elve Smith 
nyomán nagy hatással volt a későbbi gazdasági szakemberekre.

Mások másként gondolkoztak. Indiában például szabályozták a földbe-
vételek kezelését, a földtulajdon és az állandó letelepedés kérdéseit (1773). 
Nagy gabonatartalékokat raktároztak el az állam kezelésében. Banks gyar-



51

mati szakértőket küldött ki, és Lord Cornwallis főkormányzó támogatásá-
val botanikus kerteket létesített. Banks arról panaszkodott 1799-ben, hogy 
Adam Smith befolyása egyre növekszik, holott javaslatai „abszolút nem 
praktikusak” (1358.) A természettudósok félretették az európai általánosítá-
sokat, és magára Indiára jellemző növényföldrajzot s éghajlatképet alkottak. 
Ezzel aláásták Smith „görög” felfogását, mely szerint a gabonaföldek és a 
rizsföldek ökológiailag egyenértékűek, egyformák. Az éghajlat-kutatók a 
mezőgazdaság sokféleségét számba véve, a rizs mellett  vagy helyett más, 
szárazságtűrő növények után néztek. Az eredmény nem volt egyértelmű: a 
víztározók, csatornák mentén terjedt a malária, kicsapódott a só, elvizenyő-
södött a terület. Végeredményben a brit gyarmati tisztviselők, mérnökök 
munkája több kárt okozott, mint hasznot. India majd csak függetlenné válá-
sa után tudott megbirkózni az éhínség rémével.

Ekkoriban jelent meg T. R. Malthus írása, az Esszé a népesedés elvéről. 
Megállapította, hogy „az éhínségek szerencsétlen, de természetes akadályai 
a túlnépesedésnek” (1360.). A napoleoni háborúk idején Malthus nyíltan 
védte a gabonakereskedelem korlátozását éppen a nemzeti biztonság ér-
dekében. Bengáliát és Angliát ökológiai szempontból különbözőnek tartot-
ta. Úgy vélte, az éhínségek megakadályozására a legjobb módszer a késői 
házasság. Összegzésül a szerző megállapítja, hogy a felvilágosodás korának 
egymással szembenálló kétféle ökológiai elképzelése mai életünkre is ha-
tással van: ma is érzékelhető az ingadozás a liberális tételek és a szakérte-
lemmel való állami beavatkozás között. A neoliberális közgazdászok azt 
hirdetik, hogy a piac hatása felülkerekedik a természeti csapásokon. Egye-
sek a helyi, nemzeti gazdaságok megerősítését javasolják, mások az egész 
Földre kiterjedő, az értelem vezette egyetemes kormányzatra gondolnak. Ez 
utóbbi azonban felvilágosult despotizmushoz vezethet, és a természettudo-
mány ismét a birodalom szolgálóleányává válhat. 

Fredrik Albritton Jonsson: Rival Ecologies of Global Commerce: Adam Smith and the Natural Histo-
rians (A globális kereskedelemre vonatkozó versengő ökológiai nézetek. Adam Smith és a termé-
szettudósok). American Historical Review, 115. kötet, 5. szám, 2010. december. 1342–1363.

Az ember tenyésztése – a felvilágosodás korának 
faji elképzelései

Az AHA-fórum következő hozzászólója William Max Nelson, a Texasi 
Egyetem (Austin) ösztöndíjasa és a Cambridge-i Egyetem tudományos ku-
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tatója. Disszertációjában és tanulmányaiban a XVIII. század második felé-
vel, Franciaország és a francia gyarmatok kapcsolatával foglalkozik.

A XVIII. század vége felé felmerült a gondolat, hogy bizonyos cél szerint 
tenyészteni lehetne az emberi fajt. Saint-Dominqe-n két gyarmati tisztvise-
lő, Gabriel de Bory főkormányzó és Hilliard d’Auberteuil jogász egymástól 
függetlenül tervet készített arra, hogyan lehetne a szigeten nagy mennyiség-
ben szaporítani külön-külön a rabszolgákat, a színes bőrű szabadokat és a 
fehér embereket. Nem a haszonszerzés ösztönözte őket, hanem a gyarmat 
társadalmi, politikai, hadászati gondjait akarták megoldani. Az emberi faj 
szelektív szaporításával új faji hierarchiát szándékoztak létrehozni. 

Mi az összefüggés e tenyésztési ötlet és a fajelmélet kialakulása között? 
Korábban a faj fogalmáról azt gondolták, örökletes dolog, levethetetlen, 
áthatja az ember fizikai, erkölcsi, szellemi és pszichológiai vonásait, és 
alapot teremt a hierarchiai megkülönböztetésre. Idővel meghatározásokat, 
koncepciókat kreáltak a kérdés köré, így jött létre a fajelmélet. A téma a 
francia atlanti világban bukkant fel, ahogy a felvilágosodás is a francia-at-
lanti közegben született meg. Az ember faji alapú szaporításának gondolata 
a felvilágosodás eszméinek végletes megnyilvánulása, de tagadhatatlanul 
része a felvilágosodásnak.

Elgondolkoztató, hogyan fért meg a felvilágosodásban egymás mellett 
a befogadó eszmeiség (tolerancia, egyenlőség, világpolgárság, természetes 
jogok) és a kirekesztő gondolkodásmód (faji, nemi különbség). Ez tulaj-
donképpen a felvilágosodás fő kérdése. Ma sokan újra a felvilágosodás 
emancipáló, felszabadító jellegét hangsúlyozzák, és bár nem fogadhatjuk 
el Horkheimer és Adorno kategorikus kijelentését: „a felvilágosodás tota-
litárius volt”, nem szabad megfeledkeznünk a téma összetettségéről, kétér-
telműségéről.

A népesség átalakítása már az ókoriakat is foglalkoztatta, korai fajneme-
sítő víziók megjelentek az utópiákban (Platonnál és Campanellánál) is, Bory 
és d’Auberteuil javaslata azonban egy valóban létező népességről szólt, és 
komolyan megvalósítandó terv volt. Szelektív szaporítással faji jegyeket, 
főleg bizonyos bőrszínt akartak elérni. Azt akarták, irányítsa a kormány úgy 
a reprodukciót, hogy bizonyos kritériumok alapján kiválasztott párok ke-
rüljenek egymáshoz. Új fajta mulatt férfiakat szándékoztak létrehozni, akik 
katonaként megvédenék a gyarmatot a brit vagy spanyol támadásoktól, a 
rabszolgák lázadásaitól, és a  gyarmatosítók s a francia hatóságok konflik-
tusaitól. A javaslat egyfelől azt mutatja, hogy a gyarmatosítók „a korszerű-
sítés laboratóriumainak” használták a gyarmatokat, másfelől azt bizonyítja, 
hogy a fény századának megvoltak a maga sötét foltjai.
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Bory és d’Auberteuil javaslatukban  a kor természettudományos felfede-
zéseire, Buffon grófjának és francia kollégáinak elméletére támaszkodtak. 
Buffon és társai úgy vélték, az éghajlat hatással van az állatokra, emberekre, 
ám e hatást a szaporítás során befolyásolni lehet. A „buffoni forradalom” 
lényege volt, hogy a korábbi statikus rend helyébe Buffon nyomán az ál-
landó változás, a bonyolult történeti fejlődés gondolata lépett. Buffon úgy 
gondolta, eredetileg az éghajlat teremtette meg az emberi test variációit, de 
az ember képes a jellemző vonások új kombinációit létrehozni, mégpedig 
a nemi reprodukció, a fajok keverése révén. Ez sokkal rövidebb idő alatt 
hoz eredményt, mint az éghajlat lassan érvényesülő hatása. E módszerrel 
- vélte - a fekete bőrszín négy generáció alatt kifehéredhet. Buffon állato-
kon elvégzett kísérleteiről és elképzeléseiről Histoire naturelle című mun-
kájában (l749-l767) adott számot. A mű a francia felvilágosodás legnépsze-
rűbb olvasmánya lett. A modern „tudományos” fajelmélet tulajdonképpen 
ezzel, ekkor, a XVIII. század második felében indult útjára. Míg azonban 
D’Auberteuil  új, fix embertípust kívánt létrehozni, addig Bory és társai 
csupán javítani akartak az emberen.

Bory és d’Auberteuil terve megoldást jelenthetett volna Saint-Domingue 
védelmére a hétéves háború idején. A szabad fehér férfiaknak kötelességük 
volt katonai szolgálatot teljesíteni a szigeten. Ezt kényszernek, fehér rabszol-
gaságnak tekintették és lázadoztak a kormány ellen. Emiatt és a várható brit 
támadások miatt égetően szükség volt egy erős hadseregre. Bory egy levelé-
ben azt javasolta, a juhokon végzett kísérletek mintájára a mulatt asszonyok 
és a fehér férfiak házassága révén próbáljanak „új, javított kiadású mulatt fajt” 
létrehozni,  a mulatt nők és fekete férfiak házasságát pedig tiltsák meg. Ez az 
új mulatt faj már készségesen ellátná a gyarmat katonai védelmét, rendőri 
feladatait. Nelson megjegyzi, hogy Borynak ez a megdöbbentő javaslata ez 
idáig nem keltette fel a történészek figyelmét.1 Choiseul francia hadügymi-
niszter elutasította ugyan Bory javaslatát, de a hétéves háború végén eltörölte 
a fehér férfiak kötelező katonai szolgálatát. Bory két évnyi főkormányzóság 
után visszatért Párizsba, és hamarosan magas rangra tett szert mind a haditen-
gerészetnél, mind a Királyi Tudományos Akadémia tagjaként.

 1. Valóban különös, hogy a felvilágosodás eszmerendszerének e sötét részletéről nemigen 
olvashatunk, legalábbis nem a felvilágosodással kapcsolatban. A témáról szóló irodalom 
a rasszizmus irodalmában, a felvilágosodástól mintegy elkülönítve szerepel, holott annak 
sajnálatos része. 

   Csak egy-két példa: nincs szó a faji célú embertenyésztésről, Boryról és d’Auberteuilről, 
vagy akár Buffon erre vonatkozó elképzeléséről sem Pierre Chaunu: A felvilágosodás, Osi-
ris K., Bp., 1998., sem Egon Friedel: Az újkori kultúra története című munkájában, IV. 
kötet, Bp., 1992.
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A XVIII. század második felében többen hozzászóltak a témához. Dau-
benton például juhfajták keresztezése alapján meg volt győződve, hogy a 
hímek jellegzetességei erősebben öröklődnek az utódokban. Bory ezt úgy 
értelmezte, az egyén „szépsége” az apa szépségétől függ. Ez újabb ok arra, 
hogy megtiltsák a színes férfiak és fehér nők szexuális kapcsolatát. Condor-
cet és Maupertui is foglalkoztak vele, hogy vajon mindezt lehet-e az ember-
re alkalmazni. A gondolat C-A. Vandermonde nagy összefoglaló munkája 
nyomán lett hamarosan népszerű, de a kezdeményezők Bory és d’Auberteuil 
voltak. Hilliard d’Auberteuil a Considérations sur l’état présent de la co-
lonie francaise de Saint-Domingue című munkájában fektette le nézeteit 
(1777). Kimondta, hogy az ember nem veszti el termékenységét akkor, ha 
két egészen különböző, például afrikai és európai pár kerül össze. Továbbá 
azt, hogy a jellemző vonásokat mindkét szülő örökíti. Meg volt győződve, 
hogy az ember épp úgy szaporítható, mint az állat. A Considerations-ban 
azt javasolja, hozzanak létre egy közbülső osztályt a rabszolgák és a fehér 
szabadok között a színes bőrű szabadokból (affrancis), s ez embereknek a 
bőrszíne egyöntetűen sárga legyen. Így a társadalom három csoportból áll 
majd (a franciaországi három rend mintájára): a rabszolga feketékből, a tel-
jes jogú fehérekből és a sárga mulattokból, akiknek vannak bizonyos jogaik, 
ugyanakkor kirekesztő törvények különítik el őket. E középső csoportnak 
kötelessége lenne a sziget katonai védelme. Hogy a sárga bőrű réteg mennyi 
idő alatt jött volna létre, arról nem ír d’Auberteuil, de feltehetően ő is több 
generációra gondolt. Az ő tervezete szigorú összefüggést teremtett volna a 
bőrszín és a státus között.  A fehér lakosság az 1760–70-es években kezdte 
félteni fehér mivoltának tisztaságát, ezért szegregációs törvényeket hoztak 
főként a színes szabadok elkülönítésére. A francia tengerészeti minisztéri-
um egy magas rangú tisztviselője, J-F. Estève regisztrációs rendszert ve-
zetett volna be és valamiféle jellel meg akarta különböztetni a színes bőrű 
szabadokat. Volt persze megbélyegzés, és bizonyos kötelező ruhaviselés is 
a rabszolgák számára. Mindezektől eltérően d’Auberteuil nem megjelölni 
kívánta az embereket, hanem szó szerint megváltoztatni úgy, hogy külső 
megjelenésük megfeleljen társadalmi, jogi kategóriájuknak. Az ő elképze-
lése sokkal radikálisabb volt a gyarmati hierarchiáról.

D’Auberteuil munkássága hozzájárult a fajelmélet kialakulásához. Sze-
rinte a szegregációs törvények nem nyújtottak elegendő védelmet a tiszta 
fehér emberek keveredése ellen, ezért a különböző társadalmi kategóriák-
hoz tartozás külső jelének, elsősorban a bőrszínnek stabilnak, öröklődőnek 
kell lennie. D’Auberteuil nyomán túl nagy jelentőséget tulajdonítottak a bőr 
színének. A fajelméletben ez ma is döntő vonás. D’Auberteuil egészen nagy 



55

népcsoportok átalakítását célozta meg, ezzel túl ment minden addigi javas-
laton.

P. V. Malouet gazdag ültetvényes szintén erős stigmatizációt követelt a 
rabszolgák elkülönítésére, és megtiltotta volna a szabad nemi keveredést. 
Ezek a gondolatok, továbbá Buffon kísérletei és Bory és d’Auberteuil  em-
bertenyésztésre vonatkozó tervei mind az 1750-1780-as években, a francia 
atlanti gyarmatokon születtek. A faj eszméjét azonban már ekkor kétféle-
képpen alkalmazták volna: az egyik növelni akarta az ember variánsainak 
számát, és keveredés révén javított volna a fajon, a másik a szigorú szegre-
gáció híve volt, és a megkülönböztetés új módozatait hozta volna létre.

W. M. Nelson végül azt a kérdést veti fel, hogyan gondolkodunk ma, a 
XXI. század elején a felvilágosodásról. Posztmodern bírálóival és félreér-
tőivel, „a felvilágosodás zsarolóival” (M. Foucault szavai) szemben a vé-
delmezői az egyenlőség, türelem, az intellektuális autonómia, a szabadság, 
demokrácia, az egyetemes emberi jogok szerepét hangsúlyozzák. Foucault 
maga sem helyesli a végletes megítélést, ahogy írja: „vagy elfogadod a fel-
világosodást és a racionalizmus hagyományát, ...vagy bírálod, és megpró-
bálsz menekülni a racionalizmus eszméje elől” (1391.o.)  Jonathan Israel 
azt hangsúlyozza, hogy az olyan emberi társadalmak, amelyekben a radiká-
lis felvilágosodás elképzelése szerint az ész uralkodik, mindig is magasabb-
rendűek voltak és ma is azok erkölcsileg, politikailag és szellemileg egyaránt. 
Ez is egyoldalú vélemény, nem veszi figyelembe az ellentmondásokat, a 
praktikus dilemmákat. Szerzőnk szerint nem szabad a felvilágosodást le-
egyszerűsítve vagy emancipáló, vagy totalitárius eszmének minősíteni. A 
két véglet egymással párhuzamosan, egymáshoz képest alakult ki; a befo-
gadás gondolata a kirekesztés eszméjével együtt jött létre: az egyenlőség, 
tolerancia, szabadság, demokrácia és alapvető jogok a faji, nemi kirekesz-
téshez viszonyítva alakultak ki.

Bár nem kell egyetértenünk Horkheimer, Adorno és Foucalult rosszin-
dulatú célzásával, mely szerint a felvilágosodás azonos a totalitarizmussal, 
azt azért elfogadhatjuk tőlük, hogy a felvilágosodás dialektikus jellegű volt. 
Bory és d’Auberteuil mellett még Diderot is érdeklődést mutatott az emberi 
faj szelektív tenyésztése iránt. Tudomásul kell vennünk, hogy a politikai és 
társadalmi befogadást hirdető mozgalom egyúttal talaja volt a kirekesztés és 
egyenlőtlenség eszméjének is.

William Max Nelson: Making Men: Enlightenment Ideas of Racial Engineering (Embert elő-
állítani – a faj tervezésének felvilágosult eszméje)  The American Historical Review, 115. 
évf. 5.szám, 2010. december, 1364–1394.
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A nagyhatalmak felemelkedése és bukása

A dekadencia, a hanyatlás egy évezred óta érinti időnként a nyugati civi-
lizációt.  Érdemes az erről folytatott vitát, főként pedig Agostino Paradisi 
(1736-1783) itáliai költőnek, a felvilágosodás politikai gazdaságtana szak-
értőjének véleményét megismerni, annyival is inkább, mert Itália kétszer 
hanyatlott le uralkodó pozíciójából. Először a barbár hódítók döntötték meg 
a Nyugat-Római Birodalmat „vassal és haraggal”, majd a kereskedelem, a 
gazdasági versengés, „az arany vetett véget az itáliai reneszánsznak”. E két 
katasztrófa tanulmányozása betekintést adhat a hanyatlás természetébe és a 
kilábalás lehetőségeibe, egyszersmind segít magának a felvilágosodásnak a 
megértésében.

A tanulmány szerzője, Sophus A. Reinert a Cambridge-i Egyetemen 
szerezte PhD fokozatát, és jelenleg is ott dolgozik kutatóként. A felvilá-
gosodás korának politikai gazdaságtana és a gazdasági versengés kérdései 
foglalkoztatják. Megállapítja, hogy a felvilágosodás párizsi eredetű volt, és 
könyörtelenül megreformálta az ancien régime-et az ész nevében. Megte-
remtette a demokráciát és az emberi jogokat, de hozzájárult a nácizmus és a 
gulág létrejöttéhez is. Mára a felvilágosodás széttöredezett radikális, mérsé-
kelt és konzervatív ágazatra.

Paradisit Quesnay fiziokrata köréhez szokták sorolni, holott különbözött 
tőle. Elfogadta, hogy a nemzetközi kereskedelem könyörtelen, de a maga 
régészet iránti vonzalmát politikai gazdaságtani szemponttal összekapcsol-
va (az ókori romokat turista látványosságként hirdetve) bizonyította, hogy 
még a hanyatlásból is lehet fontos anyagi forrásokat nyerni. Ez friss alterna-
tíva volt az egymással versengő kereskedelmi társaságok kényszerítései és 
lehetőségei között, s ezzel máig példát adott.

Reinert úgy látja, a nyugati kultúra embere mindig félt a hanyatlástól. 
Számos ókori szerző után Polübiusz (i. e. II. század) fejtette ki teljesebben 
Histories című munkájában a cyclosis-anacyclosis elméletet, mely sze-
rint az államközösségeknél az államformák alakulásával párhuzamosan 
következik be a fejlődés, a csúcs és a hanyatlás szakasza. A ciklikusság 
gondolatát a középkor fedezte fel az ókori szerzőknél, majd a XVIII. szá-
zad karolta fel ismét. Itália egyedülálló egymásutánját példázta a nagyság 
és a hanyatlás körforgásának.  És bár Paradisi idejében már más államok 
is kudarcot vallottak, pld. a spanyol, a portugál, a holland birodalmak, 
Itália volt az egyetlen, ahol különböző okok miatt kétszer következett be 
a bukás.
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Paradisi az Este család fennhatósága alá tartozó Modenában élt, apja bíró 
és Vignola kormányzója volt. Őmaga költőként indult. Kétféle hagyomány, 
a barokk tudományosság és a felvilágosodás reformtörekvései hatottak rá. 
1767-ben Alexandre Deleyre-vel vitázva cáfolta, miszerint a reneszánsz óta 
Itália lemaradt a többi nemzettől, a túlságosan sok tőke megtörte a szelle-
mét, nincsenek manufaktúrái, kultúrája, nem hasznosítja a filozófia tanul-
ságait. Paradisi szerint nem igaz, hogy az itáliai félsziget az utolsó volna 
Európában, Galileótól Genovesiig minden gondolkodó Itália nagyságáról 
szól. Azokkal szemben, akik az eltűnő grandezzáról és Franciaország és 
Anglia felemelkedéséről írtak, Paradisi a reform szellemű milánói Academy 
of Fists csoporthoz csatlakozott, és egy esszéjében kifejtette: a boldogság-
hoz sokkal inkább elvezetnek a polgári szabadságokat biztosító törvények, 
mint a természetjogon nyugvó erőszak és hatalom.

Paradisit 1769-ben a Tudomány és Irodalom Királyi Akadémiája tagjá-
vá választották Mantovában. s felkérték, tartson előadást valami politikai 
témáról. Ebből született meg a Politikai esszé Itália utolsó lehanyatlásáról. 
Ebben számba veszi a bukás politikai, hadászati, kereskedelmi és kulturá-
lis okait, azzal a céllal, hogy korának tanulságul szolgáljon. Munkáját oly 
nagyra értékelték, hogy előbb a mantovai egyetem „örökös titkára” állást 
kínálták fel neki, majd III. Francesco Este herceg a Modenai Egyetemen 
létesített új politikai gazdaságtani tanszék vezetésével bízta meg. Ilyen tan-
szék ezen kívül csak kettő volt ekkor: Genovesi vezetésével Nápolyban és 
Beccariával az élen Milánóban. Paradisi évi fizetése 6000 líra volt, amikor 
egy kőműves napi egy lírát keresett. Emellett grófi, kamarási rangot ka-
pott.

Egyetemi előadásain kijelentette, a politika bőséges példák elemzésén 
alapuló tudomány. Tapasztalati inkább, semmint spekulatív. Ezért a tör-
ténelem felől érdemes megközelíteni. Így meg lehet ismerni a nemzetek 
életciklusait, ahogyan születnek, felvirágzanak, lehanyatlanak és elhalnak. 
Itália történelme megmutatja azt a misztikus mechanizmust, amely által a 
szabadság saját maga lerombolójává lesz. Itália szabadságára az első csa-
pást Caesar trónbitorlása mérte, majd Konstantin áthelyezte a birodalom 
székhelyét Bizáncba, s ezzel utat nyitott a barbárok beözönlése, Itália első 
bukása előtt.

A szerző összehasonlítja Paradisi: Political Treatise on the Origin and 
Decline of Italiy’Liberty és Gibbon: The History of the Decline and Fall of 
the Roma Emipre című műveit. Az angol történész számára a Római Biro-
dalom hanyatlása az egész emberiség szempontjából volt fontos, Paradisi 
Róma történelmét viszont Itália történelmi, földrajzi körülményei között 
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tartotta fontosnak. Gibbon úgy látta, hogy Róma a bukás után is továbbélt a 
translatio imperii, az uralom Bizáncba történt áthelyezése révén, Paradisit a 
hatalom áttelepítése nem érdekelte, őt az itáliai kultúra és történelem foglal-
koztatta, ugyanakkor a polübioszi körforgás-ismétlődő körforgásra figyel-
meztette kortársait, mely jelenség minden államra érvényes. Ez az elmélet 
azt tanította számára, hogy Itália a hanyatlás után újra fel fog emelkedni. 
S ennek kevésbé a szerencse, sokkal inkább a politika lesz a mozgatója. 
Itália nem bizánci újjászületése révén maradt fenn – állapítja meg –, hanem 
városi intézményeinek önálló működése következtében. Ezt megirigyelte a 
környezet, s megpróbálta alávetni Itáliát. Nem sikerült, Itália újra erős lett, 
így ismétlődik a hanyatlás-felemelkedés körforgása. Az állam csak saját 
magát rombolhatja le, például azzal, hogy frakciókra szakad (guelfek-ghi-
bellinek).

Itáliát másodszor a kereskedelmi versengés tette tönkre, mégpedig azért, 
mert az olaszok megvetették a kereskedést, az állam inkább az adókra tá-
maszkodott. Ezért nem volt versenyképes Flandriával, s lemaradt. A siker 
növeli ugyanis a hazai béreket, ez pedig aláássa az ország versenyképes-
ségét, vagyis „a kereskedelem... olyan szörny, amely a saját kezével tépi 
szét önmagát” (1411. )  Paradisi Genovesivel egyetértésben úgy látta, hogy 
amint egy ország meggazdagodik, a piaci mechanizmus – az anacyclosis 
gazdasági megjelentítője – kezd a gazdasági előnyökkel szemben hatni. 
Vagyis a nagyság és a hanyatlás körforgás szerűen követi egymást. Paradisi 
Quesnay-vel ellentétben nem bátorítja az ipari termékek kivitelét, ellenke-
zőleg, azt javasolja, állandóan tökéletesíteni kell az ipari gyártás folyama-
tát. Emellett el lehet adni a múlt dicsőségét, a csodálatos épületek, romok, 
szobrok látványát az odalátogató idegeneknek, vagyis Itália bukása egyben 
felemelkedésének is eszköze lehet – állapította meg.

Paradisi szemében nem sok különbség volt a harccal és a kereskedelem-
mel hódítás között, hiszen ez utóbbi is összefonódik az erőszakkal, kénysze-
rítéssel. Nem fogadta el azt a meggyőződést, miszerint lehetőség van békés 
laissez-faire gazdálkodásra, s ez kiemelkedő teljesítménye a felvilágosodott 
reformizmusnak. A kereskedelem nem hatott „kellemesen” az erőszakkal 
szemben, ahogy Montesquieu gondolta, nem volt gyógyír a machiavel-
lizmusra és a romboló előítéletekre, ellenben okozhatott borzalmas kese-
rűséget is. Itália minden árnyalatát megízlelte. A felvilágosodás politikai 
gazdaságtana nem a fejlődés előtt álló akadályok elmozdítására törekedett, 
hanem inkább ez akadályok azonosítására, hogy jó felé terelje az emberi 
szenvedélyeket. (1418.). A felvilágosodás korában állandó, központi téma 
volt a hanyatlás.
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Paradisi másik témája a régészet és a (meg)sejtett történelem, az érudits 
és philosophes kapcsolata volt. A filozófus történészek megvetették a régé-
szeket, holott rászorultak az eredményeikre. Paradisi kettőjük között foglalt 
állást: szükség van lelkiismeretes tudásra, és  aprólékos kutatásra egyaránt. 
Azzal, hogy rámutatott, a kereskedelem a hódítás eszköze is lehet a modern 
világban, amely ki van szolgáltatva a felemelkedés és a hanyatlás körfor-
gásának, Paradisi érthetőbbé tette számunkra a XVIII. századot és a gazda-
ságtan történetét. Paradisi az angol példa (folytonos gazdasági intervenció 
által gazdagodtak) és a franciák esete kapcsán (a fiziokraták liberalizálták 
a gabonakereskedelmet, s ezzel katasztrófát okoztak) rámutatott: a felvilá-
gosodás reformizmusa és politikai gazdaságtana nem egyenlő a gazdasági 
liberalizmus ideológiájával és a békés haladást hozó laissez-faire elképze-
léssel. Paradisi ezzel világossá tette, hogy Quesnay gazdasági törekvései 
– akkor és a jelenben is – szomorú eredményt hoztak, hoznak. 

A szerző szerint időnként felül kell vizsgálni a régi megállapításokat.  
Különösen ideje újra átgondolni a felvilágosodás örökségét, a korszak köz-
gazdaságtanából ránk maradt sztereotípiákat. A hanyatlásra nincs válasza 
az emberiségnek, de az, ahogyan alkalmanként a múltban reagált, ma ta-
nulságos lehet. Mindenesetre tudnunk kell, hogy  dicsőségünk egy pillanat 
alatt összeomolhat, ezért a történelem mindig is az elvesztettről, a tiszavirág 
életűről, a gyorsan tova tűnőről fog szólni.

Sophus A. Reinert: Lessons on the rise and Fall of Great Powers: Conquest, Commerce, and 
Decline in Enlightenment Italy (Előadások a nagyhatalmak felemelkedéséről és bukásáról 
– Hódítás, kereskedelem és hanyatlás a felvilágosodás kori Itáliában) American Historical 
Review, 115. kötet, 5. szám, 2010. december, 1395–1425.

A felvilágosodás „reneszánsza”

Mi a felvilágosodás? Egy korszak megnevezése, intellektuális csoporto-
sulás, tapasztalati vizsgálati módszer, a racionalitás és tolerancia eszmé-
nye – mindez együtt, amely újra itt van, és új történettudományi munkák 
megalkotására ösztönöz. A felvilágosodás mindig mozgósított és mindig is 
megosztotta a véleményeket, méghozzá igen élesen. Mivel a felvilágoso-
dás társadalmi beágyazottságának és terjedésének kérdését már korábban 
igen alaposan kidolgozták, most az érdeklődés elsősorban az eszmék felé 
fordul.
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Jonathan Israel kétkötetes munkájában (Oxford, 2001, 2006.) a felvi-
lágosodásnak tudós, intellektuális, ugyanakkor részletes társadalmi hátterű 
történelmét írta meg, radikális, világias mozgalomnak fogva fel azt, amely-
ből a demokratikus liberalizáció megszületett. Azzal, hogy a radikalizmust, 
a vallási szabadgondolkodást emelte ki, nagy vitát gerjesztett. Mások védték 
illetve dicsérték a felvilágosodást a piacgazdaság szempontjából hasznos 
toleranciájáért (G. Himmelfarb), illetve jó politikai szándékaiért (Tzvetan 
Todorov). A marxisták (Adorno és Horkheimer) viszont támadták mondván, 
a technokrata állam előfutára. Karen O’Brien, a Warwicki Egyetem profesz-
szora ebben az összefoglaló cikkében áttekinti, milyen vélemények szólnak 
jelenleg a felvilágosodás napjainkat is érintő eszméiről.

Először Sophus Reinert és Fredrik A. Jonsson tanulmányaira utal, mert 
közvetve mindkettő a neoliberális gazdaság jelenlegi válságát érinti. Jonsson 
esetében Adam Smith szabadpiacot védő elméletének ekológiai vonatkozá-
saira hívja fel a figyelmet, Reinertnél pedig arra, nem minden felvilágosult 
gondolkodó vélte úgy, hogy a piacgazdaság hozzájárul a békés nemzet-
köziséghez, vagy a társadalmi egyenlőséghez. William M. Nelson szerint 
nem feltétlenül érdemes feléleszteni a felvilágosodás szellemét, hiszen az 
eurocentrikus rasszizmus abban gyökerezik. Felveti továbbá a kérdést, 
felelős-e a felvilágosodás a „civilizáció” kizárólagosan nyugati értelmezé-
séért, és megbújhat-e ez az értelmezés napjaink katonai beavatkozásainak 
indoklása mögött is. 

Ma a felvilágosodás jelenségét intézményekre (kormányzati hivatalok, 
egyetemek, gyarmati tisztviselők munkájára) és különböző helyekre (a fő-
városokon túl vidékre, gyarmatokra) kiterjesztve vizsgálják. Ez utóbbival 
új földrajzi távlatok jelennek meg a témában. Egyes kutatók a felvilágo-
sodás politikai és gazdaságtani szempontjait hangsúlyozzák, mások annak 
szekularizáló hatását. Mindenesetre a felvilágosodás intellektuális története 
és a természettudományok kutatása összefonódik. Olyan új tanulmányok 
születtek az utóbbi években, mint J. Delbourgonak az elektromosság csodá-
járól és J. Golinskinak a brit időjárásról írott könyve. Karen O’Brien szerint 
még sok tennivaló van, hogy megértsük például a matematikai tudományok 
jelentőségét a korszakban.

A Jonsson-tanulmány kapcsán O’Brien kiemeli, hogy Jonsson szemben 
áll Adam Smith „liberális” gazdaságtanával és szemben Smith-nek azzal a 
felfogásával is, hogy a természet maga ontológiai prioritást élvez, hiszen e 
prioritás a XIX században már elenyészett. Véleménye szerint Smith kissé 
statikus képet rajzolt a természet világáról. A régi, mechanikus természet-
filozófia éppen Smith életében változott meg, s az élettudományokban új 
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elmélet, a vitalizmus (vitalism) jelent meg, amely a természetet dinamikus, 
önmagát (az élethez szükséges princípium által) aktiváló, harmonikus kör-
nyezetnek fogja fel. Ez az új szemlélet, közte Buffonnak az az elmélete, 
miszerint az ember az újvilági környezetben degenerálódik, nagyon nagy 
hatással volt a kor brit tudósaira, még maga Smith is utalt rá.

A felvilágosodás felfigyelt a migráció hatására, és újra érdeklődni kez-
dett a demográfia iránt, mely egyfelől a katonai erő meghatározója, másfelől 
az emberi társadalom ökológiájának az alapja. Kétféleképpen gondolkoztak 
az emberi termékenységről: magától helyreálló, állandó jelenség, vagy töré-
keny, ezért gondoskodni kell róla. Jonsson úgy látja, Malthus Adam Smith 
folytatója, mivel Smith véleménye szerint nem kell beavatkozni a természet 
dolgaiba, Malthus szerint az ember tehetetlen a természet csapásaival szem-
ben. Malthus rámutatott, hogy bár az ember beavatkozott a növekedés és az 
ingadozás (oscillation) természeti folyamataiba, de igen keveset tudott tenni 
ez ingadozás orvoslásáért. A társadalmi haladás, a történelem csak a felsőbb 
osztályok haladása, történelme – vélte Malthus.

A XVIII–XIX. század fordulóján bekövetkezett „biológiai fordulat”, bár 
a felvilágosodásban gyökerezett, szembe ment az éppen a felvilágosodásra 
oly jellemző javító, reformáló szándékkal. Nelson tanulmánya a fajneme-
sítést célzó Saint-Domingue-i embertenyésztésről, mely szerencsére nem 
valósult meg, többféle tanulsággal szolgál: a rasszizmus elmélete a felvilá-
gosodás korából nőtt ki; Buffon hatására terjedt el, hogy a fajok – a fejlődés-
elmélettel ellentétben – szelektív tenyésztés révén alakíthatók; Montesquieu 
éghajlat-elméletét jellegzetes módon alkalmazták a gyarmatokon. 

Nelson felveti a felvilágosodással kapcsolatban a befogadás, kirekesztés 
nagy vitát kiváltó témáját is. A kirekesztettek a színesbőrűek, a nők, a szegé-
nyek, és az Európa perifériáin élők. Lynn Hunt: Az emberi jogok feltalálása 
című munkájában a kirekesztés ellentmondásai mellett rámutat a nagyobb 
empátia lehetőségére. Hasonló pozitívumról nem lehet beszámolni sem a 
felvilágosodás korából eredő faji megkülönböztetéssel, sem a XVIII. szá-
zadi „civilizáció”-, világkereskedelem- és birodalom-felfogással kapcso-
latban, melyek később elősegítették a nem nyugati népek erőszakos „mo-
dernizálását”. Nelson sok egyéb kérdést megemlít: a kulturális pluralizmus 
és az Európa- és gyarmatosítás-ellenes írásokat (Diderot); a kontinuitást a 
felvilágosodás civilizációs haladás-felfogása és a XIX. század utilitarista 
és liberális birodalmi gondolata között (skót filozófusok); ezzel ellentétben 
a Mills-eket és De Tocqueville-t, akik elárulták a felvilágosodás humanitá-
rius örökségét. E sok ellentmondás feloldására azonban megszületett egy 
szintézis: Daniel Carey és Lynn Festa szerkesztésében: The Postcolonial 
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Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory 
(Oxford, 2009.), és egy szöveggyűjtemény (Larry Wolff–Marco Cipolloni, 
2007.).

O’Brien összegző tanulmányában arról is ír, milyen életpályát futottak 
be a felvilágosodás gondolkodói. Paradisi például, akiről Reinert cikkében 
olvashattunk, alulról érkezett és felvilágosult kulturális vállalkozóként ma-
gasra jutott. Praktikus szellemű lokálpatrióta volt kozmopolita intellektuális 
szemléletmóddal, vagyis tipikus itáliai felvilágosult gondolkodó. O’Brien 
ezután számba veszi azokat a szerzőket, akik egyetemes, egységes jelen-
ségnek tartják a felvilágosodást (Israel, Robertson, David Sorkin), és azo-
kat, akik e jelenség helyi, regionális megnyilvánulásait tekintik inkább lé-
nyegesnek (pld. Reinert). David Sorkin talán a két felfogás között áll, mert 
a vallási felvilágosodást koherens pán-európai jelenségként írja le, amely 
ugyanakkor egyes helyi kulcsfigurákra támaszkodik. Reinert szerint a tu-
dás közvetítésére szolgáló klubok, akadémiák és egyetemek számos helyen 
önmaguk sugallták, hogy a felvilágosodás kulturális központjai. Paradisi 
azzal a váddal szemben védte az olasz művészeteket és tudományokat, hogy 
Itália túlságosan széttöredezett, túl sok „fővárosa” van. A felvilágosodásra 
egyébként jellemző volt a multicentralizációs tendencia, mely kis és nagy 
városok fejlesztését egyaránt motiválta.

Reinert azt állapítja meg, hogy manapság az angol–amerikai előítéle-
tek hatására túlzottan hangsúlyozzuk a felvilágosodás gazdasági liberaliz-
musát. Joel Mokyr: The Enlightened Economy című munkájában (2009) 
szintézist készített a felvilágosodás szellemi és gazdasági történetéből, bár 
túlságosan támaszkodik Roy Porterre, aki konfliktus nélküli, vidám, befo-
gadó protestáns ügynek tartja az angol felvilágosodást. Ezt a megállapítást 
számos történész elutasítja. Ma megkülönböztetik az európai, protestáns 
konzervatív felvilágosodás angol változatát (John Pocock), és az Atlanti-
óceán túlsó partjára jellemző radikálisabb változatát (Israel). O’Brien végül 
rámutat: nemcsak úgy közelíthetjük meg a felvilágosodást, mint nemzeti, 
vagy nemzetek feletti jelenséget, hanem tekinthetjük eszköznek is, amely 
elősegítette a kultúrának meghatározott városokban való koncentrálódását 
és centralizációját, és amely hozzájárult a mobilitás új kultúrájának megte-
remtéséhez is.

Karen O’Brien: The Return of the Enlightenment (A felvilágosodás visszatérése) American 
Historical Review, 115. kötet, 2010. december, 1426–1435.
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