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Kovács Gábor: Az utolsó kísértés 
– változatok a hatalomra
Az „utolsó kísértés” – hogy azonnal megma-
gyarázzuk a kötetcím metaforáját – a hatalom 
kísértése. A politikafilozófus szerző az esszé-
gyűjteményének élére emelt bevezetést a 
bibliai történet fölidézésével kezdi. A negyven-
napos pusztai böjtjét töltő Jézust háromszor 
is megkísérti a Sátán. Előbb a testet igyekszik 
elcsábítani, majd a hiúságot-dicsőségvágyat 
használja eszközéül, végül a világ feletti hata-
lom ígéretével kecsegtet. Ez a harmadik kí-
sértés a legerősebb: hogy sikerüljön ellenállni 
neki, emberfeletti önuralomra van szükség 
hozzá. A történet tanulsága, magyarázza a 
szerző, hogy a hatalomvágy bizony az embe-
ri lélek legerősebb mozgatórúgója. 

Nos, Kovács Gábor könyve ezzel a har-
madik kísértéssel foglalkozik: a huszadik 
század hatalmainak és hatalomelméleteinek 
esszéisztikus panorámáját tárja az olvasó elé. 
A körkép, noha nem törekszik szisztematikus 
teljességre, imponálóan gazdag. Szó esik a 

„létező szocializmus” bolsevik hatalmától a 
modern képviseleti demokrácián keresztül a 
posztmodern hálózati „birodalomig” számos 
politikai-hatalmi berendezkedésről, és föltű-
nik a baloldali radikális elméletektől a liberá-
lis és republikánus meg a konzervatív-jobb-
oldali teóriákon keresztül a posztmodern 
megközelítésekig számos politikaelméleti 
koncepció. Rövid ismertetésünk keretében 
nem tudunk kitérni valamennyi tanulmány-
ra: inkább a figyelem felkeltését szolgáló re-
cenziónkban a legfontosabbnak látszókat 
igyekszünk közülük fölvillantani.

A vizsgálódások kiindulópontja a létező 
szovjet szocializmus ideológiája, a bolsevizmus. 
A kommunista rendszer összeomlásélményé-
nek hatása alatt született lendületes esszé – a 

kötet legkorábbi, a kilencvenes évek elején 
írott dolgozata – beállításában a bolsevizmus 
voltaképpen sajátos „világmodellként” fog-
ható föl. Az Aron Jakivlevics Gurevicstől 
köl csönzött – a neves orosz kultúrtörténész 
által a középkori kultúra értelmezésére kidol-
gozott – fogalom egy adott kultúra afféle 

„csontvázát” jelöli: a „világmodell” e szerint az 
a koordinátarendszer, amelyen belül az egyes 
elemek sajátos helyi értéket nyernek. A mo-
dell meghatározza a vizsgált kultúra tagjainak 
fölfogását az egyén és közösség, egyén és 
hatalom viszonyáról, sőt, a kultúra időszem-
léletét és térszemléletét is. Ha az orosz kom-
munizmus ellentmondásossága, mint Nyiko-
laj Bergyajev magyarázóelmélete mondja, a 
nyugati és keleti elemek keveredésére vezet-
hető vissza, akkor érdemes megfigyelnünk – 
érvel Kovács –, ahogy a bolsevik világmodell-
ben a nyugatias racionális elemek visszaszo-
rulnak és a keleties vallásosos elemek fölerő-
södnek. A megvalósult eszme birodalmában 

– a sztálini érában – elhalványul a lineáris idő-
szemlélet, a történelem mintegy eljutván 
vég pontjára, a történeti idő ciklikus idővé 
vál tozik, a térszemléletben pedig hierarchizált 
tér válik uralkodóvá, középpontjában a kü-
lönféle szent helyekkel.

A huszadik századi politikaelméleti kon-
cepciók közül a kötet tanulmányai kettőt 
ré szesítenek a legalaposabb figyelemben: 
Guglielmo Ferrero és Hannah Arendt politi-
kai filozófiáját. Míg azonban az Arendt-esszé 
kiindulópontja hősének kiemelkedő kano-
nikus rangja, addig a Ferrero-tanulmány 
Ferrero kanonizáltságának hiányával kell 
szem benézzen. Nos, Kovács értelmezésében 
Ferrero valóban nem szaktudós: történeti 
esszéiben inkább kora gyötrő problémáinak 
történelmi gyökereit keresi. Az esszéinek so-
rából kibontakozó vízió azonban, az európai 

civilizáció történetét rivális legitimitási elvek 
küzdelmeként leírva, úgymond, eredeti – sok 
tekintetben a weberi legitimitáselmélettel 
rokon – koncepcióvá áll össze. A félelem, a 
hatalom és a legitimitás viszonyára épülő 
koncepció a demokráciát éppen a polgáraitól 
a legkevésbé félő és polgáraiban a legkevesebb 
félelmet keltő berendezkedésként képes érté-
kelni. Arendt, a másik oldalon, valódi sztárfi-
lozófus, akinek a kutatása már-már ipari 
mé retűvé kezd válni, és akinek személye kö-
rül egyenesen kultusz látszik kibontakozni. 
Az ő ábrázolásában Kovács a kultúrkritika és 
a republikanizmus összefüggésére helyezi a 
hangsúlyt. Arendtnek a klasszikus filozófia-
történeti hagyományokhoz kapcsolódó és a 
huszadik század rettenetes tapasztalataira 
reflektáló politikai filozófiája eszerint a repub-
likánus tradíciót újítja meg. Gondolatainak 
legfőbb tanulsága az emberi létezés alapvető 
pluralitásának hangsúlyozása: hogy az embe-
ri cselekvést nem heroikus egyéni vállalkozás-
ként, hanem ellenkezőleg, közösségi vállal-
kozásként fogja föl.

A legterjedelmesebb dolgozat a hatvanas 
évek politikai gondolkodását mutatja be. A 
rendkívül alapos összefoglalás a „hatvanas évek” 
fogalmát nem valamiféle leíró-formális érte-
lemben használja: a korszak normatív-szubsz-
tantív fogalmával dolgozik. A „hatvanas évek” 
az évtizedet meghatározó újbaloldali radika-
lizmus korszakával azonosul itt tehát: a for-
radalom, életmód, hatalom és kultúra fogal-
mai. Az előbb a nyugati, majd a magyar tel-
jesítményeket sorra vevő elemzés az évtized 
átfogó panorámájának megrajzolása után 
néhány reprezentatív művet tárgyal: a nyu-
gati munkák közül Herbert Marcuse, illetve 
Theodore Roszak fő művét mutatja be, a 
ma gyar munkák közül pedig, figyelemre 
méltó módon, két, akkor kiadatlanul maradt 

munkát elemez: Bence György, Kis János és 
Márkus György Hogyan lehetséges kritikai 
gazdaságtan? című híres – mindközönségesen 
csak „Überhaupt-tanulmányként” emlegetett 

– kéziratát, illetve a Konrád György–Szelényi 
Iván szerzőpáros hasonlóan emlékezetes, Az 
értelmiség útja az osztályhatalomhoz című 
munkáját. Az elemzés tanulsága szerint az 
újbaloldal hazai teljesítményei összehasonlító 
mércével mérve is jelentősnek mondhatók: 
az évtized magyar gondolkodása érdemben 
képes kapcsolódni a nemzetközi szellemi 
áramlatokhoz.

A kötet zárása azt igyekszik végiggondol-
ni, hogy a huszonegyedik század elején meny-
nyiben kell átfogalmaznunk a klasszikus 
politika szférájának és a modern demokrácia 
berendezkedésének problémáit. A modernitás 
nagy elbeszélésének hitelvesztése egyben 
szükségképp a nemzetállam politikai mecha-
nizmusainak – sőt, talán a hagyományos 
értelemben vett politikának – is a végét jelen-
ti. A folyamatok nyomán – ahogy szerzőnk 
Manuel Castells híres gondolatmenetét idézi 
– a nemzetállamok kiszolgáltatott sajkaként 
hányódnak a globalizáció viharos tengerén. 
Az a kérdés tehát, milyen politikai egység lép 
majd a nemzetállam helyére. A válasz meg-
fogalmazásához Kovács a Michael Hardt – 
Toni Negri szerzőpáros visszhangos könyvét, 
az Empire-t választja vezérfonalul. Beállításá-
ban ez a munka a modernitást lezáró poszt-
modern korban a demokrácia, szuverenitás, 
legitimitás fogalmainak újraértelmezésére 
vállalkozik. Az Empire elemzése szerint a 
globalizáció nyomán kialakuló posztmoder-
nizáció során a nemzetállam imperializmusa 
helyébe maga az impérium, a Birodalom lép 
mint a szuverenitás új alanya és a legitimitás 
új tárgya. Ennek az új Birodalomnak nincse-
nek határai, így nincsen világos középpontja 
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sem: politikai berendezkedése a kapcsolatok 
sokasága által összefogott, univerzális kom-
munikációs hálózat képét mutatja inkább.

Az utolsó kísértés – változatok a hatalomra 
Kovács Gábornak a harmadik könyve immár. 
A mostanihoz sokban hasonló esszékötete (A 
megátalkodott jóhiszeműség esélyei: Eszmetör-
téneti tanulmányok, Liget Könyvek, 2001) 
után ő készítette el a máig egyetlen sziszte-
matikus, az életutat és az életművet a teljesség 
igényével bemutató Bibó-monográfiát (Az 
európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások 
társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolko-
dó, Argumentum Kiadó–Bibó István Szelle-
mi Műhely, 2004). Mint összefoglaló munka 
ez utóbbi könyv a Bibó-kutatások meghatá-
rozó darabjának számít. Annál inkább érde-
mes fölfigyelnünk rá, hogy ennek a mostani 
gyűjteménynek számos pontján is föl-föl-
bukkan Bibó alakja. A Ferrero-portré termé-
szetesen megemlékezik róla, hogy a fiatal 
Bibó svájci ösztöndíjas-évei idején Ferrero 
hallgatója: mestere nézetei ilyenformán alap-

vetően határozzák meg éppen formálódó 
világképét. A demokrácia és a tervezés vitájá-
nak szentelt ismertetés a kései Mannheim 
tervezéskoncepcióját tárgyalva utal Bibó ko-
rabeli recenziójára. A hatvanas évek politika-
elméleteit tárgyaló dolgozat Bibó kései, mag-
nóra mondott – és az újbaloldali nézetekkel 
határozottan vitatkozó – összefoglalását a 
kor szak legjelentősebb hazai teoretikus telje-
sítményének minősíti. A modern elitelméle-
teket áttekintő írás végül a fiatal Bibóra tud 
hivatkozni: az „elitről és a szociális érzékről” 
szóló fiatalkori cikk eszerint az elitekkel szem-
ben normatív követelményt támasztó elitel-
méletként értékelhető.

Kovács Gábor, a Bibó-monográfus mos-
tani politikaelméleti-eszmetörténeti tanulmá-
nyaiban sem feledkezik meg tehát legkedve-
sebb hőséről. (Kovács Gábor: Az utolsó kísértés 

– változatok a hatalomra: Politikai eszmetörté-
neti tanulmányok, Bp.: Liget Könyvek, 2008)

Perecz László
filozófiatörténész, az MTA doktora
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