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Vége az újkornak?

(I. rész)

Korszakok végér61 és fogalmáról uno adu döntenek. E döntések pedig mindenkor azok
önértelmezését támasztják alá, akik ezeket a döntéseket hozzák. A középkor azok révén
vált középkorrá, akik utólag azzá tették. Ugyanez érvényes a stílusokra is: a barokk a
reneszánsz egyik hajtásának tekintette magát. Ezzel szemben Franciaországból, vala
mint a késő klasszicisták szemszögéből a barokk hanyatlást jelentett, s csupán száza
dunk eleje vált fogékonnyá a sajátosan barokk vonások iránt, ett61 fogva nem mérik
többé a 16. századi eszményekhez.

A modernitásnak természetesen megvan a maga története. A "modem" meglehető

sen régi, teljesen formális és viszonylagos jelző, mely mindenkor az adott jelenre vo
natkozik. Innen nézve nincs értelme az "újkor végér61" beszélni, hanem csak a hajdan
modem elavulásáról és egy újabb modernitással történő felváltásáról; valami másról,
ami divatba jött. Ennyiben a posztmodernről szóló kijelentések kétértelműek. Első meg
közelítésben csak azt állítják, hogy most valami más a modem, mint korábban. A mo
dernitás fogalmának sajátossága abban áll, hogy kizárólag a modem volta alapján jel
lemez egy korszakot. Ezáltal egy viszonylagos és formális jelző abszolút és tartalmi
jelentésre tett szert, mellyel egy meghatározott, talán már elmúlt korszak kapott nevet.
Míg például a reneszánsz teljesen tartalmilag, a klasszikus antikvitás újjászületéseként
értelmezte magát, a modernitás számára csak az fontos, hogy modem legyen, s így
lényegében mint minden eddigi történelem ellentétét határozza meg magát. A moder
nitás egy nyitott, lezárhatatlan terv, melynek a befejezése és egy másik korszakkal tör
ténő felváltása a kudarccallenne egyenértékű.Valamínek amodernsége elmulhat anél
kül is, hogy ett6I kétségessé válnának értékei. Uj identitásra tehet szert mint örökség
és az emlékezet fontos összetev6je. De mi történjék akkor, amikor egy korszak a mo
dernséggel, a meghaladással. az emancipáció, az "el valamitől" elve alapján határozza
meg magát? Jelenthet-e mást egy ilyen korszak meghaladása, mint kétségbevonást? És
a modernizmus védelmezői részér61 értelmezhet6-e másként egy ilyen meghaladás,
mint reakció, mint visszaesés, mint a joggal meghaladott visszatérése? Jelenthet-e "az
újkor vége" bármi mást?

Számomra úgy tűnik, hogy jelenthet, de csak két feltétellel. Az első az, hogy a mo
dernitásra valóban jellemz6ek bizonyos tartalmi vívmányok, véges tartalmú vívmá
nyok, melyek éppen ezért meghatározott értékkel bírnak és így méltóak arra, hogy
meg6riztessenek. A modernitás számára a modernség önmagában nem lehet lényeges.
A második el6feltétel az, hogy a modernitás vége alatt ne eredményeinek elvetését
értsük, és ezt a véget ne tekintsük "meghaladásnak"; például a pluralista jogállam
meghaladását valamiféle "több demokrácíát!" jegyében, avagy a Comte-féle technokrá
cia révén. Ugy látom, hogya modernitás meghaladása nem valamiféle látványos, ha
nem csaknem észrevétlen magatartásváltozás során megy végbe, anélkül, hogy ezt kü
lönösebben akarnánk, avagy, hogy vívmányaitól egyszerűen eltekintenénk. A moder
nitás meghaladása jelentheti azt is, hogya neki köszönhet6 humánus önmegvalósítás
igaz tartalmait távolabbi eredetű belátásokhoz kötjük, és ezeket a modernista értelme
zéssel- és egyúttal a belső önfelszámolással - szemben megvédjük. Senki sem látta
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ezt a folyamatot oly világosan, mint Nietzsche, aki azt írja, hogya felvilágosodás önnön
előfeltevéseit- az igazság isteni voltába vetett hitet - számolja föl. A kérdés az, vajon
létezik-e egyáltalán a felvilágosodásnak olyan ideológia- és modernizmusmentes fogal
ma, mely nem fordul szembe saját előfeltételeivel, és azokat vagy érintetlenül hagyja,
vagy esetleg megszilárdítja? Ha ezt a megszilárdítást a működés szempontjából ven
nénk tekintetbe, akkor ez a modernizmus különösen agyafúrt változata lenne; az "igazi
változat", miként ezt els6ként Peguy diagnosztizálta, és a francia forradalmárok euró
pai szellemi gyökereit föltárta.

I. A MODERNITÁS FOGALMA

Mit jelent hát az, hogy modern? E helyt el kell tekintenem attól, hogy a következőkben

megkísérelendő meghatározásaimat másokéval összevessem; például Max Weber, Carl
5chmitt, Arnold Gehlen, Romano Guardini, Hans Blumenberg vagy jean-FrancoíseLyo
tard kísérleteivel. A modernitás fogalma alatt értett tudatformák jellegét az alábbi hét
ismérv alapján próbálom meg leírni.

l. A szabadság mint emancipáció

Eleutheria, a görög szabadság szó a Kr, e. 5. században körülbelül ezt jelentette: a
megszokott módon élni. A türannosz volt az, aki új törvényeket hozott és életpályáik
elhagyására kényszerítette az embereket, mely számukra szinte a második természetet
jelentette. Szophoklész Antigon~ában ilyen türannosz Kreon, aki nem méltányolja a
kegyelet íratlan parancsait. Csak jóval később, a görög filozófia és a kereszténység
hatására alakul ki a szabadságnak az önrendelkezés értelmében vett fogalma, mely az
igaz és helyes önálló keresését és elsajátítását tűzi ki céljául. Az igazat és a helyeset
pedig a történetileg indifferens "természetes", vagy a lényege szerint való alapján ha
tározza meg. A szokások közt vannak jók és rosszak, akárcsak jó és rossz újítások. A
modernitásra azonban az a jellemző, hogy önmeghatározását elsősorban emancipáció
ként érti, mint "valamit6l el", nem pedig egy tartalmilag meghatározott "valami felé"
irányulást. A szabadság lényegében a meglévő kötelékekt6l való eloldódás. Ezen elol
dódás iránya igazi tartalmát tekintve meghatározhatatlan. A szabadság annyit jelent,
miként azt Thomas Hobbes írja, hogy "az ember lehetőleg minél több pályán mozog
hasson". És máiglan így értelmezik mind a politikában, mind a társadalomtudomá
nyokban. A szabadság a választási lehetáségek folyamatos bővülése. Nem valamiféle
tulajdonság vagy állapot, hanem egy folyamat, a "felszabadítás" folyamata.

2. A szükségszerfi és vég nélküli fejlődés mítosza

Nem a haladás a sajátosan modem gondolat, hanem a szükségszerű és vég nélküli fejlődés

eszméje. A haladás szokásos, egyszersmind klasszikus-filozófiai értelme a változások azon
fajtáit jelenti, melyek a jobbik irányba tartó változások, tehát egy optimum felé tartanak.
Aki házat épít, addig halad előre, míg a ház fel nem épül; aki egy cél felé tart, addig halad
előre, míg célhoz nem ér. Ha letér az útról, akkor esetleg visszalép, vagyis távolodik céljától.
Az ilyen "szubsztanciális" haladás mellett megemlíthetá még az akcidenciális előrelépés, a
már meglévő eszközölt jobbítás. A jobbításoknak nem kell feltétlenül egy meghatározott
optimumnál végzódniük. Az ilyen jobbításokat azért tudjuk megkülönböztetni a rosszab
bodásoktól, és ezért haladásnak nevezni, mert a fennálló struktúrája teleologikus ala
pozottságú, és ez a teleologikus alapozottság szilárd mércét kínál a jobb és a rosszabb
megkülönböztetésére. A premodern haladáseszmétól mindenesetre teljesen idegen an-
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nak feltételezése, hogy léteznék valamiféle egyetemes előrelépés,vagyis olyan haladás,
melynek nincs ára, mely alapvetóen mentes a visszafejlódéstól, a - más szempontból
- rosszabbá válástól, mely éppenséggel maga a haladás. Ugyancsak távol áll tőle annak
gondolata, hogy a haladás valamiféle szükségszeníség. A szükségszení fej16dés gondolata
a biol6giából ered. Egy növény, vagy akár az ember növekedése "előre programozott"
haladás. De még mint ilyen sem feltétlenül szükségszení, mivel a program megval6suIása
az ellenirányú tartoztat6erók meghaladása során megy végbe, és mindenkor különféle vé
letIenek hiúsíthatják meg. Az a gondolat, hogy a jó, a jobbítás szakadatlanul a "szükség
szerű" kényszere alatt történik, már Platón Timaioszában felmerül. Sót, még az információ
valószínűtlenségi meghatározása is őrzi ezt az ősi belátást. Az egyetemes és szükségszení
haladás fogalma azonban a modernizmus mítosza. Ez egy olyan haladásgondolat, mely
mindig jobbítást vél, tehát semmilyen áron sem hozható más viszonylatba, és szükségsze
níen megvalósul. "Haladó" az az ember, aki felismerte ezt a szükségszeníséget és ennek
pártjára állt Ami szembeszáll a haladással, az Ifa történelem szemétdombján" végzi. E ha
Iadásfogalom egyetemessége tartalomnélküliségével áll összefüggésben. A "választási lehe
t6ségek b6vülése" elé a jó élet semmiféle fogalma sem állít korlátozó mértéket. "Az ember
csak akkor megy túl valamin, ha nem tudja, hogy hová is megy." (Goethe)

3. Progresszív uralom a természet felett

A szükségszení és feltartóztathatatlan fejl6dés gondolatán az újkori terészettudomány
paradigmájának hatása érzik. A modemitás alapvonása, az, ami világtörténelmileg
egyedülálló voltát és visszafordíthatatlanságát megalapozza, a tudomány módszeres
fölhasználása az emberi élettevékenység szolgálatában. Ez a cselekvések természetes
keretfeltétele, a természet feletti emberi uralom szelgálatát jelenti. Nem a természet
uralásának a gondolata új. Ujkori, modem a folyvást előrehaladó, progresszív termé
szetleigázás terve; a természet feletti despotikus uralom gondolata, mely az általa uralt
létet progresszíven csökkenti. Ennek az alávetésnek a gyümölcse a cselekvési lehetősé

gek sokasodása. A marxizmus e fejlódéstől az emberi korlátozottság megszüntetését és
ennek nyomán az ember más emberek feletti uralmának felszámolását, ennek az anar
chikus álomnak a megvalósulását reméli. Ahol nincs elosztási probléma, ott az igazsá
gosság sem lehet kérdéses már, és ahol az igazságosság szükségszerűségeeltűnik, ott
az elosztó és szankcionáló tekintély szükségszenísége is szertefoszlik. A tudomány
ilyen felhasználásának alapfeltétele egy adott társadalmi-gazdasági helyzet volt, mely
az emberi létfeltételek folyamatosan gyorsuló forradalmasítását vezette be, és amelyet
rendszerint "kapitalizmusnak" nevezünk. A másik előfeltételegy meghatározott típusú
tudományosság megléte volt, mely az ilyen forradalmasítás eszközéül szolgálhatott, és
amelyet további két ismérv jellemez: ismereteinek szigorúan nem-teleologikus vonása,
és kvantifikáló, matematikai jellege, vagyis az, hogy mindenfajta tapasztalati minőséget
programszeníen mennyiségi kijelentésekké fordít át. Az élet szerkezetének az újkori
tudományosság, valamint - a természettudományok mintájára kialakított - humán
tudományok révén történőátalakításának következményei, az úgynevezett modemitás,
vagyis az újkori civilizáció további négy vonása alapján jellemezhető.

4. Objektivizmus

Az újkori tudományosság törekvése az, hogya tudás szubjektumát és objektumát egy
mástól egy ontológiai hasadékkal elválassza. Ennek prototípusa Descartes két-szubsz
tancia-tana. A res cogitans és res extensa immár egymással semmiféle ontológiai köte
lékben nem áll. A megismerés újkor előtti fogalma - a .fíerí aliud inquantum aliud"
jegyében - mindenkor szimbiotikus viszonyt feltételezett. Az egyszerre kognitív és
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szexuális értelmű héber jádah, megismerés szó jelentése a legélesebben ellentétes az
önmagánál-lét ama ablaktalan világosságával, mely Descartes számára az ismeret pa
radigmáját alkotta. És szintúgy ellentétes azzal, ahogy Hobbes érti ezt a paradígmát;
eszköznek tekintve, ami fölött hatalommal rendelkezünk, mondván, hogy egy dolgot
ismerni annyit tesz, mint i.to know what we can do with it when we have it". A régebbi
természetfilozófia magát az embert is a természet részének tekintette és a természeti
folyamatokat fordítva, az emberi cselekvések mintájára törekedett megérteni; tehát azt,
hogy miért ereszt gyökeret egy növény, miért oltja szomját egy kutya, miért hullik le a
feldobott k6. Az újkori természettudomány az ilyen magyarázatok mell6zésén alapul.
A természeti történések célirányos, tehát olyan folyamatok alapján történ6 értelmezése,
amelyekre nézve az emberi cselekvések paradigmatikusak, nem min6sül tudo
mányosnak. A biológiában is csak heurisztikus értékűek. A tudományos objektivitás a
kauzális-törvényszerű értelmezés formáját ölti magára.

Ez a tudástípus éppen e forma révén válik "uralkodó tudássá". Egy olyan termé
szetszemlélet, -mely a természetben rejl6 bármely végs6 cél gondolatát a természeti
képz6dmények valamiféle öncélú voltával teszi semmissé, a természetet az emberi cé
lok egy lehetséges eszközének szintjére fokozza le. Ezt a gondolatot aztán az emberi
szellem hatalmának idealista lelkesedését6l kísérve arra használták fel, hogy a termé
szet teljességét mint objektumot igázzák le. Ezt a lelkesedést az ún. humán tudományok
rendítették meg. A biológiai antropológia, a pszichológia és a szociológia ugyanis azt
a felfedezést tette, hogy magát az embert is alá lehet vetni a tudományos objektivitás
megismerésformáinak. Ebben pedig sajátos dialektika jelenik meg. Az újkort megel6z6
gondolkodás az embert "természeti lénynek" tekintette, jóllehet a .Jegföbbnek", az él6
lény-piramis csúcsának tartotta. A modem tudat valamennyi természeti kötelékét61
megszabadította az embert és szembefordította a természettel. Egyszersmind azt is el
veti, hogy a természetet saját tapasztalatainkkal való hasonlósága alapján értelmezzük.
Az ilyen szemléletmódot "antropomorfizmusnak" min6síti. Ha azonban kiderül, hogy
maga az ember is része a természetnek, melynek antropomorf szemlélete nem megen
gedett, akkor az ember "természeti" szemlélete embertelen szemléletet jelent; az ember
lefokozását abba az állapotba, mely elözöleg már a természet egészének is osztályrészül
jutott: a puszta objektum állapotába. Igy válik maga az ember is antropomorfizmussá,
s ennek messzire vezet6 következményei beláthatatlanok. Mint az a legtöbb ember el6tt
ismeretes, szokásossá vált önmagunkat "tudományosan" szemlélni, azaz magunkat a
kauzális folyamatok csomópontjának tekinteni. A természeturalom tárgya lényegében
holt tárgy. A tudomány csak passzivitást ismer; csak függ6 változókat.

5. A tapasztalat homogenizálása

Az újkori tudományokat - a formális logika és a matematika kivételével- tapasztalati
tudományoknak is nevezik. Ez egy lucus a non lucendo. Tapasztalt ember az, aki sok
mindenen ment keresztül, ami tanulságos volt számára. A tapasztalat fogalmának ez
az egyik jelentése. A tapasztalat másik ismérve, hogy ellentétes lehet a várakozással,
ami, ha elég mélyreható, átalakíthatja az embert. Bizonyos tapasztalatok megszerzésé
nek elengedhetetlen feltétele az emberi átalakulások sora. Nem mindenki képes minden
tapasztalat megszerzésére. A képzés folyamata, amennyiben helyesen értelmezik, nem
az információk felhalmozását, hanem a tapasztalati lehet6ségek tágítását jelenti. A ta
pasztalati tudományoknak mindehhez édeskevés közük van. Tapasztalaton a tervsze
rűen el6készített és egyneműsített tapasztalatot, vagyis a kísérletet értik. A kísérlet a
tapasztalat domesztikálása. Olyan tapasztalat, melyben a tapasztalat szubjekturna min
denkor a "helyzet ura" marad, mivel el6re rögzítette a keretfeltételeket, és feltette kér
déseit, melyekre a válasz csakis igen vagy nem lehet. A kísérleti helyzet tehát bizonyos
tapasztalatokat eleve lehetetlenné tesz. Ha valaki kísérletileg szeretne megbizonyosodni
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barátja megbízhatóságár61, az éppen a barátság megtapasztalására lenne képtelen. Rö
viden összefoglalva: az újkori felvilágosodás a tapasztalat homogenizálására törekedett.
A tapasztalat egy meghatározott típusa, nevezetesen az, amelyik lehetöség szerint a
legalacsonyabb követelményt állí~a megtapasztalójával szemben; az észlelési adatok
nak előzetesen rögzített kísérleti keretek közt történő gyújtése mínösül az egyetlen va
lóságos tapasztalatnak, vagyis annak, amelynek objektivitást tulajdonítanak. Minden
fajta nem eltervezhető és nem megismételhető tapasztalat, melyre csak az emberek
bizonyos része - és csak meghatározott alkalmak során - tehet szert; mindazon ta
pasztalatok, melyeknek nem vagyunk urai, "szubjektív" állapotnak minősülnek.

Mivel a tudomány számára az eredeti értelemben vett tapasztalat nem releváns, a
tudományos civilizáció leértékeli a "sokat tapasztaltakat", vagyis az idősebbeket, és az
ifjúságot, azaz a kísérletez6kedvet, a képzeletet és a logikát tünteti ki. Az egyneműség

követelményét metafizikai meggyőződés alapozza meg; az, hogy alapjában véve nin
csen új a nap alatt. Vannak új felfedezések, de szubsztanciálisan újat nem lehet felfe
dezni. Arisztotelész a "keletkezést" és az "elmúlást" megkülönböztette a puszta"vál
tozástól". Az újkori tudomány számára a keletkezés és az elmúlás csak a változás egyik
módozatát jelenti. Szubsztanciális kezdet nem létezik. A valóság magasabb formáit az
alacsonyabb és korábbi formák alapján kell értelmezni; a szellemet az életből, az életet
a szervetlen anyagból. A csoda lehetőségéről a priori született döntés, az empirizmus
ban csakúgy, mint a transzcendentális filozófiában. A csoda lehetetlensége egyenesen
következik abból a tényből, hogy ha létezne is csoda, nem lenne megtapasztalható,
vagyis kísérletileg igazolható. A tapasztalat homogenizált fogalmát úgy határozták
meg, hogy a csodához, tehát az újhoz alapjában véve nem rendelhető semminemű

lehetséges tapasztalat. Ezért aztán érthető, hogy azon teológusok, akik diszciplinájukat
a tudomány modem paradigmájaként értelmezik, arra törekszenek, hogya csodát a
vallásos világértelmezés köréból kirekesszék.

6. Hipotetizálás

A tudomány nem meghatározott igazságokat, hanem hipotéziseket állít. A hipotézisek
többé vagy kevésbé igazolhatóak. Egyetlen igazolás sem végérvényes. Minden elmélet
másikra cserélhető. Vagy azért, mert az új nagyobb teljesítményekre képes, vagy azért,
mert a kutatók új nemzedéke számára érdekesebbnek tűnik. Ha ma élne Galilei, akkor
az inkvizíció azon követelését, hogy elméletét ne igazságnak, hanem hipotézisnek ne
vezze, nem érezné kényszernek. Modem tudósként amúgy is csak hipotetikusan nyi
latkozna. A tudományos kijelentések egyébként immanensen is hipotetikus szerkeze
tűek, ha..., akkor-jellegű kijelentések, nem klasszikus filozófiai értelemben vett "lényegi
kijelentések". A hipotetikus gondolkodási forma a szűkebb értelemben vett tudomá
nyosságon túlmenően a modem tudat egyértelmű alapvonásává vált.

A hipotetikus gondolkodásmód a gyakorlatban egyet jelent a funkcionalista gondol
kodással. A funkcionális gondolkodás ekvivalensekben való gondolkodás. Egy dolgot
a szerepe alapján meghatározni annyit jelent, hogy nem kérdezni rá arra, mi is az
valójában; csak azt kérdezni, milyen szereprendszerben helyezkedik el, milyen rendel
tetést tölt be. Ez azonban annak kérdését is felveti, hogy adott esetben milyen ekviva
lensével cserélhető fel. Az az állítás, hogy egy ember vagy egy dolog egyszeri és pó
tolhatatlan, a funkcionalista gondolkodás keretei között mindenesetre a cáfolható hipo
tézis rangján áll.

A funkcionalista szemlélet bizonyos tekintetben az ember, sót a magasabbrendű élő

lények számára is alkotónak bizonyulhat. Ennyiben a "modern tudat" radikális funk
cionalizmusa az emberi világban-lét lényegi vonásának hipertr6fiájaként jelenik meg.
A hipertrófia abban mutatkozik, hogya személyes kapcsolatok szférája, sót még a vallás
és az erkölcs szférája is feloldódik a hipotetikus-funkcionális szerkezetben. Ezáltal a
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funkcionális összefüggés nihilisztikus, értelem nélküli, természetes dinamikája által to
vábbfejlődő körforgássá válik. A feltétlen bizonyságok egy funkcionális gondolkodástól
áthatott hipotetikus civilizációban idegen testek; a visszavonhatatlan kötödések anak
ronizmusnak számítanak. A hipotetikus civilizáció filozófiája az a "kritikus racionaliz
mus", mely a tartalmi kijelentések kritériumává a falszifikálhatóságot tette, és ez alól
az erkölcsi normák sem jelentenek kivételt. Ez utóbbiakat is folyvást vizsgálják, vajon
alkalmasak-e arra, hogy "racionális problémamegoldás" tárgyává legyenek. A kritikai
racionalizmusban sokan a totalitárius kísértésekkel szembeni véd6bástyát látták. Alap
talanul. A totalitárius kísérletek alapjában összeegyeztethetőkezzel a filozófiával, hisz
úgy is tekinthetók, mint hosszútávú kísérletek. E kísérletek során nem egyes tudo
mányos állításokat vetettek vizsgálat alá, hanem összetett társadalomelméleteket és tár
sadalomterveket. Igy érvényesülhet olyan vélemény is, mely szerint egy ilyen teszt akár
néhány nemzedéknyi időtartamot is igénybe vehet. Azon kritikus fallibilisták, akik nem
értenek egyet az ilyen kísérletekkel, e "totalitárius kísérletek" szenvedö alanyaiként
rendszerint a külsö vagy belső emigrációt választják. Igazi ellenállás azonban csak meg
határozott ellenvéleményból és feltétlen igazságigényból táplálkozhat. Hipotézisekért
az ember nem vállalja a halált. Csak az szállhat szembe a kínzásokkal, és annak koc
kázatával, hogyakínzásoknak maga is áldozatul esik, aki "dogmatikusan" hisz abban,
hogy a kínzás ellentétes az emberi méltósággal! (Nem úgy, miként azt Skinner állítja,
aki szerint az emberi méltóság "mitológiai" fogalom, amit meg kell haladni!)

7. Naturalisztikus univerzalizmus

A kísérletek homogenizált tapasztalatai bármikor és bárki által megismételhet6ek. Ez
csak meghatározott tér és idő függvénye. A modem tudatot ezért az univerzalitás is
jellemzi. Noha a tudomány és a technika a görög gondolkodástól és a kereszténységtól
áthatott európai térségben keletkezett, e sajátos hagyományoktól mégis független. Elő

ször a görög gondolkodás és a kereszténység rakta le egy világcivilizáció alapjait. A
világ eggyé válása feltehetően az újkori európai civilizáció, a tudományos-technikai
civilizáció visszafordíthatatlan műve. E civilizációhoz kötődik az emberek egyenlősé

gének gondolata. 'Iőrténelmi konkretizálás híján e gondolat természetesen üres. Az em
berek némely tekintetben hasonlóak, más szempontokból különböz6ek. A kérdés az,
hogy mely hasonlóságok és mely különbözőségekmilyen szempontbóllényegesek. A
keresztény egyetemesség az emberek közti természeti és történeti, illetve társadalmi
különbségek jelentáségét - az istenértelmezésból, valamint az elsődleges emberi kap
csolatokból következ6en - eltörölte. "Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy
szabad, férfi vagy nő..:' A keresztény univerzalizmus lehetövé tette az antik, kivált a
sztoikus etikával való együttélést. A koraújkori felvilágosodás a kereszténységet észval
lásnak, és önmagát ezen meghatározás megvalósítájának tekintette. Saját uníverzaliz
musát azonban hamarosan a keresztény katolicitással fordította szembe, lévén, hogy az
új egyenlőtlenségen, a hívők és nemhívők egyenlőtlenségén alapult. Noha ez a "törté
nelmi hit" a zsidók és a pogányok közti különbség meghaladását hirdette, e különbsé
get nem tekintette látszólagosnak. Ugyanazon Isten, aki Abrahám kiválasztásával a
különbözés alapját megvetette, Jézus halálával azt visszavonta, mivel értelmét betelje
sítette. Immár a zsidók és a pogányok egyháza lett az új Izrael. Ezzel azonban a ke
reszténység út lényegi különbözést és egyenlőtlenséget is teremtett. A zsidó univerza
lizmushoz hasonlóan egyetemessége eszkatologikus. A felvilágosodás ezzel szemben
meghirdette a vallási különbözés látszólagos, de legalábbis nem lényegi jellegét, és a
minden ember számára egyaránt érvényes ész relevanciáját.

Egyelőre azonban az ész még nem győzedelmeskedett.A hívők és nem hívők helyén
felvilágosultak és felvilágosulatlanok támadtak. A felvilágosodásnak szembe kellett
szállnia a közömbösséggel, az előítéletekkel és a partikuláris érdekekkel. Ez azzal a
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következménnyel járt, hogy az emandpatorikus ész általánossá válása is a jöv6re ma
rad: univerzalizmusa utópia. A kommunista világban ez "tudományos viIágnézetként"
jelentkezett. A társadalomfejl6dés törvényeire vonatkozó tudományos igazságok belá
tása azt az el6jogot adta ezen igazság leghaladottabb tudatú belátóinak, hogy önjelölt
elitként kezükbe vegyék a társadalmi folyamatok irányítását. A modem dvilizádó hi
potetikus jellege ebben az esetben valóban mindennemű személyes életteriiletre kiter
jedt, magára a marxista világnézetre azonban nem. A marxista világnézet a tudományos
bírálat minden fajtájától mentes, és ebben a dogmatikus hittételek struktúráját másolja.
Ezzel ellentétben a nyugati civilizáció univerzalizmusa az újkori tudomány alapvet6
nyitottságát tükrözi. Ez nem valamely meggy6z6dés dogmatizálásán alapul, hanem
azon, hogy mindenfajta nyilvános érvényesülés szándékának egy korlátozásoktól men
tes diskurzusban kell érvényre jutnia és konszenzusképesnek bizonyulnia. Ezen túl
azonban hallgatólagos megegyezés van arról, hogy egyáltalán milyen érvek megenge
dettek az univerzális diskurzusban, és hogy egyáltalán milyen eredmények válhatnak
általános érvényúekké. Alapjában véve csak a naturalisztikus érvelés megengedett, te
hát azok az érvek, melyek az ember empirikus szükségleteinek természetére vonatkoz
nak. A modem világban a vallásnak is csak a t6le teljességgel idegen"vallási szükség
let" legitimádós elvével kell élnie. Csak ezen szükséglet kielégít6jeként tarthat szerepére
igényt. Isten ember iránti igényének érvényre juttatása akkor is rendszeridegen és meg
nem engedett lenne, ha ez lenne a többségi meggy6z6dés. A modem tudat számára a
naturalisztikus alapzat fontosabb, mint az azon alapuló univerzalizmus. Etsi Deus non
daretur - ez az újkori természettudományos módszertani alapelv vált a meghatározó
újkori tudatformává. E tudat számára a feltétlenség bármely formája csak akkor asszi
milálható, ha formálisan értelmezik, tehát naturalisztikusan megalapozott feltételezett
séggé alakítjak át.

(A tanulmány II., a modernitás válságával fog1o:lkozó részétkövetkez6 számunkban közöljük.)
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