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fi lo zó fi á já hoz
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I.

Meg ol dan dó fel ada tunk lát szó lag, el sõ sor -

ban po li ti ka tu do má nyi és esz me tör té ne ti

szem pont ból, egy ér tel mû nek tûn het, s ta lán

az is, mi köz ben a lát szó la gos egy sze rû ség

egy ben csa ló ka is. Ha ugyan is az zal kí sér le -

te zünk, hogy té mánk alap fo gal ma it a sok -

nem ze ti sé gû, ket tõs ál la mi sá gú, több nyel vû,

egy szer re ab szo lu tis ta és li be rá lis mo nar chia 

tör té ne ti va ló sá gá ban a maga va ló sá gos

komp le xi tá sá ban vizs gál juk, az az ér zé sünk

tá mad hat, hogy az olyan fo gal mak hasz ná la -

ta kor, mint „tár sa dal mi vál to zás”, „tár sa dal -

mi eman ci pá ció”, „kul tu rá lis eman ci pá ció”,

„kul tu rá ló dás”, „szo ci a li zá ció”, „mo der ni zá -

ló dás” a sa já to san a Ká dár-korszakra jel lem -

zõ mon dás lép újra élet be, mi sze rint ezek a

fo gal mak va ló szí nû leg ren del kez nek egy ér -

tel mû je len tés sel, de a be tû sze rin ti ér tel mük

nem le het igaz, va la mit je len te nek, csak azt

nem, amit betû sze rin ti ér te lem ben…

A zsi dó eman ci pá ció, mint ál ta lá ban az

eman ci pá ció, a tár sa dal mi vál to zás je len sé -

gé be be ágya zot tan je le nik meg. Ép pen ez a

szo ci á lis vál to zás az, amely jó né hány kü lö -

nös sa já tos sá got mu tat hat fel Auszt ria–Ma -

gyar or szág sok nem ze ti sé gû élet vi lá gá ban.

A ci vi li zá ci ós ér dek, a ci vi li zá ci ós tu dat és a

sa ját ci vi li zá ci ós kü lön ál lás ról ki ala kí tott

manifeszt tu dat szí ne zi át a tár sa dal mi vál to -

zás je len sé gét. Min dent, ami tár sa dal mi, hi -

he tet len mély ség ben itat át a ci vi li zá ci ós ha -

la dás éte re, min den, a klasszi kus durkheimi

ér te lem ben vett tár sa dal mi tény civilizatóri-

kus tar tal ma kat ölt ma gá ra.

Ez vo nat ko zik a po li ti kum te rü le té re is. A 

po li ti ká nak a tár sa dal mi vál to zás ra vo nat ko -

zó op ci ói ugyan csak civilizatórikus tar tal -

ma kat szip pan ta nak ma guk ba és a civili-
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zatórikus ki vé te les ség tu da tá tól van nak ve -

zet tet ve.1 A ci vi li zá ció, ci vi li zált ság fo gal -

mai olyan mé lyen szö vik át az el múlt más fél

év szá zad tör té ne tét, hogy pon tos de fi ní ci ó -

juk ra alig ha te he tünk kí sér le tet. Rá adá sul az

el mé let tör té net meg le he tõ sen tel ve van

olyan ci vi li zá ció-de fi ní ci ók kal, ame lyek va -

la mely ok ból nem tel je sek vagy ne tán tel je -

sen hasz nál ha tat la nok. A ci vi li zá ció itt szó -

ban for gó új ko ri fo gal ma ugyan is mind az

egyén, mind a tár sa da lom szem szö gé bõl

szá mos he te ro gén tar ta lom szer ves és át él -

he tõ egy sé gét je len ti. „Ci vi li zált” eb ben az

ér te lem ben az a tár sa da lom, ame lyik ben de -

mok rá cia ural ko dik és po li ti kai sza bad ság, a

nyil vá nos ság sza bad és könnyen hoz zá fér -

he tõ, a tár sa dal mi érint ke zés szeriõz és elõ -

ke lõ, a tech ni kai szín vo nal ma gas, a hi gi é nia 

és a ké nye lem a kor leg ma ga sabb szint jén

áll, a tár sa dal mi kü lönb sé gek nem csak vi -

szony lag cse ké lyek, de egy élet alatt le dol -

goz ha tók vagy leg alább is csök kent he tõ k, az

új gon do la tok ter me lé se, a di vat, a szó ra ko -

zás szí nes és él ve ze tes vi lá ga va ló sul meg. A 

he te ro gén tar tal mak nak ez az ele gye ter mé -

sze te sen már mód szer ta ni oka is a de fi ni á lás

ne héz sé gé nek.2 A ci vi li zá ci ó nak ez az ér tel -

me el ke rül he tet le nül némi tör té net fi lo zó fi ai

színt is ölt ma gá ra. S ez nem is le het más -

képp, hi szen a ci vi li zá ció ezek ben az év ti ze -

dek ben min de nek elõtt vív mány, az em be ri -

ség mun ká já nak és szen ve dé se i nek nagy

kö zös ered mé nye. A kor szak iro dal má ban

több mint elég sé ges és fel tû nõ mó don meg is 

fo gal ma zó dik ez, a ci vi li zá ció a bar bár ság

uralmá- nak vége és nyo ma i nak eltüntetése.

Ép pen a ci vi li zá ció és a bar bár ság ezen köz -

vet len szem be sí té se, amely a kor gon dol ko -

dó em be re i nek napi sze mé lyes él mé nye is

volt, ér le li meg az eman ci pá ció mo dern fo -

gal mát, vi szony lag füg get le nül még at tól a

tény tõl is, hogy maga ez az ér le lõ dé si fo lya -

mat a klasszi kus né met ide a liz mus gon do la ti

mû he lye i nek va la me lyik ében (ez ki sebb

mér ték ben vesz részt a 19. szá zad má so dik

fe lé nek fo lya ma ta i ban) vagy az öt ve -

nes-hatva- nas évek nagy an gol po zi ti viz mu -

sá ban, il let ve kultúrfilozófiájában megy-e

vég be.

A ci vi li zá ci ós, il let ve eman ci pá ci ós moz -

za nat kö zép pont ba ál lí tá sa mód szer ta ni lag

az zal az ér de kes kö vet kez ménnyel jár, hogy

olyan moz za na tok konk rét tár gyi „ob jek ti vi -

tá sá nak” fel mu ta tá sát kell el vé gez- nünk,

ame lyek a ma guk ré szé rõl ho lisz ti kus ka rak -

te rük kel va ló sá gos „éter ként” ve szik kör be a 

tár sa dal mi és szel le mi va ló sá got. Eg zak tan

és mód szer ta ni lag kor rek ten kell ezért fel -

mu tat nunk olyan lé te zõ ket, ame lyek amúgy

sem mi fé le mód szer ta ni ké tellyel vagy szisz -

te ma ti kus szkep szis sel nem le het né nek meg -

kér dõ je lez he tõk, hi szen egy fel fe lé ha la dó,

di na mi kus kor szak ban elég csak ki pil lan ta -

nunk az ab la kon, hogy az eman ci pá ció vagy

a ci vi li zá ció va ló sá ga szem be szö kõ vé vál -

jon. Amíg te hát nap ja ink ban nem egy tör té -

net tu do má nyi vagy fi lo zó fi ai is ko la az zal te -

szi ma gát is mert té, hogy sze rin tük
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1 Terjedelmi okokból le kell mondunk a
pártprogramok elemzésérõl. Ez az elemzés
nemcsak azt lenne képes kimutatni, hogy az
egyes pártprogramok tele vannak a modern
civilizációra vonatkozó elemekkel és
ajánlásokkal, de azt is, hogy a pártokat

elválasztó leglényegesebb törésvonalak is
közvetlenül civilizatórikus tartalmúak.

2 Így például a szemünkben fatálisnak
bizonyuló „kultúra-civilizáció”
szembeállításnak, ellentétnek is ez a valódi
oka. 



„nin cse nek té nyek” vagy ne tán az „igaz” és

„ha mis” kö zöt ti kü lönb ség a „ha ta lom”

egyik mani- pulációja, a ci vi li zá ció és eman -

ci pá ció kéz zel fog ha tó sá ga (vagy kéz zel fog -

ha tó hi á nya) ép pen a maga evi dens mi vol tá -

ban ne he zít het né meg nap ja ink

civilizatórikus szem pon tú elem zé sét.3

Mind ez a ti zen ki len ce dik szá zad gon dol ko -

dá sá ban még nem je len tett prob lé mát, sõt,

amennyi re ezt dol go za tunk ter je del me en ge -

di, meg sze ret nénk mu tat ni, hogy a

civilizatórikus- emancipatív szem pont mé -

lyen be épült tör té ne ti, po li ti kai, kul tu rá lis,

sõt episz- temológiai szer ke ze tek be is, mint

arra utal ni sze ret nénk, min de nek elõtt azért,

mert ci vi li zá ció és „bar bár ság” (azaz a ci vi -

li zá ci ót köz vet le nül meg elõ zõ kor szak) kü -

lönb sé gei na gyon is nyil ván va ló ak vol tak

szá muk ra.

A ci vi li zá ci ós ha la dás, a nyil vá nos tu dat

és köz gon dol ko dás olyan stá di u mai, ame -

lyek ben meg mu tat ko zik, hogy sa ját tör té nel -

mi kor sza kát civilizatórikus csúcs pont ként

éli meg, nem csak a min den ko ri re la ti viz mus

szá má ra je len te nek szin te meg old ha tat lan

prob lé mát, nap ja ink ban érin te nünk kell

azon kí vül a poszt mo dern egyik vál fa ja ként

meg je le nõ ún. „dif fe ren cia gon dol ko dás sal”

való össze fér he tet len sé get is.4 A dif fe ren -

cia gon dol ko dás ke re té ben ugyan is az iden ti -

tás (ép pen, mint a dif fe ren cia má sik ol da la és 

el len pó lu sa) je gyé ben ki ala ku ló eman ci pá -

ci ós fo lya ma tok mód szer ta ni lag ér tel mez he -

tet le nek, leg alább is an nak bi zo nyul tak az

ed di gi ek so rán. A ci vi li zá ci ós fej lõ dés, a sa -

ját tör té nel mi kor szak ci vi li zá ci ós csúcs -

pont ként való át élé se, az új evi lá gi ság, a sze -

ku la ri zá ció, de ide so rol hat nánk

majd hogy nem szi no ni ma ként az élet re form,

a varázstalanítás, s minden nek kul csa ként az 

eman ci pá ció fo gal mát is, alap ve tõ en a be fo -

ga dó, inkluzív azo nos ság je gyé ben megy

vég be. Az eman ci pá ció eb ben a kor szak ban

az evi lá gi vá tett uni ver za liz mus ki emel ke dõ -

en ma gas er köl csi mi nõ sé gét (és mi nõ sí té -

sét) nye ri el. Az eman ci pá ció je gyé ben álló

tör té nel mi kor szak an nak az elsõ nem ze dék -

nek a sze mé ben, ame lyik nek van még képe

az azt meg elõ zõ kor szak ról, va ló sá gos „föl -

di pa ra di csom nak” tûn het. Ha egy pil lan tást

ve tünk az ak ko ri nagy esz me áram lat ok ra,

egye ne sen az egyes pártprogramo- kig, va -

ló ban alig há rít hat juk el azt a be nyo má sun -

kat, hogy az összes nagy esz mei és po li ti kai

áram lat csak ab ban kü lön bö zött, hogy egy -

más tól el té rõ hang súly ok kal és tar tal mak kal

ígér ték ugyan azt a föl di pa ra di cso mot. Eb bõl

a szem pont ból majd hogy nem el cso dál koz ta -

tó, hogy a mo dern ség nagy narratívumában a

sze ku la ri zá ció és an nak te o re ti ku san el mé lyí -

tett vál to za ta, a varázsta- lanítás fog lal ja el a

szó szo ros ér tel mé ben a leg na gyobb te ret, mi -

köz ben a po zi tív moz za nat ként meg ha tá ro zó

eman ci pá ció (és az zal min den szem pont ból

3

3 Annyira triviális és evidens a civilizációs
mozzanatok jelenléte napjainkban, hogy
annak izolálása és önálló elemzése
gyakorlatilag egyenlõ lenne a lehetetlennel.
Gondoljunk a kommunikáció, a mediatizáció,
a virtualitás jelenségeire, a networkok létére
vagy mindarra, amit Pethõ Bertalan a
„civilizátum” fogalmával jelöl. Teljes

részletesség- gel ld. Vay Tamás [Pethõ
Bertalan]: A posztmodern Amerikában.
Tematikus napló. Budapest, 1991.

4 Ld. errõl: Endre Kiss: Zum Funktionswandel 
des Differenzdenkens. In: Wiener Jahrbuch
für Philosophie. XXII. Band. 2004.
165–178. old.



össze nö võ ci vi li zá ló dás) mind a mai na pig

nem nyer te el va ló di he lyét a tör té ne ti tu dat -

ban.

Ma gá tól ér te tõ dik, hogy ez a fak tum alap -

ve tõ en meg ha tá roz za mo dern sé günk tel jes

narratíváját. Az így fel fo gott civiliza-

tórikus és emancipatórikus moz za nat hi á -

nyá ban az eu ró pai mo dern ség alap je len sé -

gé rõl akár még gyö ke re sen új kép is ki ala -

kul hat. Ez a kép azt hang sú lyoz ná, hogy a

sze ku la ri zá ció le gyõ zi a val lá sos sá got, a

varázstalanítás demisztifikálja ér de mi leg a

tár sa dal mi lét egé szét, azaz az evi lá gi ság

gyõ zel met ül a túl vi lá gi ság fö lött. Épp a

civilizatórikus és emancipatórikus moz za nat 

adek vát fi gye lem be vé te le ala kít ja azon ban

gyö ke re sen át ezt a ké pet (amely nek a meg -

fe le lõ át té te lek ki dol go zá sá val to váb bi, más

vo nat ko zá sok ban is ha tal mas je len tõ sé ge

van). Nem az vá lik ugyan is lé nye ges sé,

hogy a di a dal mas mo dern ci vi li zá ció evi lá gi, 

de az, hogy az eman ci pá ci ó ra fel épí tett ci vi -

li zá ció a maga eman ci pá ci ós po ten ci á ja

foly tán nem csak a „túl vi lá gi sá gon”, de ma -

gán az „evi lá gi ság-túl vi lá gi ság” el len té ten

is túl megy. Nem csak az tör té nik te hát, hogy

a nagy szem ben ál lás egyik pó lu sa le gyõ zi a

má si kat, de az is, hogy maga a szem ben ál lás

is meg szûn het meg ha tá ro zó, struk tu rá ló

moz za nat ként lé tez ni és egy új, ho mo gén ér -

ték- és va ló ság szer ke zet lép het jo ga i ba. A

tár sa da lom ala kí tá sá ba a leg erõ seb ben át -

csa pó esz mei moz za nat eb ben az össze füg -

gés ben az, hogy újra meg újra a túl vi lá gi ság

és evi lá gi ság meg ha tá ro zó el len té te

konstituálja a tár sa dal mat, mi köz ben a mo -

dern ség már va ló ság gá váló nagy for du la ta

út ban volt afe lé, hogy az eman ci pá ció, a

nem be li ér té kek ben való gya ra po dás fel vé -

tel ének út ján az evi lá gi ság lét rend sze ré be

egy szer és min den kor ra meg szün tes se túl vi -

lá gi ság és evi lá gi ság ad dig ural ko dó

sza ka dé kát. Ez egy ben vissza is ve zet min -

ket ki in du ló kér dés fel te vé sünk höz. A zsi dó

eman ci pá ció egész fo lya ma ta el vá laszt ha -

tat la nul össze kap cso ló dik mind a mo dern -

ség ci vi li zá ci ós ma gas la tá val, mind pe dig e

ci vi li zá ci ós ma gas lat sa ját ko rá ban ki mu tat -

ha tó tu da tá nak té nyé vel.

Egy civilizatórikus csúcs pont fo gal má -

nak pusz ta fel me rü lé se is szin te elõ ír ja az

eman ci pá ció fo gal má nak fel ér té ke lé sét. A

19. szá zad má so dik fe lé nek összes nagy

civilizatórikus vál to zá sa, ha ép pen nem ug -

rá sa mö gött ugyan is ép pen az eman ci pá ció

el ve i nek és gya kor la tá nak ki bon ta ko zá sa

állt. Tisz tá ban va gyunk ter mé sze te sen azok -

kal a mód szer ta ni ne héz sé gek kel, ame lyek

ab ból adód nak, hogy re konst ru ál ni akar juk

az eman ci pá ció „tisz ta” fo gal mát, spe ci fi kus 

mi nõ sé ge it az azo kat hor do zó tör té ne ti, szo -

ci o ló gi ai, kul tu rá lis vagy más fo lya ma tok -

tól, és arra te szünk kí sér le tet, hogy ön ma gá -

ban és önál ló an de fi ni ál juk ma gát az

eman ci pá ci ós fo lya ma tot.

A meg ha tá ro zás min den ne héz sé ge el le -

né re egy ér tel mû, hogy a múlt szá zad har ma -

dik ne gye dé nek ci vi li zá ci ós csúcs pont ja

hoz ta el a rab szol ga-fel sza ba dí tást (az er rõl

szó ló po li ti kai iro da lom ban mind vé gig

„eman ci pá ci ó nak” meg ne ve zett fo lya ma -

tot), az orosz job bágy fel sza ba dí tást (amit

he lyen ként ugyan csak az „eman ci pá ció” ka -

te gó ri á já val il let tek), va la mint a zsi dók és

nõk eman ci pá ci ó ját. De az ek kor már las san

gyö ke ret verõ, a maga sa já tos mar xiz mu sát

ki ala kí tó és ha tal mas szer ve zet té növõ kon -

ti nen tá lis szo ci ál de mok rá cia ide o ló gu sa,

Franz Mehring is „mun kás eman ci pá ci ó -

ként” ér tel mez te a szo ci ál de mok rá cia iga zi
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lé nye gét. Az eman ci pá ció itt ki ala ku ló fo -

gal má nak szá mos (ha ép pen nem szám ta lan) 

sze man ti kai elõ nyé rõl tu dunk nyom ban szá -

mot adni. A fo ga lom kap cso la tot te remt az

esz me- és a tár sa da lom tör té net kö zött,

össze kap csol ja a tár sa dal mi ér dek és a bel sõ 

nem be li tar tal mak ket tõs nö ve ke dé si fo lya -

ma tát, de nagy sze rû en köz ve tít tu da tos és

tu dat ta lan, po li ti ka és kul tú ra, egyén és tár -

sa da lom kö zött is.

A 19. szá zad öt ve nes-hat va nas éve i tõl

kezd ve a tör té ne lem szem lé let, a tör té ne lem -

fi lo zó fia alap ve tõ mo dell je is az ala pok

szint jén majd nem tel je sen át ala kul. A je len

nem ál lo más már egy szá gul dó pá lyán, de

kész struk tú ra, alak zat, amely kri ti ku san sok

vo nat ko zás ban ren del ke zik az optima- litás,

az op ti mum je gye i vel. Sem mi ma, sem e kor 

fon tos sze rep lõi nem gon dol ták azt, hogy a

le het sé ges leg jobb vi lág ban él nek. Ezért

vol ta kép pen akár magát az op ti mum fo gal -

mát is vissza von hat nánk. Nem ta lá lunk

azon ban job bat en nél, mert ezt a je lent az op -

ti mum egy sa já tos je len tés ár nya la ta ha tá roz -

ta meg. Ez az ár nya lat maga volt a tör té nel mi 

at ti tûd, és a tör té nel mi szer ke zet vál to zá sá -

nak leg fõbb oka. Ez a je len tés azt a meg gyõ -

zõ dést su gá roz ta ki, hogy dön tõ, di men -

zió-át ala kí tó, for ra dal mi vál to zá sok vagy

nem le het sé ge sek már, vagy ha eset leg le het -

sé ge sek len né nek, az ed dig el ért ci vi li zá ció

drá mai szét rom bo lá sá hoz ve zet het né nek.

Nem az ér té kek fel fo gá sá ban ki fe je zett op ti -

mum, de a vi szo nyok sa já tos struk tu rá lis op -

ti mu ma te hát az, ami rõl be szé lünk. Mind ez

alap ve tõ en a je len egy más ér tel me zé sé hez

ve ze tett. A fo lya ma tok se bes sé ge erõ tel je -

sen le las sult, jól le het, nem szûnt meg. A vi -

lág ûr ben szá gul dó boly gó ha tal mas gör gõk -

re sze relt, las san moz gó tárggyá vál to zott,

amely nek vi szo nyai, bel sõ össze füg gé sei,

struk tú rái vi szony la gos ál lan dó sá got mu tat -

tak. Az el mé le ti és a va ló sá gos tár sa dal mi

fo lya ma tok pon to san el len ke zõ ké pet mu tat -

nak. Az 1848 elõt ti tör té nel mi sta ti ka je le nik 

meg szá gul dás ként, és a hatvanas hetvenes

évek ipa ri for ra dal mai a ve lük járó szá mos,

di na mi kus nö ve ke dé si fo lya mat tal, mig rá ci -

ó val, szo ci á lis har cok kal ki töl tött vi lá ga vá -

lik sta ti ku sab bá. Az elsõ eset ben a jövõ al -

ter na tí vák ban je lent meg, és szá mos

al ter na tí va tûnt meg va ló sít ha tó nak. A má so -

dik eset ben alig je len tek meg al ter na tí vák a

je len nel szem ben, amely az op ti mum elõbb

jel lem zett ér tel mé ben volt tu da to san meg -

szer vez ve.

A ci vi li zá ci ós csúcs pont ok és a már

vissza for dít ha tat lan nak tûnõ eman ci pá ci ós

te tõ pont ok ala kí tot ták ki, sõt, ha ma ro san ál -

lan dó sí tot ták is az ak ko ri Eu ró pa (és ben ne

az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia) pol gá ra i ban 

azt a sa ját sá gos tu da tot, amely egy ci vi li zá -

ci ós csúcs pont fo gal mát és él mé nyét – a je -

len új mo dell jé ben – a vi szo nyok ál lan dó

meg újí tá sá nak és gyö ke res ja ví tá sá nak kép -

ze té vel kap csol ta össze. Sa já tos és komp lex

fo gal mi és egy ben tar tal mi gaz da go dás ez,

ha son ló egyéb ként az eman ci pá ció fo gal mi -

sá gá nak meg ha tá ro zott sá gaihoz.

Nem le het sé ges szá munk ra, hogy a ci vi li -

zá ci ós csúcs pont, a ci vi li zá ci ós csúcs pont

tu da ta, az eman ci pá ció és a tár sa dal mi lét

összes met sze té nek kap cso la tát akár csak fu -

tó lag is ér zé kel tes sük, hi szen az itt lét re jö võ

összes met szet (és azok kö zös fe lü le tei kü lö -

nö sen is) alap ve tõ je len tõ sé gû ek a ma gyar -

or szá gi zsi dó eman ci pá ció fõ fo lya ma tá nak

meg ér té se szem pont já ból. En nek el le né re
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erõ tel je sen re mény ke dünk ab ban, hogy ez zel

a ket tõs szem pont tal – amely nek meg van

mind a tör té nel mi fe de ze te, mind pe dig a töb -

bi el mé le ti szem pont tól mar kán san el kü lö nü -

lõ sa ját te o re ti kus tar tal ma – erõ tel je sen tá gí -

tot tuk ki és tet tük a va ló ság hoz kö ze lebb

ál ló vá a tör té nel mi ma gya rá za tot. Mind ez ter -

mé sze te sen nem ön cél volt, de a ma gyar or -

szá gi zsi dó eman ci pá ció és ez zel egyi de jû leg

Bu da pest tör té ne té nek egyik leg lé nye ge sebb

össze te võ je.

Fel ada tunk te hát ab ban áll, hogy fel ve -

gyük és be épít sük a zsi dó eman ci pá ció ér tel -

me zé sé be a ci vi li zá ci ós csúcs pont és a ci vi li -

zá ci ós csúcs pont tu da tá nak az eman ci pá ció

(in kább tu da tos, mint ön tu dat lan) kép vi se le -

té vel egye sí tett szem pont ját. Mint az imént

utal tunk rá, ezek a moz za na tok egyen ként is

a leg ha tá ro zot tab ban össze van nak szer ve -

sed ve a tár sa dal mi lét összes lé nye ges önál ló 

met sze té vel; kor sze rûb ben szól va azt kel le -

ne mon da nunk, a tár sa da lom min den al rend -

sze ré vel.5 Ez a meg kö ze lí tés ter mé sze te sen

nem csak hogy nem von ja vissza, de még

csak nem is gyen gí ti az erre a kér dés kör re

vo nat ko zó töb bi meg kö ze lí tés ér vé nyét, így

az ed di gi tör té ne ti, jogi és más fel dol go zá -

sok és ér tel me zés ék re le van ci á ját.

Ezt a fel fo gást két, egy más tól el té rõ fo -

gal mi ke ret ben va ló sít hat juk meg. Az al ter -

na tí vák a kö vet ke zõk:

Elsõ alternatíva. Ez a vál to zat a civiliza-

tórikus-emancipatív fej lõ dés töb bé-ke vés bé

va ló sá go san alap pá tett egye nesvo na lú sá gá -

ból in dul ki, jól le het egy tel je sen za var ta lan

linearitás té zi sét alig ha fo gal maz za meg bár ki 

is ki fej tett mó don. Esze rint ez a fej lõ dés egy -

re ma ga sabb fo ko za tok ra hág, s le het, hogy

ép pen a 19. szá zad har ma dik har ma dá nak

nyi tá nya né mely szem pont ok ból ki vé te les je -

len tõ sé gû, de annyi ra nem le het az, hogy ér -

dem le ge sen két ség be von ja az

egyenesvonalúság fel te vé sét. Eb ben a fel fo -

gás ban ezért min den fej lõ dé si fo ko zat az azt

kö ve tõ ál lo más elõ ké szí tõ fo ko za ta, min den

ma ga sabb lép csõ fok va la mi lyen ér te lem ben

„tö ké le te sebb”, mint az elõt te lévõ. Ha ki csit

fi gyel me seb ben el me rü lünk eb ben a

civilizatórikus és emancipatív ele mek fej lõ -

dé sét is ma gá ba fog la ló prog resszió fel te vé -

sé ben, ne héz sé gek nél kül is mer he tünk rá az

egész 20. szá zad, az egész 1945 utá ni kor szak 

és az egész je len alap ve tõ tör té nel met és tár -

sa da lom ké pet konstituáló alapfogal-

miságára. Ilyen mó don a 19. szá zad a 20. szá -

zad „elõ ké szí té se” és – hogy rög tön egy meg -

le he tõ sen ab szurd át me ne ti vég ered mény hez

ugor junk át – a 19. szá zad har ma dik har ma -

dá nak civilizatórikus ma gas la ta mond juk

„elõ ké szí té se” a két vi lág há bo rú val, két uni -

ver zá lis dik ta tú rá val és a holo- kauszttal meg -

vert 20. szá zad nak. Bár mi lyen meg le põ nek,

ko mi kus nak, ne tán egye ne sen fel há bo rí tó nak 

látsszék is, mind ed dig va ló ban ezek kö zött a

ke re tek kö zött moz gott a köz gon dol ko dás, a

múlt szá zad tel jes má so dik fele, tel jes har ma -

dik har ma da, az egész szá zad for du ló: a belle

epoque va ló ban el sõ sor ban és min de nek elõtt

úgy je lent meg a 20. szá zad má so dik fe lé nek

tu da tá ban mint „elõ ké szí tés”, mint „lép csõ -
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5 Ez azzal a következménnyel jár, hogy nem
kell önálló kutatásokba fognunk annak
felmutatására, hogy a
civilizáció-emancipáció szempontrendszere

hogyan áll a legszorosabb
kölcsönhatásokban az összes többi
alrendszerrel, miképpen hatja át azokat.



fok” a 20. szá zad pom pás ese mé nye i hez,

mint ame lyek az egész ad di gi tör té ne lem be -

te tõ zé sei. Ha eb ben a transz pa rens for má ban

ezt ke ve sen val lot ták is, egy pil la na tig sem le -

het két sé ges, hogy ez a séma a le he tõ leg mé -

lyeb ben meg ha tá ro zott min den tör té -

net-konst ruk ci ót.

Má so dik al ter na tí va. Ab ból is ki in dul ha -

tunk, hogy a 19. szá zad har ma dik és ne gye -

dik ne gye de (szá mos ok van erre a ta lán vá -

rat lan nak ható meg kü lön böz te tés re)6 volt az

eu ró pai ci vi li zá ció iga zi csúcs pont ja (bi zo -

nyos ér te lem ben, amely ter mé sze te sen egy

pil la na tig sem je lent het sem szo ro sabb de -

er mi ná ci ót, sem pe dig rej tett te le o ló gi át),

ne tán a te tõ pont ja. En nek a fel te vés nek a je -

gyé ben az eman ci pá ció, az ál ta lunk ed dig

kö rül írt ci vi li zá ci ós csúcs pont és ben ne a

zsi dó eman ci pá ció már ko ránt sem ab ban a

fe le más és, vall juk be õszin tén, eny hén gro -

teszk meg vi lá gí tás ban je len ne meg, mint

ami „elõ ké szí ti” a min de nek nél tö ké le te sebb 

20. szá za dot mint né ze te ink per ma nens ci vi -

li zá ci ós ma gas la tát. Ép pen el len ke zõ leg!

Eb ben az eset ben az eman ci pá ció, a ci vi li zá -

ci ós csúcs pont, az az zal járó in no vá ci ók a

20. szá zad ban ki csú cso so dó evo lú ci ós vo -

nu lat ba il lesz ked né nek. Min den kép pen

azon a vé le mé nyen va gyunk, hogy a 20. szá -

zad tör té ne te oly annyi ra ek la táns el len tét ben 

áll an nak a ci vi li zá ci ós csúcs pont nak az el -

vá rá sá val, amely nek mond juk a 19. szá zad

har ma dik ne gye de len ne a hoz zá ve ze tõ út

egyik lép csõ fo ka, hogy ezt az ural ko dó kép -

ze tet ak kor is felül kel le ne vizs gál nunk, ha

nem ren del kez nénk olyan elõ ze tes el vá rá -

sok kal, ame lyek az eman ci pá ció kor sza kát

ön ma gá ban, a sa ját po zi tív alap za ta alap ján

is ci vi li zá ci ós csúcs pont tá ten nék. Mi vel

azon ban ezt po zi tí van is meg sze ret nénk ala -

poz ni, az ér té kek nek és fo gal mak nak ezt a

re ví zi ó ját még ak kor is ma gá tól ér te tõ dõ nek

és kö vet ke ze tes nek tart juk, ha tá vol ról sem

as pi rá lunk arra a di csõ ség re, hogy e te kin tet -

ben a min den na pi tu dat be ideg zõ dé se it ép -

pen mi vál toz tas suk meg.

Ez azt is je len ti, hogy a leg ha tá ro zot tab -

ban a má so dik al ter na tí va felé haj lunk,

amely gya kor la ti lag új ke re tek közé he lye zi 

a ma gyar or szá gi zsi dó eman ci pá ció egész

fo lya ma tá nak kö ze leb bi és tá vo lab bi össze -

te võ it is.7

Vagyis a 19. szá zad har ma dik ne gye dé tõl

az elsõ vi lág há bo rú ig tar tó „hosszú 19. szá -

za dot” egy ál ta lán nem úgy ér tel mez zük,

mint egy még soha nem lé te zet ten nagy sze rû 

20. szá zad de rék fel ve ze tõ kor sza kát, nem

mint né hány ér dem le ge sebb fo kot a 20. szá -

zad szen té lyé nek el éré sé re, de mint önál ló és 

ki emel ke dõ tör té nel mi csúcs pon tot, amely

be is tel je sí tet te kül de té sét az eman ci pá ció

mun ká já nak el vég zé sé vel. Eb ben az össze -

7

6 Országok, politikai és szellemi folyamatok
sajátos idõbelisége, a folyamat eltérõ
kiindulópontjai Európa régióiban okozzák a
pontos idõbeli megha- tározás nehézségeit,
különösen akkor, ha éppen az európai
összfolyamatot szeretnénk jellemezni.

7 A magyar folyamat természetesen

beilleszkedik az európai trendekbe, mégis
egy sajátos, sõt, klasszikus vonással
rendelkezik. Természetesen emlékezetünkbe 
kell idézni, hogy nem minden államban
ment ebben a korban végbe az emancipáció
(vagy ahogy az akkori zsidó értelmiség
nyelvében kifejezték, a „liberalizáció”).



füg gés ben nyom ban kí nál ko zik, hogy sza -

kít sunk az ak ko ri kor szak gya nút lan nyelv -

hasz ná la tá val, és ne „asszi mi lá ci ó ról”, de

„eman ci pá ci ó ról” be szél jünk már mint e fo -

lya mat meg ha tá ro zó meg ne ve zé sé ben is.8

Az eman ci pá ció eb ben a kor szak ban rá ta -

pad a ci vi li zá ció (ra ci o na li tás, varázstalaní-

tás stb.) fo gal má ra, amely együtt ál lás igen

objektivált for má ban (azaz meg le he tõ sen

füg get le nül a min den ko ri tör té nel mi akto-

rok szán dé ká tól és ak ció rá di u szá tól) az egész

ké sõb bi mo dern és poszt mo dern meg ha tá ro -

zó je gye lesz. Hogy to váb bi el von tabb ok fej -

té se ket jel zés sze rû en össze sû rít sünk, et tõl a

kor szak tól kezd ve van „emancipatív” és

„nem-emancipatív” te le fon fül ke vagy vá ros -

ren de zé si el kép ze lés, „emancipatív” vagy

„nem-emancipatív” ok ta tás, egész ség ügy

vagy fi lo zó fi ai rend szer. Mi köz ben a ké sõb bi

ko rok leg mé lyebb struk tu rá lis vál sá ga it ép -

pen a mo der ni zá ció és az eman ci pá ció egy -

más ról való le vá lá sa hoz za lét re, a zsi dó

eman ci pá ció kor sza ká ban ci vi li zá ció, mo der -

ni zá ció és eman ci pá ció szo ros egy más mel let -

ti sé ge, egy mást fel té te le zé se volt a leg fon to -

sabb moz za nat.9

Mi vel a zsi dó eman ci pá ció a nem be li ér -

té kek ben való gya ra po dás, az em be ri ség ál -

tal ad dig el ért nem be li ér té kek nek ta lán ak -

kor ra már nem annyi ra az el sa já tí tá sa, mint a

va ló di gya kor lásu kba való be lé pés ki emel -

ke dõ és ideáltipikus pél dá ja volt, a zsi dó ság

sor sa az egész ké sõb bi eu ró pai fej lõ dés so -

rán ugyan csak egé szen ki vé te le sen fo nó dott

össze az egész em be ri ség sor sá val. Ez az

alap ve tõ oka an nak, hogy a zsi dó, a zsi dó ság 

min dig túl mu tat lé té nek min den kor adott

par ti ku lá ris korlátain.10 Ez az össze fo nó dás

a ké sõb bi tör té ne lem fo lya mán na gyon sok

ve tü let ben lesz majd meg ha tá ro zó, még is

mind ezek élé re kí ván ko zik az an ti sze mi tiz -

mus egész prob lé ma kö re, hi szen az an ti sze -

mi tiz mus a tár sa dal mi eman ci pá ció tel jes

vissza vé te le is, mind a fo ga lom ál ta lá nos ér -

tel mé ben, mind pe dig an nak a tör té ne ti fej -

lõ dés ben a 19. szá zad má so dik fe lé ben meg -

va ló su ló konk rét-tör té ne ti je len té sé ben.

Té zi sünk te hát a zsi dó ság fi lo zó fi ai di men -

zi ó já nak („több ön ma gá nál”) nem eg zisz -

ten ci á lis vagy teoló- giai, de tör té ne ti és szo -

ci o ló gi ai meg fo gal ma zá sá val kí sér le te zik.

Ezen a szá lon te hát az eman ci pá ció egész

komp le xi tá sa az, ami át megy az an ti sze mi -

tiz mus tel jes komp le xi tá sá ba (is).

Az eman ci pá ció eb ben a hely zet ben sa já -

tos és nagy mér ték ben heteronóm mó don két

tûz közé ke rül. A két konf lik tu sok tól ter hes

vi szony mind egyi ke meg ha tá ro zó a zsi dó -
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8 A két fogalom használatának megvan a
maga története, amely már kész helyzeteket
teremt. Másrészt hosszan tudnánk érvelni a
maga korában széles körben használt
„asszimiláció” helytelenségérõl, sõt,
veszélyességérõl, illetve az „emancipáció”
helyességérõl és más fogalmakkal való
helyettesíthetetlenségérõl. 

9 Természetesen a civilizáció elõrehaladásának
zökkenõi, kritikus oldalai is akadályozhatják
az emancipációt. A gondolatmenetbõl úgy
tûnhet, hogy hallgatólagosan a civilizáció

problémamentes, egyenes vonalú
elõrehaladását elõfeltételeztük.

10 Az önmagán való túlmutatás, az
„exemplárikus” jelleg kérdése
természetesen feltehetõ mind a zsidóság
múltjának összefüggésében, mind pedig e
kivételes múlt jelenbeli továbbélésének
összefüggésében is. Az újkori történelemben 
mégis ez a kivételes jelenség, a zsidóság
sorsának az emancipáció sorsával való
egyszeri és egyedüli összefonódása.



ság sor sá ra (is), a két vi szony azon ban, min -

den heteronomitás el le né re, még is egy más -

sal is kap cso lat ba ke rül, és kö zö sen szab ja

meg a va ló ság ke re te it.

Az egyik har ci te rep az eman ci pá ció min -

den faj ta el len zõ i vel szem ben ala kul ki, de ez

az a szi tu á ció, ami kor az eman ci pá ció el vá -

laszt ha tat lan nak lát szó erõ vel van a mo der ni -

zá ci ó hoz kap csol va (ha ép pen nem kö töz ve).

Ek kor az eman ci pá ció a mo dern ség el len sé -

ge i vel har col, és maga is szá mos mo dern ele -

met mu tat fel. E front nyi tás ér de kes – és a tör -

té ne ti tu dat ból egy re in kább ki hul ló mó don –

az eman ci pá ció test vér har ca it is fel mu tat ta,

amennyi ben a mo dern ség gel össze kap cso ló -

dó eman ci pá ció az eman ci pá ció ko ráb bi, ak -

kor már nem mo dern for má i val szem ben is

har colt. A má so dik szá mú har ci te rep ugyan -

csak nem tel je sen ne vez he tõ is mert nek. Ez

pe dig a mo der ni zá ció és az eman ci pá ció bel -

sõ küz del me volt, a ha tal mas kö zös gyõ ze lem 

után.

Az eman ci pá ció és a mo der ni zá ció ha tal -

mas gyõ zel met ara tott a 19. szá zad má so dik

fe lé nek év ti ze de i ben, alap ve tõ en vál toz tat ta

meg a li be ra liz mus és mind az esz té ti kai,

mind a tár sa da lom el mé le ti mo dern ség ér tel -

mé ben a premodern és tra di ci o na lis ta tár sa -

dal mat. (En nek rej tett hát te ré ben zaj lott az

„új” és a „régi” eman ci pá ci ós hul lá mok ver -

se nye). E gyõ ze lem azon ban fo ko za to san le -

vá lasz tot ta a mo der ni zá ci ót, a mo dern ra ci o -

na liz must és a ka pi ta liz must az eman ci pá ció

tar tal ma i ról, a mo der ni zá ció és eman ci pá ció

vi szo nya sa já tos ket tõs stá tus ra tett szert. A

ha tal mas tör té nel mi di a dal em lé ke máig

össze kap csol ja õket, a va ló ság ban a mo der ni -

zá ció szél se be sen ro han elõ re, mi köz ben az

eman ci pá ció tar tal mai egy re újabb szel le mi,

po li ti kai és más hor do zók ba ka pasz kod va

pró bál nak meg áll ni a rá juk ki mért tör té nel mi

for gó szél ben.

Bi zo nyo sak le he tünk ab ban, hogy az

eman ci pá ci ó nak ez a ket tõs és egy ben ki vé -

te les heteronóm be ágya zá sa a tör té nel mi fo -

lya mat ba a leg fon to sabb oka an nak, hogy

ilyen ke vés sé van je len a maga tisz ta for má -

já ban a tör té nel mi tu dat ké sõb bi év ti ze de i -

ben. Sú lyos bít ja ezt a hely ze tet, hogy mind -

ez olyan tár sa dal mak ban tör té nik, ame lyek a 

leg na gyobb mér ték ben él ve zõi és ha szon él -

ve zõi az eman ci pá ci ós fo lya mat nak, de en -

nek el le né re sin cse nek en nek tu da tá ban. Így

tör tén het meg, hogy az eman ci pá ci ót mint

eman ci pá ci ót nem hogy nem ké pe sek meg -

vé de ni a tör té ne lem iga zi vi ha ra i ban, de –

ami en nél sok kal sú lyo sabb – a tár sa da lom

po zi tí van érin tett, ko ráb ban már lát szó lag

vég le ge sen emanci- pált szek to ra it is fel le -

het hasz nál ni az eman ci pá ció el le ni for du la -

tok ban.

A mo dern ség gel el vá laszt ha tat la nul

össze kap csolt eman ci pá ció ha tal mas si ke re it 

idõ vel szin te tel je sen ma gá é vá te szi, ki sa já -

tít ja a mo der ni zá ció, s hogy a kép még szo -

mo rúbb ra si ke rül jön, még a mo der ni zá ci ó -

nak is a kül sõd le ges ol da la te szi ezt, s ez a

tech ni ka vagy a mediatizáció („saj tó és de -

mok rá cia”, a múlt szá zad kultúrkritiká-

jának nyel vén). Bi zony, még a mo dern ség

tör té ne ti gyõ zel mé nek „el tö me ge se dés ként” 

való át élé se sem tel je sen füg get len az eman -

ci pá ció tar tal ma i nak ellégiesülé- sétõl. A

lég gé váló emancipatív tar tal ma kat azu tán

hi á ba is ke res sük a mo der ni zá ció ké sõb bi

kor sza ka i ban, ép pen ez az oka an nak, hogy

ma gá nak a mo dern nek az eman ci pá ció el le -

ni har ca (a mo dern tár gyi as ság emancipatív

és nem emancipatív vál to za ta i nak ál lan dó ri -
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va li zá lá sa) szin te is me ret len a mo dern tár sa -

da lom ér zé ke lés mód já ban. (Na gyon is jel -

lem zõ, hogy ami kor em be ri kör nye ze tet,

él he tõ vá rost, zöl debb kör nye ze tet kö ve tel -

nek, még vé let le nül sem hang zik el az eman -

ci pá ció ki fe je zés.)

II. Mo der ni zá ció – mí tosz és
eman ci pá ció kö zött
A mí tosz varázstalanodásának
szük ség sze rû sé ge
és az eman ci pá ció
fel emel ke dé sé nek le he tõ sé ge

Át fo gó tör té nel mi fo lya ma tok fi lo zó fi a i lag

meg ala po zott, össze fog la ló jel lem zé sei so ha -

sem le het nek ex ten zí ven tel je sek, még ki vé -

te les ese tek ben sem ké pe sek akár csak a leg -

fon to sabb egy ide jû ten den ci á kat egy

struk tu rá lis és funk ci o ná lis össze füg gés be el -

ren dez ni. Min den ilyen tar tal mú meg ala po -

zott ne héz ség és in do kolt óva tos ság ellenére

ne he zen von ha tó két ség be, hogy a ve ze tõ ér -

té kek eu ró pai fej lõ dé se az zal az év szá za dos

fo lya mat tal jel le mez he tõ a leg adek vá tab ban,

amely nek so rán az „em be ri ség” meg ha tá ro -

zott egy más után ban maga mö gött hagy ta kü -

lön bö zõ és kü lön bö zõ en meg al ko tott mí to -

sza it. Az olyan im pul zu sok és for du la tok,

mint a Ba con ki ala kí tot ta új ter mé szet szem lé -

let, a „ko per ni ku szi for du lat”, a fel vi lá go so -

dás ha tal mas hul lá mai, a neo he ge li a niz mus

kriticista fi lo zó fi á ja, Friedrich Nietz sche evi -

lá gi fi lo zó fi á ja mind lé pé sek azon az úton,

amely nek so rán a ra ci o na li tás meg tet te meg -

ha tá ro zó elõ re ha la dá sát, és ame lyek után az

eu ró pai tí pu sú ra ci o na li tás ki tel je se dé se és

ki tel je sí té se egy ideáltipikus meg kö ze lí tés

szá má ra akár már egy sé ges fo lya mat ként is

meg je len he tett. Ez az a fo lya mat, amit Max

Weber ide ál ti pi zá ló össze ge zés ben a „vi lág

varázstalanításá- nak”, Max Horkheimer és

Theodor W. Adorno, ugyan csak Weberbõl

ki in dul va, a „fel vi lá go so dás di a lek ti ká já nak”

ne ve zett.11

A mí to szok tól való bú csú tör té ne ti re -

konst ruk ci ó já nak és az ide ál ti pi zá ló fo ga -

lom al ko tás vég ered mé nye ként ki ala ku ló fõ

trend egy más szo ros szi no ni má já nak tün te ti

fel a „ra ci o na li zá ció” és a „mo der ni zá ció”

je len sé ge it és fo gal ma it úgy, hogy a sok

konk rét je len tés tar tal mat össze fog la ló an és

ideáltipikusan egye sí tõ mí to szok hoz való

ra gasz ko dás és a mí to szok kri ti ká ja kö zöt ti

tör té nel mi nagy ság ren dû harc egy ben a mo -

dern sé gért és a mo dern ség el le ni küz de lem -

mel is egyet je len tett.12 E küz de lem kö zép -

pon ti tör té nel mi és civilizatórikus

je len tõ sé gét a leg cse ké lyebb mér ték ben sem 

sze ret nénk re ví zió alá ven ni, ha a kö vet ke -

zõk ben a mí to szok tól való tör té nel mi lép té -

kû bú csú egy, az ed di gi ek ben nem csak ön -

ma gá ban ke vés sé elem zett, de a
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11 Ismét különös és önállóan vizsgálandó
kérdés, hogy a modern racionalitás
problémájának legjelentõsebb képviselõi
(Nietzsche, Weber, illetve
Adorno/Horkheimer) egymással is igen
bonyolult történeti és szellemi kapcsolatban
álltak.

12 Ld. errõl e sorok szerzõjének monográfiáját

(Friedrich Nietzsche evilági filozófiája.
Budapest, 2005), miközben megjegyzendõ,
hogy Nietzsche perspektivisztikus filozófiája 
nemcsak a racionalizálás rendkívüli számú
egyes fazettáit fogalmazza meg, de azok
átfogó perspektíváit is.



ra ci o na li tás sal és a mo der ni zá ci ó val ta lán

még en nél is ke vés bé kap cso lat ba ho zott ol -

da lá val fog lal ko zunk. Ezt min de nek elõtt

azért kell így ten nünk, mert a

varázstalanodás új és a fo lya ma tok meg ér -

té se szem pont já ból dön tõ erejû alak za to kat

raj zol min den eman ci pá ció (s kö zöt tük a zsi -

dó eman ci pá ció) ha tal mas fres kó já ra.

Mi vel a tör té ne ti fej lõ dés fõ ára má ban a

ra ci o na li tás elõ re tö ré se, a mí to szok tól való

bú csú vé tel állt, ki kris tá lyo so dott már olyan

vé le mény is, hogy ta lán ép pen a ra ci o na li zá -

lás e fo lya ma ta állt a Mo dern tör té nel mé nek

spe ci fi kus fél re sik lá sa mö gött is. Mi köz ben

te hát a ra ci o na li zá ció/mo der ni zá ció meg -

õriz te spe ci fi kus és nor ma tív je len tõ sé gét a

tör té nel mi fo lya mat egé szé nek szem pont já -

ból, sa já tos ide o ló gi ai és mo rá lis gya núk is

tá mad tak el le ne.13 Ha át tesszük ezt az el len -

ér vet a zsi dó eman ci pá ció szö veg össze füg -

gé sé be, azon nyom ban fi gyel mez te tõ hely -

zet ben ta lál hat juk ma gun kat. Esze rint a

mo der ni zá ció, a ra ci o na li tás len ne fe le lõs az

an ti sze mi tiz mus ért?

Az egyik ol da lon lé te zik te hát egy olyan

tör té nel mi gya nú, hogy szá za dunk krí zi sei

és meg ráz kód ta tá sai egy szer ves és ef fek tív

mo der ni zá ció és ra ci o na liz mus hi á nya i ból

szár maz nak. A má sik ol da lon lé te zik egy ez -

zel ép pen el len té tes irá nyú gya nú, mi sze rint

a szó ban for gó krí zi sek és meg ráz kód ta tá sok 

oka ép pen a mo der ni zá ció, más szó val az új -

ko ri ra ci o na li tás ki bon ta ko zá sa. Ez a ket tõs

gya nú új tör té net fi lo zó fi ai, mégpe dig uni -

ver zá lis tör té net fi lo zó fi ai ke ret be ál lít ja a ra -

ci o na li tás, il let ve a ra ci o na li zá lás egész ed -

di gi kér dés kö rét. E ket tõs és egy ide jû gya nú

le he tõ sé gét min den kép pen az adja, hogy az

egész tör té nel mi fo lya mat tar tal má nak és

irá nyá nak meg ha tá ro zá sa kor a ra ci o na li tás

fo gal ma rend kí vül túl fe szí tet té és túl ter helt -

té vá lik, mi köz ben maga a tör té nel mi fo lya -

mat elem zé se a le gi tim tar tal mi mo tí vu mok

nagy szá ma mi att vál to zat la nul in do kolt tá

te szi a ra ci o na li tás/ra ci o na li zá lás je len sé ge i -

nek és fo gal ma i nak kö zép pont ba ál lí tá sát.

A ra ci o na li tás ki bon ta ko zá sá nak szá mos

önál ló szín te ré nek, te re pé nek és fá zi sá nak

egy nagy össze fog la ló irány zat tá való ala ku -

lá sa ter mé sze te sen to vább elem zen dõ kér -

dés. Min den eset re a het ve nes évek tõl egy re

egye nes vonalúbban fej lõ dõ vita meg- le he -

tõ sen ha mar túl tet te ma gát ezen a te o re ti ku -

san ko ránt sem egy ér tel mû prob lé ma kö rön,

és ki ala kí tot ta a „varázstalaní- tás”, il let ve a

ra ci o na li tás át fo gó ter mi no ló gi á ját, s hall ga -

tó la go san fel té te lez te, hogy az szá mos re ál -

fo lya mat szer ves és ér tel mes egy sé ge. Eb -

ben a dol go zat ban mi fel tét le nül

ra gasz ko dunk eh hez a nyelv- és fo ga lom -

hasz ná lat hoz, jól le het tisz tá ban va gyunk a

mö göt te meg hú zó dó re ál fo lya ma- tok szá -

mos és szá mos el té rõ tí pus ba so rol ha tó prob -

lé má já val. Ezt an nál is in kább meg te het jük,

mert tel je sen oszt juk Mann- heim Kár oly

egyik de fi ní ci ó ját, amely a ra ci o na li tás ál ta -

lá nos fo gal mát ha tá roz za meg:

„Utal tunk már arra, hogy az új ko ri fej lõ dést a

vi lág foly to nos ra ci o na li zá lá sa jel lem zi. Az eg -

zakt tu do má nyok di a dal út ja ezek sze rint nem

más, mint egy olyan gon dol ko dá si in ten ció kö -
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13 A legnyomatékosabban és a
legkomplexebben erre Adorno és
Horkheimer A felvilágosodás dialektikája

címû mûvében kerül sor.



vet ke ze tes tes tet öl té se, amely kez de mé nye i ben

ma gá tól ér te tõ dõ mó don már ko ráb ban is lé te zett, 

ame lyet azon ban eb ben a ko nok kö vet ke ze tes sé -

gé ben csak az új kor ban tel je sí tet tek ki. Sem ko -

ráb bi ál la po tok ra (mint pél dá ul az eu ró pai kö zép -

kor ra), sem pe dig a Nyu gat-Eu ró pán kí vü li

vi lá gok ra néz ve sem je lent he tõ ki a ra ci o ná lis

elem hi á nya. A jel lem zõ azon ban az, hogy ott a

ra ci o na li tás min dig csak rész le ges volt, mi vel

min dig na gyon gyor san ir ra ci o na liz mus ba tor -

kol lott. A pol gá ri-ka pi ta lis ta tu da tot az jel lem zi,

hogy e ra ci o na li zá lás ban el vi leg nem is mer ha -

tárt.”14

Ezen a pon ton vá lik vég le ge sen nyil ván va ló -

vá, hogy az új ko ri ra ci o na li tás meg ha tá ro zó

fo lya ma tát nem le het az eman ci pá ció ugyan -

csak tör té nel mi lép té kû elem zé se nél kül re -

konst ru ál ni. A ra ci o na li tás ki bon ta ko zá sá val

min den kor együtt vál to zó eman ci pá ció be vo -

ná sa az ér tel me zés fo lya ma tá ba le het csak az

az új moz za nat, amely vá laszt ad hat a ra ci o -

na li tás/ra ci o na li zá lás ki bon ta ko zá sá nak az

elõ zõ ek ben fel idé zett ket tõs meg íté lé sé re is.

Ez zel ter mé sze te sen nem csak a ra ci o na li tás

kibontako- zásának meg íté lé se mó do sul, de a

tör té nel mi fo lya mat re konst ruk ci ó já nak

egész stra té gi á ja és ér dek lõ dé se is. A ra ci o na -

li zá ció, a „vi lág varázstalanítása”, a „fel vi lá -

go so dás di a lek ti ká ja” új össze füg gés ben kell

hogy meg je len jen, s így a mí to szok tól való

bú csú vé tel tör té net fi lo zó fi ai

„discourse”-jában is meg kell hogy je len jen

az eman ci pá ció je len sé ge és gon do lat kö re is.

Amíg Max Weber a maga kon cep ci ó já -

ban a „vi lág varázstalanításáról” min de nek -

elõtt a kon cep ció alap ve tõ en szcientista mi -

vol ta mi att az eman ci pá ció prob le ma ti ká ját

csak köz ve tet ten érin ti, Adorno és

Horkheimer kri ti ká ja a ra ci o na li tás ki bon ta -

ko zá sá nak fo lya ma ta fö lött vi szont csak és

ki zá ró lag ak kor ér tel mez he tõ adek vát mó -

don, ha e kri ti ká ban nem a ra ci o na li zá lás

torz kép ét pil lant juk meg, de az eman ci pá ció

ele me i nek el süllye dé sét a ra ci o na li zá lás ki -

tel je se dé se kö ze pet te.

Prob lé ma fel ve té sünk szá má ra rend kí vü li

je len tõ sé ge van an nak, hogy lé te zik a ra ci o -

na li tás ki bon ta ko zá sa tör té ne lem fi lo zó fi ai

ér tel me zé sé nek egy ki emel ke dõ kon cep ci ó -

ja (ezt szer zõ je a leg rö vi deb ben az „ér té kek

át ér té ke lé sé nek” ne vez te el), amely ben kez -

det tõl fog va és a le he tõ leg na gyobb hang -

súllyal fej tet te ki a mí to szok tól való bú csú és 

a po zi tí van el kép zelt eman ci pá ció szük ség -

sze rû össze tar to zá sát. Az, hogy ez Friedrich

Nietz sche fi lo zó fi á já ban tör tént meg, kü lö -

nö sen is fon tos tény, hi szen mind Max

Weber, mind pe dig az Adorno-Horkheimer

szer zõ pá ros Nietz sché tõl vet te azo kat a ki in -

du ló pon to kat, ame lyek oly meg ha tá ro zó je -

len tõ sé gû vé vál tak.15

A mí to szok tól való bú csú és az eman ci pá -

ció szét ága zó prob lé ma komp le xu ma i nak

egy be kap cso lá sa csak lát szó lag ve zet el a fi -

lo zó fi ai ar ti ku lá ció vagy ép pen a po li ti ka te -

rü le te i tõl. Úgy tû nik, hogy maga a szû kebb

fi lo zó fi ai vagy po li ti kai vita egye ne sen ma -

ga sabb szint re emel he tõ e két fo ga lom kör
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14 Mannheim Károly: A konzervativizmus.
Tanulmány a tudás szociológiájáról.
Budapest, 1993. Ford. Kiss Endre. –
Kiemelés az eredetiben. 38. old.

15 Innen (természetesen nem „csak” innen)

származik Friedrich Nietzsche páratlan
jelentõsége a modern gondolkodás számára.
Õ ugyanis a racionalitás legnagyobb
harcosaként egyben az emancipáció
legnagyobb harcosa is.



össze kap cso lá sá val. Mind a fi lo zó fia, mind

pe dig a po li ti ka szá má ra ugyan is köz vet le -

nül meg ha tá ro zó, va jon ke let kez nek-e olyan

új, emancipatív tar tal mak, ame lyek új ra ter -

mel he tik a mí to szok tól való bú csú so rán el -

ve szí tett tar tal ma kat és ér té ke ket. Az egyik

ol da lon a ki sebb és na gyobb cso por tok, osz -

tá lyok, egyé nek ál lan dó nak ne vez he tõ fo -

lya ma tok so rán a „bú csú” ak tu sa i val el ve -

szí tik tra di ci o ná lis ér té ke i ket, men tá lis

vi lág ké pü ket, iden ti tá suk ele me it. Ha azon -

ban a bú csú e fo lya ma ta (ami az ál lan dó ér -

ték vesz tés fo lya ma ta is, ha tet szik, egy „ér -

ték men te sen” ér tett ál lan dó ér ték vesz tés)

meg fog ha tó eman ci pá ció nél kül megy vég -

be, ak kor tel je sen ter mé sze tes nek kell tar ta -

nunk azt, hogy az ál lan dó ér ték vesz té sek és

meg ráz kód ta tá sok ha tá sá ra szük ség sze rû en

olyan at ti tû dök rend sze re ala kul ki, amely a

mo der ni zá ció, a ra ci o na li tás vagy ép pen a

„varázstalanítás”, eset leg a mí to szok tól való

bú csú el len irá nyul. A sa ját iden ti tás és ér -

ték vi lág ilye tén „vé del me” ter mé sze te sen

csak lát szat gyõ zel mek hez ve zet het. De a ra -

ci o na li tás vagy a mo der ni zá ció „gyõ zel me”

sem le het tel jes vagy adek vát olyan egyé nek

és cso por tok ese té ben, akik Mannheim

Károly-i ér te lem ben vett

„léthezkötöttségük”16 szel le mé ben akár

kog ni tív hi bák vagy pszi cho ló gi a i lag torz

ma ga tar tás mó do za tok árán is ra gasz kod nak

sa ját ér ték vi lá guk hoz, iden ti tá suk- hoz. Az

eman ci pá ci ós moz za na to kat nél kü lö zõ ra ci -

o na li zá ció és mo der ni zá ció még egy ha tá ro -

zot tan antimodern at ti tû döt is más meg vi lá -

gí tás ba he lyez.17

Az eman ci pá ció „fe no me no ló gi á ja” el sõ -

sor ban min den eman ci pá ci ós fo lya mat sa ját -

la gos autopoietikus ter mé sze té re ala pul, az

ön szer ve zõ dés nek, a szer ves ön ki bon ta ko -

zás nak arra a fo lya ma tá ra, ame lyik a for má -

lis egyen lõ ség ki har co lá sá val egyidõ ben és

mint egy amögött a va ló sá gos nem be li ér té -

kek ál lan dó nö ve ke dé sét ered mé nye zi.18 Az

eman ci pá ció alap ve tõ meg ha tá ro zá sai közé

tar to zik to váb bá az is, hogy min den eset ben

va la ki hez, va la kik hez, a kul tú ra, a ci vi li zá -

ció és a tár sa dal mi ság ad dig el ért leg ma ga -

sabb szint jé hez eman ci pá ló dunk, mi köz ben

a szó ban for gó mér té kek sem mi kép pen sem
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16 Mannheim Károly tudásszociológiájának
középponti fogalma, a „léthezkötöttség”
ezért rendelkezik gondolatmenetünk
szempontjából középonti jelentõséggel. A
modernség vagy a racionalitás ellenzõinek
kognitivista elutasítása legitim és magától
értetõdõ, korántsem áll ez azonban így a
léthezkötöttségi viszonylattal.

17 E jelenségek igen ritka kiemelkedõ irodalmi
ábrázolásai (mint például Hermann Broch
regényei) gyakran dolgozzák ki ennek az
attitûdnek azt az oldalát is, amelyben a
leggyakrabban még az érintett protagonisták
elõtt sem világos minden esetben, vajon egy
antimodernista (antiracionális) beállítódás
vagy pedig az emancipáció hiánya kiváltotta

szenvedés motiválja-e erõsebben
cselekedeteit.

18 A klasszikus német idealizmusra
emlékeztetõ terminológia használata (pl.
„nembeli értékek”) arra a megkerülhetetlen
mozzanatra emlékeztet, hogy az
emancipáció gondolatköre elképzelhetetlen a 
klasszikus német idealizmus belsõ
evidenciái nélkül. Mert mi más a német
klasszikus idealizmus, mint a nembeli
értékek történeti artikulációjának dinamikus
és módszertanilag tudatos rekonstrukciója,
és az egyének, illetve a nagyobb csoportok
történeti belépésének elõlegezése az értékek
e világába, s mi más lenne ez a „belépés”, ha 
nem maga az emancipáció folyamata?



abszt rakt nagy ság ren de ket je len te nek, de

élõ, va ló sá gos cso por tok hoz, egyé nek hez

való eman ci pá ló dást.19 Már e két

alapmeghatározás is egy ér tel mû en mu tat ja,

hogy jól le het az eman ci pá ló dá si fo lya mat

ön tör vé nyû, meg va ló su lá sá hoz még is szük -

ség van olyan po li ti kai és tár sa dal mi fel té te -

lek re, ame lyek biz to sít ják a meg va ló su lá sá -

hoz nél kü löz he tet len sza bad tár sa dal mi

te re ket. Ilyen meg ha tá ro zá sok kö ze pet te

már nem meg le põ az a ma gyar tár sa da lom -

ban kü lö nö sen is gyak ran ér zé kelt szi tu á ció,

ami kor szá mos egyén ben és cso port ban vi lá -

go san meg van az eman ci pá ció vá gya és

szük ség le te, mi köz ben ak tu á li san (ép pen)

nin csen „hová”, azaz „ki hez” eman ci pá lód -

nia. Az eman ci pá ció vi lá go san kö rül ha tá rol -

ha tó ele mei, cél jai és cél cso port jai nél kül

ugyan is gya kor la ti lag le he tet len épp a spe ci -

fi ku san emancipatív fo lya ma tok be in du lá sa. 

E kér dés fel te vés je len tõ sé gé nek nagy ság -

rend je nyom ban vi lá gos sá vá lik, ha azt az új

po li ti kai mito- lógiák és a mí to szok tól való,

a ra ci o na li tás dik tál ta bú csú szö veg össze -

füg gé sé be he lyez zük. A mí to szok tól való

bú csú prog resszív fo lya ma tá ba való adek vát 

be pil lan tás ter mé sze te sen nem te szi fe les le -

ges sé az ön ma gu kat túl élt mitologémák exp -

li cit for má ban tör té nõ per ma nens kri ti ká ját.

A he lyes be lá tás és a mitologémák szün -

te len kri ti ká ja bi zo nyos ér te lem ben még

füg get le nek is egy más tól. A he lyes be lá tás

ugyan is nem ké pes meg aka dá lyoz ni a régi

mi to ló gi ák ál lan dó új já szü le té sét, il let ve

„új” mí to szok szü le té sét. A régi mi to ló gi ák

új já szü le té se és az új mi to ló gi ák meg szü le -

té se ugyan is sa já tos tár sa da lom on to ló gi ai

szük ség sze rû ség, olyan, ami azok le küz dé -

sét min den egyén és egy mást kö ve tõ nem ze -

dék fel ada tá vá te szi. Ezért nem men te sít het a 

mí to szok tól való bú csú je len sé gé be való be -

lá tás a min den kor új já szü le tõ mí to szok el le -

ni küz de lem tõl. A min den kori új mí to szok

kri ti ká ja ter mé sze te sen a ra ci o na li tás ki ter -

jesz té sé nek vo na lán ha lad, s mint ilyen, a

fen ti okok mi att sem mi fé le le gi ti má ci ó ra

nem szo rul. Az a tény azon ban, hogy ez a

kri ti ka nem szo rul le gi ti má ci ó ra, nem azt je -

len ti, hogy a kri ti ka nem ma rad egy ol da lú,

abszt rakt, sõt, vi lág tör té ne ti szem pont ból is

ste ril, ha a ra ci o na li tás szem pont ja i nak ér vé -

nye sí té se so rán szem elõl té vesz ti az eman ci -

pá ció prob le ma ti ká ját. A szub jek tu mok (az

egyé nek és a na gyobb cso por tok) ál lás pont -

já ról te kint ve egy ér tel mû vé vá lik, va jon mi -

ért vál hat egy ol da lú vá a mí to szok e ra ci o ná -

lis kri ti ká ja a tör té ne ti fo lya ma tok

di na mi ká já nak fel dol go zá sa kor. A ra ci o na -

li tás ki bon ta ko zá sa (és ki bon ta koz ta tá sa)

ugyan is fel té te le zi az emancipatív im pul zu -

sok egy ide jû ki bon ta ko zá sát (és ki bon ta koz -

ta tá sát). Pon to san a ra ci o na li tás fo lya ma ta i -

nak ki bon ta ko zá sa so rán ész lelt

eman ci pá ci ós hi á nyok – nyu god tan ne vez -

het jük eman ci pá ci ós de fi ci teknek is – ve zet -

nek mind a régi mi to ló gi ák új bó li fel éle dé sé -

hez, mind pe dig – rit kább eset ben – egé szen

új mi to ló gi ák meg szü le té sé hez. Pon to san a

vi lág varázstalanítási fo lya ma ta i nak so rán

ki ala ku ló eman ci pá ci ós de fi ci tek fruszt rá ci -
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19 A század szociológiai természetû eltolódásai 
mindezeken kívül még azt az újabb
problémát is magukkal hozták, hogy adott
esetekben egyszerûen nem tûnnek fel olyan

egyének vagy csoportok a társadalmi
horizonton, akikhez lehetséges lenne
emancipálódni.



ói, fé lel mei és csa ló dá sai je len nek meg a régi 

és új mí to szok va ló sá gos táp ta la ja ként.

A mí to szok tól való bú csú vé tel és az eman -

ci pá ci ós im pul zu sok hi á nya a to ta li tá ri us

rend sze rek szö veg össze füg gés ében je le nik

meg egy szer re dön tõ és le lep le zõ mó don. A

to ta li tá ri us je len ség szok vá nyos ér tel me zé se

ugyan is ép pen a ha mis mi to ló gi ák kal mint

ma gya rá zó el vek kel ope rál, és ki eme li a mö -

göt tük álló antiracionális és antimo- dernista

at ti tû dö ket. Ez az ér ve lés ter mé sze te sen ki zá -

ró an he lyes. A prob lé ma csak az, hogy ezt a

ma gya rá za tot ma ra dék ta lan nak és tö ké le tes -

nek te kin tik. Mi vel azon ban csak igen rit kán

tematizálják a szó ban for gó disz kusszi ó ban a

ra ci o na li zá lá si fo lya mat so rán rend re fel lé põ

eman ci pá ci ós de fi ci te ket, szük ség sze rû en ér -

zé ket le nek ma rad nak arra, hogy a

totalitariánus rend sze rek rendre úgy je le ní tik 

meg ön ma gu kat, mint akik a „va ló di” eman -

ci pá ció út ját mu tat ják fel a mo der ni zá ló dás

és a varázstalanítási fo lya mat ál do za ta i nak

és vesz te se i nek. Nincs és nem volt lé te zõ en

totalitáriánus rend szer a látszatemancipá- ció

tu da tos ide o ló gi á ja nél kül. A há bo rú és a

nagy vál ság éve i nek né met tö me gei, ami kor

tisz ta egyen ru há ba öl töz tet ték õket és a leg -

kü lön bö zõbb tö meg ren dez vé nyek részt ve võ -

i vé vál hat tak, tö me ges tor na gya kor la ta i kat

bi zo nyo san mint emancipatív ak tu so kat él ték

meg, nem kü lön ben az egy ko ri Szov jet unió

szá mos hõse (akár a mun ka hõ sei, akár a sport 

mes te rei). Ki mond ha tó, hogy mind két

totalitáriánus rend szer erõ tel jes tõ két ko vá -

csol az emancipatív le he tõ sé gek per ma nens -

nek mond ha tó hi á nyá ból a ra ci o na li zá ció és a

mo der ni zá ció fo lya ma ta i nak sod rá ban.20

Az egye dü li új ko ri fi lo zó fus, aki a mo der -

ni zá ci ós fo lya mat és az eman ci pá ci ós fo lya -

mat egy ide jû ség ének és egy más ra utalt sá gá -

nak inkommenzurábilis össze füg gé sét a

leg tu da to sab ban fel is mer te, Friedrich Nietz -

sche volt. Ezen az ala pon is le het sé ges fi lo zó -

fi á ját fel vi lá go so dás ként de fi ni ál ni.21 Aho -

gyan azon ban Nietz sché nek nem si ke rült a

maga ko rá ban  a ti zen nyol ca dik szá za di fel vi -

lá go so dás sal egyen ran gú ki ter je dé sû és ha tá -

sú új fel vi lá go so dást vi lág ra se gí te nie a kri ti -

kai tu do má nyos ság és az ér té kek emancipatív 

át ér té ke lé sé nek alap ja in,22 a mo dern kor négy 

ha tal mas eman ci pá ci ós hul lá ma (a zsi dók, a

mun ká sok, a nõk és rab szol gák eman ci pá ci ó -

ja) sem volt ké pes arra, hogy eze ket egyet len

nagy eman ci pá ci ós fo lya mat tá ko vá csol ja

össze. E je len ség ma gya rá za tá ul el sõ ként az

kí nál ko zik, hogy ezek ben az eman ci pá ci ós

hul lá mok ban az egyes szub jek tu mok ugyan

sa ját eman ci pá ci ó juk komp lex fo lya ma tát va -

ló di nem be li ér té kek és in ten ci ók meg va ló sí -

tá sá val kap csol ták össze, maga az eman ci pá -
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20 Ld. Kiss Endre: A sztálinizmus
társadalomlélekta- náról. In:
Személyiségkoncepciók. Budapest, 1990.
28–30. old., ahol megfogalmazódik az a tézis, 
hogy a sztálini perek egész mechanizmusát
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lakosság tudatában.

21 Ld. Kiss Endre: Der Philosoph Friedrich
Nietzsche und seine Aufklärung. In:

Jahresschrift der Förder- und
Forschungsgemeinschaft Friedrich
Nietzsche. Band III. 1992/1993. Halle
(Saale), 1994. 171–181. old.

22 Ez a feltevés magyarázatot adhat arra is,
vajon miért nem állt össze a tizenkilencedik
század számos felvilágosító törekvésébõl a
nagy felvilágosodásnak olyan egységes, sõt
homogén áramlata, mint ami a tizennyolcadik 
században megtörtént.



ci ós fo lya mat még is szük ség sze rû en

par ti ku lá ris mó don kor lá to zott ma radt. A

mun ká sok eman ci pá ci ó ja – ma gá tól ér te tõ dõ, 

jól le het a mi konk rét össze füg gé sünk ben ko -

ránt sem prob lé mát lan mó don – a mun ká sok ra 

kor lá to zó dott, a nõké a nõk re és így to vább.

Amíg te hát a „varázstalanítás”, a mo der ni zá -

ció vagy a ra ci o na li tás ki bon ta ko zá sá nak fo -

lya ma ta vég sõ so ron ké pes volt arra, hogy

egy ha tal mas tör té net fi lo zó fi -

ai-civilizatórikus fo lya mat tá áll jon össze, az

eman ci pá ció vi tat ha tat lan ered mé nyei nem

vol tak ké pe sek arra, hogy az eman ci pá ció

egy kö zös „mainstream”-jét meg al kos sák.

Igen ta nul sá go san mu tat ja az eman ci pá ci ós

fo lya ma tok e kor lá to zott sá gát a mun ká sok

„osz tály har cá nak” prob le ma ti ká ja, hi szen

ezen leg na gyobb eman ci pá ci ós fo lya mat (a

II. In ter na ci o ná lé te o re ti ku sai, így pél dá ul

Franz Mehring az osz tály harc cél ját és lé nye -

gét pil lan tot ták meg az eman ci pá ci ó ban) a

leg ha tá ro zot tabb erre irá nyu ló szán dék el le -

né re is csak a leg rit kább eset ben tud ta meg va -

ló sí ta ni a moz ga lom összemberi-ökumeni-

kus és emancipatív cél ki tû zé se it. Ez azt je len -

ti, hogy az eman ci pá ció alap gon do la ta elõ -

ször szociologizálódik (az ere de ti leg eman-

cipatív-összemberi cél ki tû zé se ket egy szo ci -

o ló gi a i lag konk re ti zált cso port ve szi át), majd 

ugyan csak ter mé sze tes fo lyo mány ként po li ti -

zá ló dik. E két vál to zás azu tán ön be tel je sí tõ

jós lat ként kez dett mû köd ni: az

emancipativitás esz mé je új, ki fej tett szo ci o ló -

gi ai at ti tû dök ki ala ku lá sá hoz ve zet. Ez az a

pont, amely a mí to szok tól való bú csú és az

emancipitivitás össze füg gé sé ben dön tõ le het. 

Mert az eman ci pá ció szociologizálódása és

po li ti zá ló dá sa ko ránt sem je len ti azt, hogy az

egyé nek bõl és a na gyobb cso por tok ból el tûnt

vol na az eman ci pá ció va ló di, õszin te vá gya.

Az eman ci pá ció vá gyá nak ál lan dó ar ti ku lá lá -

sa és e vá gyak ki elé gí té sé nek ugyan- csak

ál lan dó le he tet len sé ge épp a ra ci o na li tás ki -

bon ta ko zá sá nak fo lya ma ta i ban a modernitás

olyan alap ve tõ condition humaine- je lesz,

ami ki me rít he tet len táp ta la já vá vá lik a ha mis

eman ci pá ci ós ígé re tek nek és a ha mis ígé re -

tek re ala pu ló po li ti zá lás le he tõ sé ge i nek. A

ha mis ígé re tek re ala po zó po li ti zá lás azu tán

maga is ter me li a régi mí to szok új vál to za ta it,

rit ka ese tek ben pe dig ma gu kat az új mí to szo -

kat.

A leg kü lön fé lébb mo dern tör té nel mi

hely ze tek ben és ref le xi ók ban vissza té rõ ket -

tõs ség a mí to szok el ve szí té se és az

emancipatórikus vá gyak meg va ló sí tá sá nak

le he tet len sé ge kö zött las san már meg en ge di

azt is, hogy e condition humaine pusz tán a

hosszú tör té ne ti lét alap ján már ant ro po ló gi -

ai di men zi ó kat ölt sön. Így a mo dern em ber – 

e ket tõs pers pek tí vá ból – úgy je le nik meg,

mint olyan lény, akit ugyan az eman ci pá ció,

a nem be li ér té kek ben való gya ra po dás ál -

lan dó vá gya hajt, aki azon ban ép pen ezek -

ben az eman ci pá ci ós tö rek vé se ik ben lesz

kri ti ku san meg aka dá lyoz va. Az eman ci pá ci -

ós vá gya i ban aka dá lyo zott lény fi lo zó fi ai

ant ro po ló gi ai fel fo gá sa szá mos to váb bi kö -

vet kez mény hez ve zet. Az egyik ilyen kö vet -

kez mény az, hogy a po li ti kai esz mék tör té -

ne tét vizs gál va ész re kell ven nünk, mi sze rint 

a mo dern ség ben már csak rend kí vül rit kán

szü let nek olyan kon cep ci ók, me lyek mí to -

szo kat fo gal maz nak meg, vagy egy ál ta lán, a

mí to szok mo dern ér tel me zé sé rõl szól nak.

Mind ez – te kin tet be véve a mí to szok tól való

bú csú, a varázstalanítás sok szor em lí tett fo -

lya ma ta it – nem is len ne meg le põ. Ami eb -

ben az össze füg gés ben lé nye ges – és az ál ta -
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lunk jel lem zett ál ta lá nos condition humaine

ko mo lyan ve en dõ és na gyon is in for ma tív

kon zek ven ci á ja – a na gyon is kis szá mú új

mí tosz és mí tosz ról al ko tott el mé le ti kon -

cep ció ki vé tel nél kül olyan, ahol az eman ci -

pá ció prob le ma ti ká ja már meg sem em lí tõ -

dik. Az új mí to szok (és a mí to szok ról

al ko tott el mé le tek) be fe je zett tény ként ke ze -

lik a mí to szok (a mí to szok tól való bú csú vé -

tel) és az eman ci pá ció kap cso la tá nak le he -

tet len sé gét. A mí to szok tól való bú csú vé tel

nem in du kál – mint ahogy az nem be li mér -

ték ben nem is csak egy sze rû en szük sé ges

len ne, de ki fe je zet ten nél kü löz he tet len is –

emancipatív fej le mé nye ket. Az új mí to szok

iga zol ják ezt, s mint ilye nek gon do lat me ne -

tünk fon tos és frap páns bizonyítékai.

Az, hogy Arthur Rosenberg Der Mythus

des zwanzigsten Jahrhunderts címû hír hedt

mun ká ja nél kü lö zi az emancipatív ele me ket, 

alig ha szo rul bi zo nyí tás ra (azt, hogy e mû

még a „mí tosz” de fi ní ci ó ját sem elé gí ti ki,

csak a tel jes ség ked vé ért tesszük hoz zá). Al -

bert Ca mus mûve, a Sziszifusz mí to sza tu da -

tos kí sér let a mí to szok tól való bú csú és az

eman ci pá ció egy más ra vo nat koz ta tott prob -

lé má i nak együt tes elem zé sé re. Nagy sza bá sú

hu ma nis ta kí sér let az em be ri sors mo dern ko ri 

esszencialitásának mi to ló gi ai ke re tek közé

he lye zé sé re. E ki vé te les je len tõ sé gû új mí tosz 

azon ban már olyan alap el ve ket tar tal maz,

ame lyek a szó szo ros ér tel mé ben túl van nak

azo kon a ko or di ná tá kon, ame lyek kö zött az

eman ci pá ci ó nak egy ál ta lán ér tel me van. Ca -

mus szá má ra már csak olyan mí tosz jö het

szó ba a mo dern ség fel tét elei kö zött, amely -

nek sem mi fé le érint ke zé se nincs az eman ci -

pá ció gon do lat kö ré vel. Ha mí tosz, ak kor már

nem eman ci pá ció, az eman ci pá ció he lyét az

ön ként vál lalt ab szurd ma ga tar tás ve szi át.

Arthur Rosenberg és Al bert Ca mus, de a

két mo dern mí tosz kon cep ció is fény év nyi tá -

vol sá gok ra van nak egy más tól, egy más sal

azo nos irány ba mu ta tó kon zek ven ci á ik ezért

erõ sí tik a kö zös ta nul sá go kat. Ezek a kö zös

ta nul sá gok a mí to szok tól való bú csú és az

eman ci pá ció vi szo nyá ra vo nat koz nak, s még

az ed di gi ek nél is in for ma tí vab ban mu tat koz -

nak meg Georges Sorel Über die Gewalt

címû nagy mû vé ben. Sorel – s a to váb bi ak ban 

csak fõ szem pon tunk is mer te té sé re kor lá to -

zó dunk – már a mo dern Fran cia or szág egész

po li ti kai te rét olyan nak lát ja, ahol a nem be li

eman ci pá ci ó nak sem mi fé le le he tõ sé ge nem

va ló sul hat meg, sõt, ha egy ál ta lán bár mi lyen

cí men szó is van az eman ci pá ci ó ról, ez a leg -

jobb eset ben is csak – ké sõb bi ki fe je zés sel

élve – ma ni pu lá ció le het. A po li ti kum bár mi -

fé le po zi tív meg ha tá ro zá sá ról csak ak kor es -

het szó, ha az eman ci pá ció po li ti kai, s ez ál tal

tár sa dal mi megva- va ló su lá sá nak le he tet len -

sé gét már elõ fel té tel ként el fo gad ták. A mí -

tosz itt ar ti ku lált új fo gal ma már mint egy ma -

gá ban is össz pon to sít ja az eman ci pá ció

le he tet len sé gé nek té zi sét, s az el vá lás odá ig

megy, hogy az eman ci pá ció exp li cit le he tet -

len sé ge ré sze lesz a mí tosz új fo gal má nak.

Rosenberg, Ca mus és Sorel mí tosz-fel fo -

gá sa (me lye ket, mint némi meg le pe tés sel kel -

lett meg ál la pí ta nunk, az eman ci pá ció szem -

pont já ból meg le he tõs egyet ér tés jel lem zett)

ta lán még arra az in terp re tá ci ó ra is ala pot ad -

hat, amely az eman ci pá ció fo gal mát leg alább

annyi ra ál lít ja a mo dern ség ér tel me zé sé nek

kö zép pont já ba, mint ameny- nyire a mai disz -

kusszi ó ban a ra ci o na li tás fo gal ma ott sze re -

pel. Úgy gon dol juk, e gon do lat me net ed di gi

ré sze ki elé gí tõ en mu tat hat ja meg, mit is ér -

tünk a ra ci o na li tás és az eman ci pá ció kö zös
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ve tü le te in, csak egy más ra ve tít ve ér tel mez he -

tõ prob le ma ti ká ján.

Az élet re form-moz gal mak konk rét fo lya -

ma ta i ban elõ re ha la dó eman ci pá ci ós fo lya -

mat tör té ne ti kom po nen sei kö zül a ci vi li zá -

ci ós ma gas lat ér tel me zé se már a kez det

kez de tén meg je le nik. Tör té ne ti kul tu rá lis és

re gi o ná lis el té ré sek tõl vi szony la go san füg -

get le nül je le nik meg ez a tu dat az élet re form

leg fon to sabb gon dol ko dó i nál Carlyle-tól

Emersonig, Ruskintól Morrisig. A fi lo zó fi ai

és a po li ti kai ke re tek el té ré se ma gya ráz za,

hogy ugyan ez a ma gá tól ér te tõ dõ oda tar to -

zás az élet re form hoz és an nak ci vi li zá ci ós

tu da tá hoz mind Richard Wag ner, mind

Friedrich Nietz sche ese té ben sok kal ke vés bé 

köz vet le nül je le nik meg, ami azon ban nem

lesz aka dá lya an nak, hogy a kon ti nens élet -

re for me re i nek meg ha tá ro zó több sé ge ne

Wag ner vagy Nietz sche kö ve tõ i nek so ra i ból 

ke rül jön ki a ké sõb bi ek ben.

A ci vi li zá ci ós ma gas lat nak, e ma gas lat

tu da tá nak, az eman ci pá ci ós fo lya mat nak

ma gá nak ugyan ak kor nin cse nek po li ti kai

szim bó lu mai és mér föld kö vei, ezek a tör té -

ne lem re irá nyu ló szem lé let szá má ra túl nyo -

mó részt nagy po li ti kai ese mé nyek és for du -

ló pont ok, for ra dal mak vagy há bo rúk

len né nek, ilye nek hez azon ban sem maga az

eman ci pá ci ós fo lya mat, sem a ci vi li zá ci ós

ma gas lat, sem pe dig an nak át fo gó tu da ta

nem kö tõ dik. S jól le het a ci vi li zá ci ós csúcs -

nak van nak ok ada tol ha tó po zi tív tár gyi és

szel le mi do ku men tu mai (így pél dá ul rep re -

zen ta tív mó don az öt ve nes-hat va nas évek

vi lág ki ál lí tá sai a ma guk tel jes szel le mi hát -

te ré vel és gya kor la ti utó ha tá sa i val), utó éle -

té nek ér tel me zé se kor meg ért jük, va jon mi ért 

is nem rög zül he tett job ban és mar kán sab ban

az eman ci pá ci ós fo lya mat ezen ki vé te les te -

tõ pont ja a tör té nel mi em lé ke zet ben a „bol -

dog bé ke idõk” össze fog la ló, de nem túl sá -

go san plasz ti kus ha tal mas em lék nyo mán

túl me nõ en.

Tár sa dal mi te ré ben és di men zi ó já ban az

eman ci pá ci ós fo lya mat min den kép pen „ho -

ri zon tá lis” alap ter mé sze tû je len ség, hi szen a 

ci vi li zá ci ós csúcs pont, a nem be li ér té kek ben 

való ré sze se dés min den alap ve tõ szem pont -

ból ki egyen lí tõ ter mé sze tû. (Ki egyen lí tõ a

kul tú ra, az is me re tek, az ér té kek, a fej let tebb 

ci vi li zá ci ós szo ká sok, a mi nõ sé gi élet for ma

össze füg gé se i ben, de ugyan úgy ki egyen lí tõ

a kon ti nen sek és a ci vi li zá ci ók kö zött is.)23

Az ak ko ri tör té ne lem sa já tos el lent mon dá sa, 

hogy ezen a már-már tel je sen biz to sí tott

csúcs pon ton új, „ver ti ká lis” sza ka dék mé -

lyül egy re in ten zí veb ben, az ipa ro sí tás, a

mo der ni zá ció, a ka pi ta liz mus egy re szé dí -

tõbb ira mú ki bon ta ko zá sa.

Az eman ci pá ci ós fo lya mat meg ér té se

szem pont já ból ki vé te les je len tõ sé gû a ho ri -

zon tá lis és ver ti ká lis di men zió együtt lé te zé se

és egy más ba való át me ne te. Egy részt ér -

vény ben van a bar bár sá gon gyõ ze del mes ke -

dõ ci vi li zá ció ho ri zon tá lis di men zi ó já nak

té te le, más részt ép pen az eman ci pá ció gyõ -

zel mé nek (vi lág tör té nel mi) pil la na tá ban

gyorsul fel ugyan en nek a ho ri zon tá lis irány -

ban eman ci pá ló dó tár sa da lom nak a ver ti ká -

lis irá nyú meg ket tõ zõ dé se. Mi vel te hát az

indusztrializáció ép pen ek kor erõ sö dik fel a
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kolonizáció egész kérdéskörérõl sem. 



kon ti nen sen, az arra épü lõ tár sa dal mi an ta -

go niz mu sok erõ tel je sen hát tér be szo rí tot ták

a ho ri zon tá lis és ki egyen lí tõ tí pu sú ci vi li zá -

ci ós csúcs pont ide o ló gi á ját és az eman ci pá -

ció él ve ze tét. Va ló di an ta go niz mus állt va ló -

di ki egyen lí tés sel szem ben, szer ke ze ti leg

bi zo nyo san ez az eu ró pai mo dern ség va ló di

hor do zó ja és kö ze ge. A ho ri zon tá lis eman ci -

pá ci ós ki egyen lí tõ dés és a ver ti ká lis szo ci á -

lis an ta go niz mus egy más el len struk tú rái, és

kö zö sen ha tá roz zák meg azt, amit mo dern

tár sa da lom nak vagy mo dern kul tú rá nak ne -

ve zünk. Egyik vagy má sik di men zió el ha -

nya go lá sa a má sik ro vá sá ra csak egy ol da lú

tör té ne lem kép ki ala ku lá sá hoz ve- zethet.

Tör té nel mi tény, s emi att nap ja ink szem -

pont já ból adott ság, hogy az el múlt más fél

év szá zad ban nem az eman ci pá ció va ló sá ga,

a ci vi li zá ci ós csúcs pont és ki egyen lí tõ dés,

ha nem a szo ci á lis an ta go niz mus ha tá roz ta

meg a tör té ne ti dis kur zust.

Az eman ci pá ció gya kor lat tá vá lik, s mint

ilyen, szer ves ré sze a sze ku la ri zá ció, a mo -

der ni zá ció és a varázstalanítás fo lya ma ta i -

nak, mi köz ben ép pen sa já tos tar tal ma ve zet

oda, hogy a túl vi lá gi ér té kek evi lá gi vá vál -

toz ta tá sá nak te vé keny sé gé vel (amely hez a

hét köz nap ok szakralizálása és esz té ti zá lá sa

is egye ne sen hoz zá tar to zik) már maga is be -

épül jön ebbe a fo lya mat ba és meg pró bál ja

ala kí ta ni is azt. Ér de kes és új tí pu sú szim bi ó -

zis ez, hi szen az eman ci pá ció maga nem csak

át té te le sen, de köz vet le nül is ré sze se a

varázstalanodásnak, ami kor is – mint a ci vi -

li zá ci ós csúcs pont hát te re elõtt ér ték te rem tõ

fo lya mat – a maga sza bad sá ga alap ján hoz -

zá kezd a hét köz nap ok, az ér tel mes és konst -

ruk tív em be ri te vé keny ség elvarázsolásához.

Ha a túl vi lá gi és az evi lá gi gon dol ko dás

és vi lág ké pek egy más utá ni sá gát és kont -

raszt ját vesszük szem ügy re, nyom ban

fel ve tõ dik az evi lá gi vi lág kép és gon dol ko -

dás le het sé ges uni ver za liz mu sá nak, egyes

tar tal mai uni ver zá lis ka rak te ré nek kér dé se.

A túl vi lá gi vi lág kép ki tün te tett ol da la

ugyan is ép pen an nak köz is mer ten át fo gó, ál -

ta lá nos ér vé nyû, össz em be ri, ér té ke ket meg -

ala po zó vo ná sa volt. Pon to san ezért nem le -

het kö zöm bös, hogy ezek nek a ki tün te tett

vo nat ko zá sok nak mi lyen sor suk lesz az evi -

lá gi gon do lat rend sze rek ben: az eman ci pá ció 

az evi lá gi gon do lat rend szer le het sé ges és új -

sze rû uni ver za liz mu sa az, ami itt a tét. A túl -

vi lá gi és az evi lá gi gon do lat rend szer kö zött

ép pen az eman ci pá ció lesz a va ló sá gos köz -

ve tí tés, amely nek uni ver za liz mu sa di na mi -

kus és moz ga lom jel le gû. Az eman ci pá ció az 

uni ver za liz mus kor sze rû és koradekvát for -

má ja.

Az eman ci pá ció-je len sé gek, el sõ sor ban

azon ban a mö göttük álló gon do lat rend szer

re konst ruk ci ó ja új tu do mány el mé le ti prob -

lé má kat és ne héz sé ge ket is je lent. Új al ter na -

tí vá ja ként je le nik meg az eman ci pá ció ed di -

gi esz me tör té ne ti és tu dás szo ci o ló gia

vizs gá ló dá sai át fo gó el mé le te i nek, ki csit

egy sze rûb ben fo gal maz va, az eman ci pá ció

el mé le te egy ben új el mé let tí pust is je lent egy 

el mé let ti po ló gia szá má ra.

Az eman ci pá ció fo gal má ban meg tes te sül

a si ke res mo der ni zá ció és a si ke res sze ku la -

ri zá ció ta lán leg fon to sabb vo ná sa is: kö ze -

gé ben és va ló sá gá ban az evi lá gi ság nem csak 

fel vált ja a túl vi lá gi sá got, de ép pen a si ke res

eman ci pá ci ó ban, azaz az uni ver za liz mus

kor sze rû for má já ban ha lad ja meg ma gát a

„túl vi lá gi ság-evi lá gi ság” ket tõs sé get is.

Nem más ról van szó ugyan is az ere de ti leg a

hét köz nap ok emancipatív szakralizálá-
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sának és ugyan csak emancipatív

esztétizálásá- nak nagy prog ram já ban.

An nak, aki ma sze ret né az eman ci pá ci ós

fo lya ma tot re konst ru ál ni, az zal a ne héz ség -

gel kell szem be néz nie, hogy egy rend kí vül

ko he rens, össze il leszt he tõ, de még sem a mai 

fi lo zó fi ai ér te lem ben szin te ti zál ha tó szö veg -

ál lo mány ról van szó, amely nek nincs egyet -

len fõ mûve. Esze rint az eman ci pá ció a min -

den nap ok, a tel jes élet nem be li ér té kek kel

való fel töl té se, an nak az össz em be ri ér té kek -

kel való tu da tos át esz té ti zá lá sa és

szakralizációja. Min den eman ci pá ció át fo gó 

evi lá gi gon do lat rend szer ré sze, túl vi lá gi ság

és evi lá gi ság ta lál ko zá sá nak evi lá gi al kal -

ma.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy az emancipatív

élet min dig eudaimonista, azaz bol dog ság -

köz pon tú, hi szen az evi lá gi lét alap ve tõ

meg ha tá ro zá sa, a nem be li ség kör nye ze té ben 

bol dog nak is kell len nie, hi szen nem kép zel -

he tõ el, hogy emancipatív és sza bad mó don

va la ki ne akar jon bol dog len ni. Ez az össze -

füg gés egy szer re tûn het tri vi á lis nak vagy

túl sá go san is köz vet len nek, de egyik sem:

egye nes vo na lon és lo gi ku san kö vet ke zik az

evi lá gi lét fel tét ele i bõl.

Az eman ci pá ció el sõ sor ban az eman ci -

pált egyént ál lít ja kö zép pont ba. Ez alap tö -

rek vés, azon ban ön ma gá ban véve nem csak

nem elég sé ges, ha nem még csa ló ka is. Az

eman ci pá ció va ló di tö rek vé se nem az egyén, 

de a kö zös ség, a tár sa da lom együt tes eman -

ci pá lá sa, még pe dig olyan ala pon, hogy az a

kö zös ség az in di vi du a li zált egyé nek tár sa -

dal ma. A po li ti kai és tör té nel mi va ló ság ban

azon ban fel ér té ke lõ dött az ad dig va la mi lyen 

szem pont ból hát rá nyos hely ze tû nagy cso -

por tok eman ci pá ci ó ja (el sõ sor ban a ta nul -

má nyunk ban már szá mos he lyen em lí tett

zsi dó-, nõ-, rab szol ga-, job bágy- és mun kás -

eman ci pá ció). Az egyén és az em be ri ség kö -

zött el he lyez ke dõ ezen par ti ku lá ris cso por -

tok eman ci pá ci ó já nak ér tel me zé se kor

azon ban egy pil la nat ra sem sza bad el fe lej te -

nünk, hogy ez nem kép vi selt az elõ zõ ek tõl

el té rõ eman ci pá ció-tí pust, hi szen e kü lö nös

cso por tok eman ci pá ci ó já nak cél ke reszt jé -

ben ugyan úgy ben ne volt az egyén és az em -

be ri ség eman ci pá ci ó já nak cél rend sze re is.

S ez zel vissza is ér kez tünk dol go za tunk

ki in du ló pont já hoz. Té zi sünk az volt, hogy a

zsi dó eman ci pá ció bi zo nyos tör té nel mi kor -

szak ok ban és or szá gok ban nem csak ré sze

volt a nagy, vi lág mé re tû eman ci pá ci ós fo -

lya mat nak, de maga is ré sze sült a ci vi li zá ci -

ós csúcs pont ki vé te les kor sza ká ban, és si ke -

ré vel az eman ci pá ci ós fo lya mat uni ver zá lis

si ke rét gya ra pí tot ta. Az eman ci pá ció és a ci -

vi li zá ci ós csúcs pont moz za na tai meg ha tá -

roz ták a ma gyar or szá gi zsi dó eman ci pá ció

fo lya ma tát is. Mi köz ben eb ben bi zo nyo sak

va gyok, tel je sen tisz tá ban va gyunk a nagy

eman ci pá ci ós narratívum korlátaival is.

Sze münk ben te hát az eman ci pá ció nem re la -

tív és nem is relativizálható. A fo lya mat

korlátai azon ban lé tez nek, és rész ben nyom -

ban az eman ci pá ci ó val kap cso la tos új kér dé -

se ket is fel vet nek. A ma gyar or szá gi zsi dó

eman ci pá ció elsõ kor lát ja az or to do xia va ló -

sá ga. Egy le het sé ges má so dik kor lát egy mo -

dern ko ri ci vi li zá ci ós csúcs pont idõ tar tam ára 

vo nat ko zik: az eman ci pá ci ós fo lya mat meg -

tor pa ná sa vagy eset le ges vissza fej lõ dé se e

fo lya mat im ma nens, tör té net- on to ló gi ai fo -

lyo má nya-e, vagy po li ti kai, er köl csi, eset leg

más, a tu da tos tár sa dal mi mû kö dé sé hez so -

rol ha tó moz za na tok hoz zák-e lét re õket.
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