
Eszmetörténet

ÁRKÁDIA
a történelem és irodalom 

tanításának megújításáért

K
IS

K
Ö

N
Y

V
T

Á
R

konzervativizmus
liberalizmus
marxizmus

keresztényszocializmus
fasizmus, nácizmus

E
S

Z
M

E
T

Ö
R

T
É

N
E

T

KRONOSZ KIADÓ

Á
R

K
Á

D
IA

  K
IS

K
Ö

N
Y

V
TÁ

R
 

1.

TÖRTÉNELEM

T
Ö

R
T

É
N

E
LE

M
  



 
 

Eszmetörténet



ÁrkÁdia kiskönyvtÁr
-----------------

a Kronosz Kiadó, 
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Történettudományi Intézetének 
és Irodalomtudományi Intézetének 

közös sorozata

Sorozatszerkesztő

Gőzsy Zoltán 
(történelem)

Milbacher róbert 
(irodalom)

Sorozatterv: Erőss Zsolt

ÁrkÁdia
a történelem és irodalom  

tanításának megújításáért



ÁrKÁdIa KISKönyvTÁr 

 

Eszmetörténet

Szerkesztette 
dévényi anna és Gőzsy Zoltán

Kronosz Kiadó 
Pécs, 2017

történElEM

1.

pdf



© Szerzők
© Szerkesztők

© Kronosz Kiadó

pdf

Jelen elektronikus kiadvány a Kronosz Kiadó gondozásában 
2017-ben megjelent nyomtatott kötet változatlan kiadása

pdf ISBN 978-615-6027-58-0



 
tartalom

 
Egy új sorozat elé

7
 

Előszó
9 
 

Hahner Péter

a konzervativizmus
13

Majoros István

a liberalizmus
30

Bebesi György

Marx és a marxizmus
43

Bánkuti Gábor

keresztényszocializmus
69

vitáry Zsolt

a 20. századi totális szélsőjobboldali 
rendszerek ideológiája

90





 eszmetörténet  I 7

Egy új sorozat elé

Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia fo-
lyóirat kézbe vehető és lapozható formája. A tematikus 
sorozat összeállítását praktikus szempontok vezérel-
ték. A közérthető és rövid tanulmányok a középiskolai 
tananyag meghatározó témaköreit mutatják be napra-
kész, a történettudomány újabb eredményeit megje-
lenítő tudást közvetítve. A sorozatot egyaránt ajánljuk 
tanárok és diákok számára általános, egy-egy témában 
való tájékozódásra vagy elmélyülésre, a tanórai- és 
az érettségire való felkészüléshez, projektek, portfóli-
ók szakirodalmi hátterének összeállításához, források 
elemzéséhez.

A kötetek hátterét adó online Árkádia folyóiratot az-
zal a céllal hívtuk életre, hogy a történettudomány és a 
történelemtanítás közötti kapcsolat és szakmai együtt-
működés számára fórumot teremtsen. Az oldal szerke-
zete alapvetően e szereplők közötti együttműködésen 
alapul, a megjelenő tartalmak modulokba rendezettek, 
melyeket egy kutató és egy pedagógus közösen hoz 
létre. Ezek mindegyikében helyet kap egy történeti ta-
nulmány, egy ehhez kapcsolódó forrásgyűjtemény és 
egy óraterv. A kiskönyvtárhoz hasonlóan a folyóirat is 
tematikus számokkal jelenik meg, egy-egy kerettantervi 
témához igazodva, figyelembe véve a közoktatás igé-
nyeit és a legújabb történeti kutatások eredményeit is. 
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egy új sorozat elé

Évente egy szám a Kreatív Történelem országos közép-
iskolai tanulmányi verseny aktuális témájához fűződik, a 
versenyre való felkészülést támogatja. 

Az eddigi számok úgy a pedagógus, mint a történész 
szakma részéről komoly elismerést arattak. Az olvasók 
részéről felmerült az igény, hogy nyomtatott formában 
is kézbe vehessék a projekt eredményeit. Mivel az óra-
tervek és a források felhasználása többnyire személy-
re szabott módon, a folyóiratban megjelenő tartalmak 
átszerkesztésével valósítható meg, ezért nyomtatásban 
csak a tanulmányokat adjuk közre, rövidebb forrásrész-
letekkel és a további kutatást, tájékozódást segítő szak-
irodalmi ajánlással. Az Árkádia Kiskönyvtár sorozatban 
a közoktatásban leginkább hasznosítható folyóiratszá-
mok tanulmányait jelentetjük meg. A kötetekben öt-hat 
tanulmány mutat be egy témát, több szempontból is 
körüljárva azt. 

Az egyes tanulmányokat a téma elismert szakértői 
jegyzik, a weboldalon elérhető didaktizált anyagokat, 
óraterveket tapasztalt és a korszerű módszertani eljá-
rásokat a gyakorlatban is alkalmazó történelemtanárok 
készítik. Mind a tanulmányokat, mind a tananyagokat 
szakértő lektorok gondozzák. 

A szerkesztők
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Előszó
 

 
 
 
A magyar történettudomány és irodalomtudomány kép-
viselői napjainkban rendkívüli aktivitást fejtenek ki, so-
kat publikálnak, egymást érik a könyvbemutatók és a 
tudományos konferenciák. A szakértők szerint mégis 
egy-két évtizedre van szükség ahhoz, hogy egy újabb 
tudományos eredmény bekerüljön a közép- és általá-
nos iskolai tankönyvekbe. Ezt a folyamatot szeretnék 
meggyorsítani kissé az Árkádia Kiskönyvtár szerzői, 
szerkesztői és kiadója. Olyan segédkönyveket kívánnak 
a közép- és általános iskolai diákoknak, tanároknak, 
valamint az irodalom és a történelem iránt érdeklődők 
szélesebb körének rendelkezésére bocsátani, ame-
lyekből e két tudományág legmodernebb eredményei 
is megismerhetővé válnak. 

Miért éppen az eszmetörténettel, a politikai ideo-
lógiák ismertetésével érdemes elkezdeni egy ilyen so-
rozatot? Talán azért, mert a hagyományos vallások (az 
emberi normáknak és értékeknek egy ember feletti, 
mindenható isten által létrehozott rendbe vetett hiten 
alapuló rendszerei) visszaszorulása óta egyre nagyobb 
mértékben a politikai ideológiák határozzák meg az 
emberi történelem menetét. Bár valamennyien tudjuk, 
milyen erőszakra és öldöklésekre kerülhetett sor a ha-
gyományos vallások terjesztésének első évszázadai so-
rán is, ezek a vallások idővel mégiscsak felhagytak az 
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előszó

erőszakos térítéssel, és szerénységre, alázatra, vissza-
fogottságra intették követőiket. Kisebb, radikális szek-
táktól eltekintve a nagy világvallások híveinek túlnyomó 
többsége manapság már értéknek tekinti a békét, és 
nem kívánja erőszakkal a saját hitére téríteni embertár-
sait. A huszadik század történelme viszont azt bizonyítot-
ta, hogy a politikai ideológiák képesek egyre hevesebb 
ellentéteket és gyűlölködést szítani. Vajon miért? Talán 
azért, mert a nagy világvallások mélyén (ahogy ezt Alain 
Besançon francia történész megfogalmazta) mindig ott 
rejlik „egy tudatos »nem tudom«”. A vallásos ember tud-
ja, hogy nem tud, tisztában van vele, hogy hisz. A mo-
dern ideológiák követői azonban a tudományokra hivat-
kozhatnak, amellyel felerősíthetik magabiztosságukat, 
intoleranciára való hajlamaikat. „Amikor Lenin kijelen-
tette, hogy a történelem materialista koncepciója nem 
hipotézis, hanem tudományosan bebizonyított doktrína, 
ez minden bizonnyal hit volt, de ő bebizonyítottnak és 
a tapasztalatokra alapozottnak tekintette. Az ideológia 
mélyén mindig ott van egy »tudom«. Lenin nem tudta, 
hogy hisz. Azt hitte, hogy tud.” 

A politikai ideológiákat, mint a kulturális eszméket, 
manapság egyes tudósok afféle parazitáknak tekintik, 
amelyeknek az ember csupán akaratlan gazdateste. 
Úgy vagyunk velük, mint a vírusokkal. „Egy kulturális 
eszme […] képes arra kényszeríteni az embert, hogy 
életét az eszme terjesztésének szentelje, sőt akár fel 
is áldozza érte. Az ember meghal, de az eszme terjed.” 
(Yuval Noah Harari) Ezt a sajátos, a kulturális informá-
cióegységek, az úgynevezett mémek replikációján 
alapuló elképzelést, a „memetikát” sokan kritizálják, s 
jogosan. E kritikusok szerint nem lehet a kulturális fo-
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előszó

lyamatokat biológiai analógiákkal leírni és megmagya-
rázni. Mindazonáltal némileg meggyőzőnek tűnik az a 
megközelítés, mely szerint a kulturális eszmék – s ve-
lük együtt a politikai ideológiák is – mentális paraziták, 
amelyek felbukkannak a történelem során, és hasznot 
húznak minden emberből, akit sikerült megfertőzniük. 

Ez a kis kötet abban kíván segítséget nyújtani, hogy 
kívülállóként, tudományos szemszögből vizsgáljuk meg 
kulturális eszméink, politikai ideológiáink kialakulását 
és fejlődését. Ha erre képesek vagyunk, akkor talán 
ugyanolyan toleránsan és megértően közeledhetünk 
a más ideológiát elfogadó embertársunkhoz, mint a 
vallásos ember a más vallás követőjéhez. A szerzők 
és szerkesztők reményei szerint ismereteink fejlődésé-
nek következtében ellenállóbbá válhatunk a szélsősé-
ges ideológiákkal szemben, s kulturális eszméink nem 
emészthetik fel „gazdatestünk” életerejét. 

       
 Hahner Péter
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Hahner Péter

a konzervativizmus

A nagy francia forradalom társadalmi következményeit 
úgy foglalhatjuk össze, hogy a régi rendszer kiváltsá-
gos testületekből összetevődő társadalmát szétzúzta, 
s a helyére a törvény előtt egyenlő egyének társadal-
mát állította. Ezt a nagyszabású átalakulást, amelynek 
számtalan vesztese volt, és amely számtalan ígéretet, 
reményt nem váltott valóra, több érték nevében is bírál-
hatták, kritizálhatták. Egyes gondolkodók a hagyomány 
nevében kritizálták a történteket, s azt hangoztatták, 
hogy a változásokat össze kell egyeztetni a múlt örök-
ségével. Mások a szabadság nevében bírálták a fran-
cia forradalom radikális korszakát, amely a társadalmi 
egyenlőség érdekében hozott intézkedéseivel korlá-
tozta az egyéni szabadságjogokat. A harmadik csoport 
az egyenlőség megvalósítására tett lépésekkel volt elé-
gedetlen, s azt állította, hogy fel kellett volna számolni 
az egyenlőtlenséget megalapozó magántulajdont is, a 
szabad piaccal és a profit reményében való termelés-
sel együtt. E három, különböző típusú kritika képviselői 
fogalmazták meg a modern konzervativizmus, liberaliz-
mus és szocializmus eszmerendszerét.

A konzervativizmus az utóbbi kétszáz év egyik legha-
tásosabb politikai ideológiája. Egyes magyar és francia 
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hahner péter

tankönyvekben, kézikönyvekben mégis zavaros megál-
lapításokat találhatunk róla, vagy egyáltalán meg sem 
említik. A harmadikos gimnazistáknak szánt, egyik mai 
történelem-tankönyvben a következőket olvashatjuk: 
„Konzervatívnak tarthatjuk a minden változást elutasí-
tó Metternichet és a reformok fokozatos bevezetését 
támogató angol politikusokat is. A konzervativizmus 
a hagyományos értékrendet megtartó, az erőszak és 
felfordulás nélküli, fokozatos fejlődést képviselő ma-
gatartásként a liberalizmus alternatívájává vált az alkot-
mányos rendszerekben, míg máshol inkább a régi rend 
változatlan fenntartását jelentette.” Természetesen 
nem könnyű úgy definiálni egy politikai ideológiát, hogy 
az minden korszakot és minden országot vizsgálva ér-
vényes megállapításnak tűnjön. Mindazonáltal mégsem 
fogadhatjuk el az idézett definíciót, hiszen eszerint egy-
aránt konzervatív politikusnak kellene tekintenünk Met-
ternichet és Széchenyi Istvánt, holott aligha állíthatjuk 
róluk, hogy ugyanazon az oldalon álltak. Széchenyi az 
egész magyar gazdasági, társadalmi és kulturális rend-
szert szerette volna megváltoztatni, Metternich viszont 
minden belpolitikai változást veszedelmesnek tekintett. 
Az utóbbi álláspont minősítésére a „reakciós” jelző sok-
kal találóbb, mint a „konzervatív”. 

E két jelzőt azonban gyakran összetévesztik egy-
mással. Azokban az országokban, amelyekben a bal-
oldali ideológiák határozták meg a vezető értelmiségiek 
gondolkodását, a „konzervatív” jelzőt mindmáig kissé 
dehonesztálónak tekintik. Mintha nem képviselne sem-
milyen értéket sem, sokan egyszerűen a modernizáció-
ra (a felvilágosodásra, a polgárosodásra, a forradalom-
ra) adott reakciónak tekintik. Aki „konzervatív”, az nem 
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a konzervativizmus

tartozik a haladás, a „progresszió” táborába, annak a 
reakciósok között a helye, s minden bizonnyal önző 
osztályérdekeket képvisel. A francia Nouvelle histoire 
des idées politiques (A politikai eszmék új története) 
című kötetben a konzervatív Edmund Burke nézetei- 
vel a La contre-révolution (Az ellenforradalom) című 
fejezetből ismerkedhetünk meg. Mélységes leegysze-
rűsítés puszta ellenforradalmi ideológiának tekinteni a 
konzervativizmust, s ezt a hibát általában azokban az or-
szágokban követik el, amelyekben a radikalizmust (amit 
Michel Winock francia történész „a politikai érzék nél-
küli demokráciának” nevezett) valamilyen történelmi ok-
ból eleve felsőbbrendűnek, erkölcsileg értékesebbnek 
tekintik minden más magatartásnál. Könnyű belátni, 
hogy sem a felvilágosodás, sem a polgárosodás, sem 
a modernizáció kritikája nem azonos a haladás merev 
ellenzésével. E kritika arra is törekedhet, hogy felhívja 
a figyelmet e folyamatok olyan következményeire, ame-
lyeket a haladás hívei is szívesen elkerülnének, és mér-
sékelheti előre nem látott, kedvezőtlen hatásaikat. 

 

az előfutárok
 

Bár a konzervativizmus modern ideológiáját kétség 
kívül a francia forradalom hatására fogalmazták meg, 
már a 16–17. században felbukkantak az előfutárai. 
Olyan gondolkodókat sorolhatunk e csoportba, akik 
felléptek a politikai és vallási türelmetlenség, az elvont 
tanítások ellen a hagyományok erejére és az emberi 
tökéletlenségre hivatkozva. Kételyeket tápláltak azzal 
kapcsolatban, hogy az emberi ész képes megoldani 
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hahner péter

minden problémát, ragaszkodtak az organikus fejlő-
déshez, és nem hittek az erőszakos, voluntarista meg-
oldások célszerűségében. 

Richard Hooker (1553–1600) angol reneszánsz 
tudós az anglikán vallási hagyományokat vette védel-
mébe mind a katolikus, mind a puritán oldalról érkező 
támadásokkal szemben. Of the Laws of Ecclesiastical 
Polity (Az egyházpolitika törvényei) című, az 1590-es 
években írott könyvének előszavában nagyszerűen vá-
zolta fel minden konzervatív gondolkodó problémáját: 
„Aki azt veszi a fejébe, hogy meggyőzze a sokaságot: 
nem kormányozzák olyan jól, mint ahogyan kellene, 
sohasem lesz híján figyelmes és egyetértő hallgató-
ságnak [...] Azokat, akik nyíltan bírálják az állam állító-
lagos torzulásait, a közjó legfőbb barátainak s különle-
gesen szabad szellemű embereknek szokták tartani, s 
ez olyan tisztességesnek és szavahihetőnek tűnteti fel 
őket, hogy minden helyesnek és időszerűnek számít, 
amit csak a szájukon kiejtenek [...]. Ezzel szemben, 
ha a meglévő dolgokat vesszük védelmünkbe [...], az 
emberek lelkében mélyen gyökerező megannyi súlyos 
előítélettel kell megküzdenünk, melyek azt sugallják, 
hogy azért szegődtünk a fennálló állapotok szolgálatá-
ba, mert ebből előnyünk származik…” Hooker szerint a 
tökéletességre törekvő puritánok veszélyes törekvése-
ket képviselnek, mert sem a természet, sem a Szent-
írás nem szolgáltat mintát egy tökéletes társadalmi és 
vallási berendezkedéshez. Az emberi gyarlóság miatt 
jobb, ha a közösség elfogad egy tökéletlen öröksé-
get, mintha a tökéletességre törekedve végeérhetet-
len kritikával veszélyeztetné a társadalmi békét. Vagyis 
Hooker úgy vélekedik, hogy a hagyományokat meg 
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