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"Számomra ez nem egy professzor könyve, 

hanem egy olyan gondolkodóé, aki hajlandó 

vállalni az írók által gyakrabban vállalt 

kockázatokat. 

fontos kijelentést tesz, és alapos 

tanulmányozást érdemel. Amit nyújt, akár 

egyetértünk a következtetéseivel, akár nem, az 

egy nélkülözhetetlen útmutató a vitához, nem 

a hagyomány puszta átfutása, hanem egy teljes 

körűen megfogalmazott, történelmileg pontos 

összefoglaló, egy hiteles összefoglaló a 

magasabb szellemi élet fejlődéséről a 

demokrata USA-ban. 

-Saul Bellow, 

az előszóból 

 
A The Closing of the American Mind egy 

kiváló politikai filozófus erőteljes kritikája 

korunk intellektuális és erkölcsi zűrzavaráról. 

Allan Bloom, a Chicagói Egyetem 

társadalmi gondolkodásának professzora, 

Platón és Rousseau neves fordítója szerint a 

huszadik századi Amerika társadalmi és 

politikai válsága valójában szellemi válság. Az 

egyetemek céltalanságától kezdve a diákok 

tanuláshiányáig, a felszabadulás iar gonjától az 

észnek a "kreativitással" való kiszorulásáig: 

Bloom megmutatja, hogy az amerikai 

demokrácia akaratlanul hogyan adott otthont a 

nihilizmus és a kétségbeesés, a toleranciának 

álcázott relativizmus vulgarizált kontinentális 

eszméinek. 

Bloom szerint ma olyan fiatalokat látunk, 

akik a múlt megértésének és a jövő víziójának 

hiányában egy elszegényedett jelenben élnek. 

És az oktatásukkal megbízott egyetemeink már 

nem közvetítik a filozófia és az irodalom nagy 

hagyományának ismeretét, amely a diákokat 

(folytatás a bocklapon) 



(folytatás az első oldalról) 

tudatában a természet rendjének és az 

embernek ebben elfoglalt helyének. A 

felsőoktatás nem képes felkelteni vagy 

táplálni azt az önismeretet, amely mindig is 

a komoly, hu mane tanulás alapja volt. 

A The Closing of the Amer ican Mind (Az 

amerikai elme bezárulása) századunk 

szellemi áramlatainak átfogó elemzése, 

amely elengedhetetlen Amerika szellemi 

gyengélkedésének megértéséhez. 
 

A szerzőről 

Allan Bloom a John M. Olin Center for 

Inquiry into the Theory and Practice of 

Democracy társigazgatója a Chicagói 

Egyetemen, ahol a Társadalmi Gondolatok 

Bizottságának professzora is. Tanított a 

Yale-en, a Cornell-en, a Torontói Egyetemen, 

a Tel Aviv-i Egyetemen és a Párizsi 

Egyetemen. Platón Köztársaságának és 

Rousseau Emile-jának fordítója és 

szerkesztője, valamint a Shakespeare 

politikája című könyv szerzője. 

A kabát tervezte Louise Fili 
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Az amerikai elme bezárkózása című könyv kritikáiból 
az országos listavezető bestseller 

 
"Nagyjából olyan erővel és hatással csapódik be, mint amilyen az elektrosokk-terápia lehet... 

Egyszerre szenvedélyes és szellemes, édesen érvelő és felháborító, a könyv jobban leköti az 

ember figyelmét és koncentrálja az elmét, mint bármely más könyv, amelyről az elmúlt öt évben 

eszembe jutott." 

-Christopher Lehmann-Haupt 

The New York Times 

"Gazdag és magával ragadó ... Ennek a könyvnek az az erénye, hogy szinte mindenkit provokálni 

fog...

 .......................................................................................................................................................... Kevé

s 

az utóbbi években megjelent könyvek sem a terjedelmükben, sem a megragadásuk szélességében 

nem közelítik meg Allan Bloom nagyszabású, az amerikai elmét bemutató könyvét." 

-S. Frederick Starr 

Az Oberlin College elnöke 

The Washington Post Book World 

"Talán ez a legfontosabb amerikai mű a maga nemében a második világháború óta. " 

-Joseph Coates 

Chicago Tribune 

"Alapvető olvasmány mindazok számára, akiket érdekel a liberális oktatás helyzete ebben a 

társadalomban ... Az amerikai elme bezárulása a legritkább dokumentum, egy valóban 

mélyreható könyv, amely egy hosszú és türelmes elmélkedés eredményeként született olyan 

kérdésekről, amelyekről azt lehet mondani, hogy meghatározzák, hogy kik vagyunk, mind 

egyénként, mind társadalomként." 

-Roger Kimball 

The New Yo,fc Times Boole Review 

"Rendkívüli... Nincs még egy könyv, amelyik ilyen éleslátó meglátásokat ötvözne államunk 

ilyen radikális és alapvető kritikájával. Nincs még egy könyv, amely egyszerre lenne ilyen 

eleven és ilyen mély, ilyen szellemes és ilyen átgondolt, ilyen felháborító és ilyen értelmes, 

ilyen mulatságos és ilyen borzongató." 
-William Kristol 

A miniszter tanácsadója 
U. Amerikai Oktatási 
Minisztérium 
The Wall Street Journal 

"Az év könyve." 

-Insight 

"Kiváló útmutató nemcsak a nyugati politikai gondolkodáshoz, hanem ahhoz is, ahogyan az az 

amerikai társadalom mindennapi viszonyaiban megvalósult." 

 

 
"Briliáns ... üdítő, de egyben 

dermesztő. " 

-Robert Pattison 
The Nation 

 
-The Economist 
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Bloom professzornak megvan a maga módszere. Az amerikai 

felsőoktatásról írva nem tartja be annak a formáit, illemszabályait és 

szertartásait, amit (általában maga is) a tudósok közösségének nevez. 

Pedig a megbízólevelei feddhetetlenek. Kitűnő könyv szerzője 

Shakespeare politikájáról, lefordította Platón Köztársaságát és 

Rousseau Emile-ját. Nehéz lesz a csalódott kollégáknak leinteni őt, és 

sokan éppen ezt akarják majd tenni, mert éppúgy okos és talpraesett, 

mint tanult, és nagyszerű megfigyelője annak, amit Mencken, amikor 

gonoszkodott, "a magasabb műveltségnek" nevezne. 

Bloom professzor azonban nem debunker és nem is szatirikus, és a 

komolyságról alkotott felfogása messze túlmutat az aca demia 

álláspontjain. Nem elsősorban a professzorokhoz szól. Ők szívesen 

hallgatják - és hallgatni is fogják, mert heves támadások érik -, de ő egy 

nagyobb közösségbe helyezi magát, gyakrabban idézi Szókratészt, 

Platónt, Machiavellit, Rousseau-t és Kantot, mint kortársainkat: "Az 

ember igazi közössége a közösség minden önellentmondásos 

szimulákrája közepette az igazságot keresők közössége, a potenciális 

megismerők közössége... minden emberé, amennyire meg akarja ismerni. 

De valójában ebbe csak néhányan tartoznak bele, az igazi barátok, ahogy 

Platón volt Arisztotelész számára abban a pillanatban, amikor a jó 

természetéről nem értettek egyet Ők abszolút egy lélek voltak, ahogyan 

nézték 

a problémára. Platón szerint ez az egyetlen igazi barátság, az egyetlen igazi 

közjó. Ez az a pont, ahol a kapcsolattartó emberek olyan kétségbeesetten 
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Előszó 
 

 

keresni kell, hogy megtalálják....Ez a valószínűtlen filozófus-királyok 

rejtélyének értelme. Nekik van egy igazi közösségük, amely példaértékű 

az összes többi közösség számára." 

A modern olvasók számára az ilyen stílus a klasszikus 

merevségtől - "Igazság", "Tudók", "a Jó", "Ember" - elrontottnak fog 

tűnni, de semmiképpen sem tagadhatjuk, hogy az ilyen nyelvezet 

elleni tiltakozásunk mögött az "értékekről" szóló modern beszédünk 

gyengeségének és nem ritkán giccsességének bűnös tudata húzódik 

meg. 

A fenti mondatok Bloom könyvének következtetéséből származnak. 

Olvasóitól búcsúzva a legkomolyabb. Más hangnemben ír, amikor a 

hivatásos közgazdászok hatalmáról, a modern tudománynak az azt megelőző 

"természetfilozófiától" való elszakadásáról, a "kulturális relativizmusnak" 

nevezett jelenségről vagy az M.B.A.-diploma valódi, alulról jövő 

jelentőségéről értekezik. Gyakran provokatívan és gonoszul villog. A 

bölcsészettudományok egyetemeken elfoglalt helyéről szólva "elsüllyedt 

régi Atlantisznak" nevezi őket, amelyhez újra fordulunk, hogy megpróbáljuk 

"megtalálni önmagunkat most, hogy mindenki más feladta". "A 

bölcsészettudományok olyanok, mint a régi nagy párizsi bolhapiac, ahol a 

kacatok tömegei között a jó szemű emberek eldobott kincseket találtak.   " 

Vagy pedig: "Olyanok, mint egy menekülttábor, ahol a barátságtalan 

rezsimek által munkahelyükről és országukból elűzött zsenik 

tétlenkednek." Thoether 

az egyetem két részlegének nincs haszna a múltból...".  Amikor nem a Jó 

természetével van elfoglalva, akkor a legjobbakkal (vagy mondhatnám azt 

is, hogy a legrosszabbakkal) nagyon tud ütni. Tudósként felvilágosítani akar, 

íróként pedig Arisztophanésztől és más példaképektől megtanulta, hogy a 

felvilágosításnak élvezetesnek is kell lennie. Számomra ez nem egy 

professzor könyve, hanem egy olyan gondolkodóé, aki hajlandó vállalni az 

írók által gyakrabban vállalt kockázatokat. Kockázatos egy eszmei könyvben 

a saját hangján beszélni, de emlékeztet bennünket arra, hogy a legigazabb 

igazságok forrásait 

elkerülhetetlenül mélyen személyesek. Bloom azt mondja nekünk: "Platón 

Köztársaságára hivatkoztam, amely számomra a nevelésről szóló könyv, 

mert számomra valóban megmagyarázza, hogy mit tapasztalok emberként és 

tanárként." Az akadémikusok, még azok is, akik egzisztencialistaként írják le 

magukat, nagyon ritkán ajánlják fel magukat nyilvánosan és őszintén, mint 

egyéniségeket, mint per sons. Bloom professzor tehát korunk szellemi 
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háborúinak élharcosa, és mint ilyen, egyedülállóan rokonszenves számomra. 

(Ha ő személyeskedhet, nem látom okát, hogy én miért maradjak névtelen 

kommentátor.) 



Előszó 
 

 

Záróoldalain Bloom egy diákról mesél, aki a Symposion 

felolvasása után azt mondta, hogy ma már nehéz elképzelni azt a 

varázslatos athéni légkört, "amelyben barátságos, művelt, élénk, 

egyenrangú, civilizált, de természetes emberek gyűltek össze, és 

csodálatosan meséltek vágyaik értelméről. De [teszi hozzá Bloom] az 

ilyen élmények mindig elérhetőek. Valójában ez a játékos beszélgetés 

egy szörnyű háború kellős közepén zajlott, amelyet Athénnak el kellett 

veszítenie, és Arisztophanész és Szókratész legalábbis előre láthatta, 

hogy ez a görög civilizáció hanyatlását jelenti. De nem voltak hívei a 

kultúra kétségbeesésének, és e szörnyű politikai körülmények között a 

természet örömének való átadásuk bizonyította annak életképességét, 

ami a legjobb az emberben, függetlenül az akcidentálistól, a 

körülményektől. Túlságosan függőnek érezzük magunkat a történelemtől 

és a kultúrától.... Ami lényeges ... bármelyik platóni dialógusban, az szinte 

minden időben és helyen megismételhető. . .. Ez a gondolkodás lehet, 

hogy az egésznek ez a célja. Ez az, ahol kezdünk kudarcot vallani. Pedig 

ott van az orrunk előtt, valószínűtlenül, de mindig jelen van." 

Nagyon komolyan veszem ezt a kijelentést, és nagyon meghatódtam 
tőle, 

látva benne a magot, amelyből az életem kinőtt. Mert középnyugati 

lakosként, bevándorló szülők fiaként már korán felismertem, hogy nekem 

kell eldöntenem, hogy zsidó származásom, környezetem (Chicago véletlen 

körülményei), iskolai tanulmányaim milyen mértékben határozzák meg 

életem menetét. Nem állt szándékomban teljes mértékben a történelemtől és 

a kultúrától függeni. A teljes függőség azt jelentené, hogy végem van. 

Korunk civilizált világának legáltalánosabb tanítása egyszerűen 

megfogalmazható: "Mondd meg, honnan jöttél, és én megmondom, mi 

vagy". A világon semmi esély nem volt arra, hogy Chicago - lelkesen 

amerikanizálódó tágabb családom beleegyezésével - a maga képére 

formáljon engem. Mielőtt még képes lettem volna tisztán gondolkodni, az 

anyagi súlyával szembeni ellenállásom a makacsság formáját öltötte. Nem 

tudtam megmondani, miért nem engedem, hogy egy környezet termékévé 

váljak. De a haszonelvűség, a hasznosság, az óvatosság, az üzlet nem volt 

rám hatással. Anyám azt akarta, hogy hegedűs legyek, vagy ha ez nem 

sikerült, akkor rabbi. Választhattam, hogy a Palmer-házban 

vacsoramuzsikálok vagy zsinagógát vezetek. A hagyományos ortodox 

családokban a kisfiúkat megtanították a Genezis és az Exodus fordítására, 

így könnyen lehet, hogy rabbinak mentem volna, ha a nagyvilág, az utca 
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világa nem lett volna olyan csábító. Emellett a jámbor élet nem nekem való 

volt. Különben is, már korán elkezdtem 



Előszó 
 

 

hogy sokat olvassak, és hamar elragadott az ősi vallás. Apám vonakodva 

engedélyezte, hogy tizenhét évesen beiratkozzam az egyetemre, ahol lelkes 

(vadul izgatott), de kiszámíthatatlan és ellentmondásos diák voltam. Ha 

beiratkoztam a 201-es közgazdaságtanra, biztos voltam benne, hogy minden 

időmet Ibsen és Shaw olvasásával töltöm. Beiratkoztam egy költészet 

kurzusra, de hamarosan meguntam a metrumokat és a strófákat, és 

figyelmemet Kropotkin Egy forradalmár emlékiratai és Lenin Mi a 

teendő? Ízlésem és szokásaim egy íróé voltak. Inkább magam olvastam 

verseket, a cezúráról szóló előadások nélkül. Hogy a könyvektől megfeszült 

szememet kipihenjem, biliárdoztam és pingpongoztam a férfiklubban. 

Hamarosan tisztában voltam vele, hogy a fejlett európai 

gondolkodók szemében egy Chicagóból, a brutális materializmus 

központjából származó fiatalember kulturális elvárásaiban csalódnom 

kellett. Tegyük össze a vágóhidakat, az acélgyárakat, a 

teherpályaudvarokat, a várost alkotó ipari falvak primitív bungalóit, a 

pénzügyi negyed komorságát, a baseballpályákat és a díjbirkózásokat, a 

gépi politikusokat, a tiltott bandaháborúkat, és máris a 

"szociáldarwinista" sötétség szilárd burkát kaptuk, amelyet a kultúra 

sugarai nem tudtak áthatolni. Reménytelen, a magasan kifinomult 

angolok, franciák, németek és olaszok, a művészet legfejlettebb modern 

formáinak szószólói megítélése szerint. E külföldi megfigyelők 

némelyike számára Amerikának számos előnye volt Európával szemben, 

proaktívabb, energikusabb, szabadabb, nagyrészt mentes a kóros 

politikától és a pusztító háborúktól, de ami a művészetet illeti, jobb lett 

volna - ahogy Wyndham Lewis fogalmazott - eszkimónak születni, mint 

minnesotai presbiternek, aki festő akart lenni. A civilizált európaiak, akik 

gyakran kivételesen megszabadultak saját országuk osztályelőítéleteitől, 

kényelmesen el tudták helyezni nem teljesen elsajátított előítéleteiket a 

szabadelvű Egyesült Államokban. Amit senki sem volt képes előre látni, 

az az, hogy minden civilizált ország arra rendeltetett, hogy közös 

kozmopolitizmusba süllyedjen, és hogy a civilizáció régebbi ágainak 

sajnálatos meggyengülése új lehetőségeket nyit, és megszabadít 

bennünket a történelemtől és kultúrától való függőségünktől - a hanyatlás 

rejtett előnye. Bizonyára lennének barbár megnyilvánulások, de 

meglenne az újfajta függetlenség lehetősége is. 

Ebben a tekintetben, ahogy az amerikaiak szokták mondani, egy szikla 

és egy nehéz hely között találom magam. Az európai megfigyelők néha 

hibrid kuriózumnak minősítenek, sem teljesen amerikainak, sem kielégítően 
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európaiaknak nem vagyok. 



Előszó 
 

 

a filozófusokra, történészekre és költőkre való hivatkozásokkal, akiket 

középnyugati lakhelyemen nagyban-egészben elfogyasztottam. 

Természetesen autodidakta vagyok, mint a modern írók mindig. Az a 

szellemes újonc, a tizenkilencedik századi regényíró, merészen találgatott, 

merészen merészkedett, merészen sejtetett. A függő intelligencia szintézist 

alkotott. Balzac kijelentette: "A világ az enyém, mert én értem meg". 

Bloom professzor könyve miatt attól félek, hogy a világ könyvét, amelyet az 

autodidakták oly gazdagon tanulmányoztak, a "tanultak" zárják be, akik 

véleményfalakat emelnek, hogy kizárják a világot. 

Más szempontból az amerikai olvasók néha kifogásolják, hogy a 

könyveimben van egyfajta idegenség. Régi világbeli írókat emlegetek, 

igényesnek tűnök, és úgy tűnik, mintha a kutyát tenném fel. Készséggel 

elismerem, hogy itt-ott valószínűleg nehezen olvasható vagyok, és 

valószínűleg egyre nehezebb leszek, ahogy a közönség írástudatlansága 

növekszik. Soha nem könnyű feladat az olvasók szellemi mércéjét venni. 

Vannak dolgok, amelyeket az embereknek tudniuk kell, ha egyáltalán 

olvasni akarnak könyveket, és az irántuk való tiszteletből vagy a látszat 

megóvása érdekében az ember hajlamos a huszadik század történelmének 

nagyobb ismeretét feltételezni róluk, mint ami objektíve indokolt. Emellett 

az írók egy bizonyos lélektani egységet mindig természetesnek vesznek. "A 

többiek lényegében olyanok, mint én, és én is alapvetően olyan vagyok, mint 

ők, adok-veszek néhány apró különbséget". Egy írás egy felajánlás. Az 

ember az oltár elé viszi, és reméli, hogy elfogadják. Imádkozol legalább 

azért, hogy az elutasítás ne taszítson dühbe, és ne váljon belőled Káin. Talán 

naivan előveszed kedvenc kincseidet, és válogatás nélkül halomba rakod 

őket. Azok a 

akik most nem ismerik fel az értéküket, később talán felismerik. És nem 

mindig érzed, hogy bármelyik kortársadnak írsz. Könnyen lehet, hogy az 

igazi olvasóid még nincsenek itt, és a könyveid hatására fognak majd 

megvalósulni. 

Van, amikor élvezem, hogy kigúnyolom a művelt amerikaiakat. A 

Herzogot például komikus regénynek szántam: egy jó amerikai 

egyetemen doktorált doktorandusz szétesik, amikor a felesége elhagyja 

egy másik férfiért. Levélírói roham fogja el, és gyászos, harapós, 

ironikus és féktelen leveleket ír nemcsak barátainak és ismerőseinek, 

hanem az őt formáló nagy embereknek, a gondolkodás óriásainak is. Mit 

tegyen ebben a válságos pillanatban, vegye le a polcról Arisztotelészt 

vagy Spinozát, és rohamozza át a lapokat vigaszt és tanácsot keresve? A 
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megrázott ember, miközben megpróbálja újra összerakni magát, 

értelmezni az ő 
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megtapasztalni, értelmet adni az életnek, világosan tudatára ébred egy ilyen 

erőfeszítés képtelenségének. "Amire ennek az országnak szüksége van" - írja 

végül, megadva magát állapotának abszurditásának - "az egy jó ötcentes 

szintézis". Itt visszhangozza Marshall urat, Woodrow Wilson alelnökét, aki 

a Nagy Háború idején azt mondta: "Amire ennek az országnak szüksége 

van, az egy jó ötcentes szivar". Herzog egyes olvasói panaszkodtak, hogy a 

könyv nehéz. Bármennyire is szimpatizáltak volna a szerencsétlen és 

komikus történelemprofesszorral, időnként elriasztották őket hosszú és 

tanulságos írásai. Néhányan úgy érezték, hogy nehéz vizsgát kell tenniük 

egy szellemtörténeti áttekintő kurzuson, és aljasnak tartották, hogy a 

szimpátiát és a szellemességet homályossággal és pedantériával vegyítem. 

De hát én a pedantérián gúnyolódtam! 

A válasz: "Ha ez volt a célod, akkor nem teljesen sikerült. Néhány 

olvasója azt hitte, hogy kihívást állít fel, valami olyasmit, ami hasonlít 

egy akadálypályára, vagy egy tojásfejű keresztrejtvényre a MENSA 

tagjai számára." Néhányan talán hízelgőnek találták, míg mások 

nehezményezték, hogy próbára tették őket. Az emberek a legjobb 

gondolkodásukat a szakmai szakterületükre tartogatják, és legközelebb 

az éber állampolgárokat érintő komoly kérdésekre - gazdaság, politika, 

nukleáris hulladék elhelyezése stb. A napi munka végeztével szórakozni 

akarnak. Nem értik, miért ne lehetne a szórakozásuk egyszerűen csak 

szórakoztató, és bizonyos szempontból egyetértek, mert magam is, 

amikor Montaigne-t olvasom, ahogyan néha teszem, kísértést érzek arra, 

hogy kihagyjam hosszú idézeteit a klasszikusokból, ami némileg 

megterheli a középiskolai latin tudásomat, és nem szórakoztató, ha az 

ember visszaküldi magát a középiskolába. Hogy Herzoggal fejezzem 

be,  a regényt arra szántam, hogy megmutassa, milyen kevés erőt tudott 

adni a "felsőoktatás" egy bajba jutott embernek. A végén rádöbben, hogy 

az életvezetésre nem kapott nevelést (az egyetemen ki tanította volna 

meg arra, hogyan kell bánni az erotikus igényeivel, a nőkkel, a családi 

ügyekkel?), és a játékok nyelvén szólva visszatér a kiindulóponthoz - 

vagy ahogy a könyv írása közben fogalmaztam magamban, valamilyen 

ősi egyensúlyi ponthoz. Herzog zűrzavara barbár. Hát mi más lehetne? 

De van egy pont, ahol - komikus érzékének segítségével - képes 

megállni. A legnagyobb zűrzavarban is van még egy nyitott csatorna a 

lélekhez. Nehéz lehet megtalálni, mert a középkorra már benőtte, és a 

legvadabb sűrűségek némelyike, amelyek körülveszik, abból nő ki, amit 

neveltetésünknek nevezünk. De a csatorna mindig ott van, és a mi 
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dolgunk, hogy nyitva tartsuk, hogy hozzáférhessünk önmagunk 

legmélyebb részéhez - ahhoz a részhez, amely 
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bennünk, amely tudatában van egy magasabb tudatosságnak, amelynek 

segítségével végső ítéleteket hozunk, és mindent összerakunk. Ennek a 

tudatosságnak a függetlensége, amelynek megvan az ereje ahhoz, hogy 

immunis legyen a történelem zajára és közvetlen környezetünk zavaró 

tényezőire, az életküzdelem lényege. A léleknek meg kell találnia és meg 

kell állnia a helyét az ellenséges erőkkel szemben, amelyek néha olyan 

eszmékben testesülnek meg, amelyek gyakran tagadják puszta létét, sőt 

gyakran úgy tűnik, hogy teljesen meg akarják semmisíteni. A 

tizenkilencedik század romantikus költői és más építő elméletírói 

tévedett - a költők és a regényírók soha nem lesznek az emberiség 

törvényhozói és tanítói. Az, hogy a költők - a művészek - új szemmel 

nézik az embereket, más szemmel nézik a világot, másképp látják a 

világot, másképp térítik meg őket a megrögzött tapasztalati módokból, 

elég ambiciózus, ha a művészi projektet célzatosan kell megfogalmazni. 

Ami ezt a projektet egyedülállóan nehézzé teszi, az a képzett tudatlanság 

és a rossz gondolkodás elkeserítő terjedése. Mert hogy a 

legegyszerűbben fogalmazzak, gondolatvilágban élünk, és a gondolkodás 

valóban nagyon rosszul működik. Ezért a művész, akár értelmiséginek 

tekinti magát, akár nem, gondolati harcokba keveredik. A gondolkodás 

önmagában sohasem gyógyítja meg azt, ami bántja, és minden 

művésznek hálásnak kell lennie a naiv kegyelemért, amely túl teszi őt a 

bonyolult gondolkodás szükségességén. Számomra az egyetem volt a 

leválás helye, ahol segítséget találhatok a rossz gondolatok elvetésének 

fáradságos feladatában. Az egyetemen kezdtem el feldolgozni a modern 

ideológiákat, a kapitalista és a marxista ideológiákat, a pszichológiákat, a 

társadalom- és történelemelméleteket, valamint a filozófiákat (logikai 

pozitivizmus, naturalizmus, egzisztencializmus stb.). A fölöslegességeket 

levetve, hogy mentális testem visszanyerje légzésre való képességét, és a 

lét gyökér-egyszerűségeit védve, az egyetemet soha nem tekintettem 

menedéknek vagy menedéknek a "külvilágtól". Az élet egy szigorúan 

akadémiai faluban, egy nagy, viharos várostól elszigetelve, kínszenvedés 

lett volna számomra. Ezért soha nem voltam, ahogy egy "radikális" 

közép-európai regényíró nemrég nevezett, "egyetemi író". Inkább arra 

képeztem magam, hogy felfogjam a radikális és jobboldali témák 

végtelen variációit, így képessé váltam (nem irigylésre méltó képesség) 

arra, hogy kiszűrjem egy évszázad forradalmi retorikájának tisztítatlan 

szennyvízszagát, vagy más irányból, hogy Gore Vidal "eredeti" 

geopolitikájának legutóbbi kitörésében nem mást, mint a Hearst Sunday 
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Supplement témáját, a "sárga veszélyt", amelynek szaga ma sem 

kellemesebb, mint a harmincas években volt. Nincs semmi 
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egyáltalán nem újdonság ezeknek az agitációs és "aktivista" íróknak a 

tüzes pózolása. Ha képesek lennének valami sajátos dologgal előállni, 

akkor az egyetemek nem tartanák monopóliumukat a szellemi életben. 

Bloom professzor érvelésének lényege, hogy az egyetemnek egy 

olyan társadalomban, amelyet a közvélemény irányít, a szellemi 

szabadság szigetének kellett volna lennie, ahol minden nézetet korlátozás 

nélkül vizsgálnak. A liberális demokrácia a maga nagyvonalúságában ezt 

tette lehetővé, de azáltal, hogy beleegyezett abba, hogy aktív vagy 

"pozitív", részvételi szerepet játsszon a társadalomban, az egyetemet 

elárasztotta és telítette a társadalom "problémáinak" visszaáramlása. Az 

Egészség, a Szex, a Faj, a Háború kérdéseivel foglalkozva az 

akadémikusok hírnevüket és vagyonukat öregbítik, az egyetem pedig a 

társadalom fogalmi raktárává vált a gyakran káros hatások számára. A 

liberális oktatás minden olyan reformjavaslat, amely az egyetemet 

konfliktusba hozná az egész USA-val, elképzelhetetlen. Egyre inkább 

úgy tűnik, hogy a "bent" lévő emberek étvágyukban és indítékaikban 

azonosak az egyetemen "kívül" lévő emberekkel. Én úgy veszem, hogy 

Bloom ezt mondja, és ha pusztán polemikus kijelentést tenne, akkor ezt 

elég könnyű lenne félretenni. Ami félelmetesen komollyá teszi, az az 

érvelést kísérő pontos történelmi háttér. A politikai elmélet csodálatra 

méltó ismeretével magyarázza el, hogyan jött létre mindez, hogyan 

alakult ki a modern demokrácia, mit akart Machiavelli, Hobbes, Locke, 

Rousseau és a felvilágosodás többi filozófusa, és hogyan sikerült vagy 

bukott el a szándékuk. 

A baloldal és a jobboldal közötti vita hevülete az elmúlt évtizedben 

olyannyira elmérgesedett, hogy a civilizált diskurzus szokásai is 

megperzselődtek. Úgy tűnik, az ellenfelek már nem hallgatnak egymásra. 

Kár lenne, ha az intelligens ellenfelek nem olvasnák önzetlen figyelemmel 

Bloom professzor könyvét. Fontos megállapítást tesz, és de gondos 

tanulmányozásra szolgál. Amit nyújt, akár egyetértünk a következtetéseivel, 

akár nem, az egy nélkülözhetetlen útmutató a vitához, nem a hagyomány 

puszta átfutása, hanem egy teljes körűen megfogalmazott, történelmileg 

pontos összegzés, egy hiteles összefoglaló a magasabb szellemi élet 

fejlődéséről a demokratikus E g y e s ü l t  Államokban. 

 
SAUL BELLOW 
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Ez az esszé - elmélkedés lelkünk, különösen a fiatalok lelkének 

állapotáról és neveléséről - egy tanár szemszögéből íródott. Ez a 

nézőpont, bár súlyos korlátokkal rendelkezik, és veszélyes kísértésekkel 

jár, kiváltságos. A tanárnak, különösen a liberális nevelés iránt 

elkötelezett tanárnak, állandóan meg kell próbálnia az emberi teljesség 

célja felé nézni, és vissza kell tekintenie tanítványai természetére itt és 

most, mindig arra törekedve, hogy megértse az előbbit, és felmérje az 

utóbbiak képességeit, hogy megközelítsék azt. A fiatalokra való 

odafigyelés, annak ismerete, hogy mire éheznek és mit tudnak 

megemészteni, a mesterség lényege. Ki kell kémlelni és elő kell 

csalogatni ezeket az éhségeket. Nincs ugyanis olyan igazi oktatás, amely 

nem az érzett szükségletekre válaszol; minden más, amit elsajátítunk, 

jelentéktelen kirakatmunka. Hogy mi az egyes nemzedékek lényege, azt 

legjobban az emberiség állandó gondjaihoz való viszonyában lehet 

felfedezni. Ez pedig az egyes nemzedékek ízlésében, szórakozásaiban és 

különösen dühében fedezhető fel a legjobban (ez mindenekelőtt egy 

olyan korban igaz, amely a nyugodt önismeretre büszke). Különösen 

árulkodóak azok a különféle szélhámosok, akiknek az a dolguk, hogy a 

fiatalokat megszólítsák. Ezeknek a kultúrával házalóknak a legerősebb 

indítékuk, hogy kiderítsék a fiatalok étvágyát - így hasznos kalauzok a 

korszellem útvesztőiben. 

A tanár álláspontja nem önkényes. Ez nem egyszerűen függ 

nem függ attól, hogy a diákok mit gondolnak, mit akarnak, vagy éppen 

mi történik ezen a helyen vagy ebben az időben, és nem kényszerítik rá 



 

 

egy adott társadalom igényei vagy a piac szeszélyei sem. Bár sok 

erőfeszítést tettek a 
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azt próbálja bizonyítani, hogy a tanító mindig ilyen erők közvetítője, 

valójában akarva-akaratlanul is az a tudat vagy jóslás vezérli, hogy 

létezik emberi természet, és hogy az ő feladata, hogy segítse annak 

kiteljesedését. Erre nem absztrakciók vagy bonyolult érvelés útján jut el. 

Ezt a tanítványai szemében látja. Ezek a tanulók csak potenciálisak, de a 

potenciál túlmutat önmagán; és ez a forrása annak a szinte mindig 

csalódott, de mindig újjáéledő reménynek, hogy az ember nem csupán 

egy akci dentális teremtmény, aki ahhoz a bizonyos barlanghoz van 

láncolva és az által formálva, amelybe született. A bábaság - vagyis a 

valódi csecsemők világra hozatala, amelynek nem a bába, hanem a 

természet az oka - jobban jellemzi a tanítást, mint a szocializáció szó. A 

bábaasszonytól független, életerős gyermek születése a tanító igazi 

öröme, olyan öröm, amely sokkal hatékonyabban motiválja őt, mint 

bármilyen önzetlen erkölcsi kötelesség, olyan szemlélődés elsődleges 

élménye, amely minden cselekedetnél kielégítőbb. Egyetlen igazi tanár 

sem kételkedhet abban, hogy az ő feladata az, hogy segítse tanítványát 

abban, hogy a konvenciók és előítéletek minden torzító erejével szemben 

kiteljesítse az emberi természetet. Lehet, hogy a látásmódja arról, hogy 

mi is ez a természet, elhomályosodik, lehet, hogy a tanár többé-kevésbé 

korlátozott, de tevékenységét valami rajta kívül álló dolog szorgalmazza, 

amely egyúttal mércét is ad neki a tanítványai képességeinek és 

teljesítményének megítéléséhez. Ráadásul nincs olyan igazi tanár, aki a 

gyakorlatban nem hisz a lélek létezésében, vagy egy olyan varázslatban, 

amely a beszéd által hat rá. A léleknek, így kell gondolnia a tanárnak, az 

oktatás kezdetén szüksége lehet külső jutalmakra és büntetésekre, hogy 

tevékenységét motiválja; de végül ez a tevékenység a saját jutalma, és 

önellátó. 

Ezek azok az okok, amelyek segítenek megmagyarázni egy olyan 

felnőtt perverzitását, aki inkább a fiatalok társaságát részesíti előnyben, 

mint a felnőttekét. Jobban szereti az ígéretes "lehet", mint a hibás "van". 

Az ilyen felnőtt számos kísértésnek van kitéve - különösen a hiúságnak 

és annak a vágynak, hogy inkább propagandázzon, mint tanítson -, és 

maga a tevékenység azzal a veszéllyel jár, hogy a tanítást előnyben 

részesíti a megismerés helyett, hogy ahhoz igazodik, amit a diákok meg 

tudnak vagy meg akarnak tanulni, hogy önmagát csak a diákjai által 

ismeri meg. 

Így a tanítás veszélyt jelenthet a filozófiára, mert a filozófia 

magányos törekvés, és aki azt folytatja, soha nem tekinthet közönségre. 



 

 

De túlzás lenne azt kérni, hogy a tanárok filozófusok legyenek, és egy 

kis kötődés a közönséghez szinte elkerülhetetlen. És ha ennek jól 

ellenállunk, maga a vétek is átfordulhat valamiféle erénnyé, és 

ösztönözheti a filozofálást. A diákok iránti rajongás a különféle 
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a lélek fajtái és azok különböző képességei az igazság és a tévedés, 

valamint a tanulás terén. Az ilyen tapasztalat feltétele annak, hogy 

megvizsgáljuk a kérdést: "Mi az ember?", a legmagasabb törekvéseihez 

képest, szemben az alacsony és közönséges szükségleteivel. 

A liberális oktatás pontosan azt jelenti, hogy segítünk a diákoknak 

abban, hogy feltegyék maguknak ezt a kérdést, hogy tudatosítani tudják, 

hogy a válasz nem egyértelmű, és nem is egyszerűen elérhetetlen, és 

hogy nincs olyan komoly élet, amelyben ez a kérdés ne lenne állandóan 

jelen. Minden elferdítésére irányuló törekvés ellenére (amelyek közül 

néhányat ebben a könyvben tárgyalunk), a kérdés, amelyet minden fiatal 

feltesz: "Ki vagyok én?", a mindannyiunkban megszülető erős késztetés, 

hogy kövessük a delphoi parancsot: "Ismerd meg önmagad", elsősorban 

azt jelenti: "Mi az ember?". És krónikus bizonyossághiányunkban ez arra 

vezet, hogy megismerjük az alternatív válaszokat, és elgondolkodjunk 

rajtuk. A szabadoktatás hozzáférést biztosít ezekhez az alternatívákhoz, 

amelyek közül sok ellentétes természetünkkel vagy korunkkal. A 

liberálisan művelt ember az, aki képes ellenállni a könnyű és preferált 

válaszoknak, de nem azért, mert makacs, hanem mert ismer más, 

megfontolásra érdemes válaszokat. Bár ostobaság azt hinni, hogy a 

könyvekből való tanulás a nevelés egészét jelenti, mégis mindig szükség 

van rá, különösen olyan korokban, amikor a lehetséges magas emberi 

típusok élő példáinak szegénysége tapasztalható. És a könyvekből való 

tanulás a legtöbb, amit egy tanár adhat - megfelelően adagolva olyan 

légkörben, amelyben az élethez való viszonya hihető. Az élet 

megtörténik a diákjaival. A legtöbb, amit remélhet, az az, hogy amit 

adhat, az az életről tájékoztat. A legtöbb diák megelégszik azzal, amit a 

jelenünk fontosnak tart; mások lelkesedése lankad, amint a család és a 

tanítványok elhalványulnak. 

a törekvés más érdekeltségi tárgyakat biztosít számukra; egy kis részük 

az életét azzal tölti, hogy megpróbáljon autonóm lenni. Különösen ez 

utóbbiak számára létezik a liberális oktatás. Ők a legnemesebb emberi 

képességek használatának modelljévé válnak, és így mindannyiunk 

számára jótékonykodnak, inkább azért, amilyenek, mint azért, amit 

tesznek. Jelenlétük nélkül (és hozzá kell tenni, hogy tiszteletre méltóak 

nélkül) egyetlen társadalom sem nevezhető civilizáltnak - legyen az 

bármilyen gazdag vagy kényelmes, bármilyen technikailag ügyes vagy 

gyengéd érzelmekkel teli. 

A tanár szemszögéből, így értve, több mint harminc éve a 



 

 

legintenzívebb érdeklődéssel figyelem és hallgatom a diákokat. Amit a 

felsőoktatásba hoznak, szenvedélyek, kíváncsiságok, vágyak és főleg 

korábbi tapasztalatok terén, az megváltozott; és ott- 
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a nevelésükkel kapcsolatos feladat megváltozott. Ebben a könyvben 

megpróbálok hozzájárulni ennek a generációnak a megértéséhez. Nem 

moralizálok; nem akarok inkább Jeremiás lenni, mint Pollyanna. Ezt a 

könyvet mindennél inkább a frontról szóló beszámolónak kell tekinteni. 

Az olvasó maga ítélheti meg helyzetünk súlyosságát. Minden kornak 

megvannak a maga problémái, és nem állítom, hogy a múltban minden 

csodálatos volt. Jelenlegi helyzetünket írom le, és a múlttal való 

összehasonlítást nem kívánom gratulációra vagy hibáztatásra használni, 

hanem csak annak tisztázására, hogy mi számít számunkra, és mi a 

különleges a mi helyzetünkben. 

Egy szó a "mintámról" ebben a tanulmányban. Több ezer, 

viszonylag magas intelligenciájú diákból áll, akik anyagilag és 

szellemileg szabadon azt csinálnak azzal a néhány évnyi főiskolai 

tanulással, amihez kiváltságuk van - röviden, olyan fiatalokból, akik a 

húsz-harminc legjobb egyetemet benépesítik. Vannak másfajta diákok, 

akiket a körülmények így vagy úgy, de megakadályoznak abban, hogy a 

liberális oktatáshoz szükséges szabadságot élvezzék. Nekik megvannak a 

maguk igényei, és nagyon is lehet, hogy az általam itt leírtaktól nagyon 

eltérő karakterűek. A mintámnak - bármennyire is korlátozott - megvan 

az az előnye, hogy azokra koncentrál, akik a legnagyobb valószínűséggel 

kihasználják a liberális oktatás előnyeit, és akiknek van 

a legnagyobb erkölcsi és szellemi hatást gyakorolja a nemzetre. Ez néha 

azt mondta, hogy ezeknek az előnyös helyzetű fiataloknak kevésbé van 

szükségük a figyelmünkre és az erőforrásainkra, nekik már van elég. De 

mindenekelőtt nekik van a legnagyobb szükségük a nevelésre, mivel a 

legnagyobb tehetségeket a legnehezebb tökéletesíteni, és minél összetettebb 

a természet, annál inkább hajlamos a perverzióra. 

Nem kell bizonyítani az oktatás fontosságát; de meg kell jegyezni, 

hogy a modern nemzetek számára, amelyek a múltban minden más 

nemzetnél jobban az ész különböző felhasználási módjaira alapozták 

magukat, az egyetem, az ész otthona válsága talán a legmélyebb válság, 

amellyel szembe kell nézniük. 

Ez a könyv egy életen át tartó tanítás során szerzett tapasztalataimra 

koncentrált. Mivel pályafutásom szokatlanul boldogan telt, a hála a 

vezető érzés, amelyet a könyv áttekintése során felidézek. Elismeréseim 

ezért inkább az ehhez a teljes tapasztalathoz, mint ehhez a konkrét 

könyvhöz való hozzájárulást tükrözik. Mindenekelőtt tehát köszönetet 

kell mondanom azoknak a diákoknak, akiknek több mint harminc éven át 

klasszikus szövegeket volt szerencsém tanítani, különösen azoknak, 



 

 

akiket jól megismertem, és akiktől oly sokat tanultam az itt tárgyalt 

kérdésekről. 
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Előszó 23 

Közöttük vannak azok a régi diákok, akik most már nagyon önállóan 

gondolkodnak és barátok, akik elmondták nekem tapasztalataikat és 

megfigyeléseiket, és segítettek értelmezni az enyéimet: Christopher J. 

Bruell, Hillel G. Fradkin, James 

H. Nichols, Jr., Clifford Orwin, Thomas L. Pangle, Abram N. Shulsky, 

Nathan és Susan Tarcov. Különösen David S. Bolotin reagált a 

tézisemre, és cserébe meggyőzött annak komolyságáról. Mindannyian 

hozzájárultak és mérsékelték lelkesedésemet, mindegyikük a maga 

sajátos módján. Michael Z. Wu óriási segítségemre volt éleslátásával és 

kritikájával. 

Kollégáim közül, akikkel beszélgetek és tanítványaim vannak, 

megemlítem Saul Bellow-t és Werner J. Dannhausert. Az előbbi különös 

nagylelkűséggel hatolt be gondolataimba, és olyan utakra bátorított, 

amelyeken korábban soha nem jártam; az utóbbi, aki egész felnőtt 

életemben szellemi társam volt, szokásához híven vállalta, hogy 

elolvassa kéziratomat, és megajándékozott behatóságával és 

őszinteségével. 

A kézirat előkészítésében Judy Chernick, Terese Denov és Erica 

Aronson hűséges barátokként, teljes megbízhatósággal dolgoztak, 

izgalmassá téve a könyvkészítés legunalmasabb fázisait. Különösen 

boldog voltam a szerkesztőimben, Robert Asahinában, a Simon and 

Schustertől, és Bernard de Fallois-ban, az Editions Julliardtól, akik a 

könyv megírására ösztökéltek, majd több időt töltöttek vele, mint 

amennyit el tudtam volna képzelni. Az Earhart Alapítvány és a John M. 

Olin Alapítvány hosszú időn keresztül támogatott engem mint tanárt és 

tudóst, és nagyon hálás vagyok a tisztviselőiknek. 

Végezetül szeretném kifejezni csodálatomat Allan P. Sindler iránt, 

aki számomra az önzetlen egyetemi ember mintaképe volt. Élethosszig 

tartó magatartása azt bizonyítja, hogy a vállalkozás még mindig 

lehetséges és érdemes. 

El kell mondanom, és nem csak proforma, hogy e személyek említése 

semmiképpen sem jelenti azt, hogy ők támogatják nézeteimet. 

 

 
Chicago, 1986. 
május 

ALLAN BLOOM 
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Egy dologban egy professzor teljesen biztos lehet: szinte minden 

egyetemre járó diák azt hiszi, vagy azt mondja, hogy azt hiszi, hogy az 

igazság relatív. Ha ezt a hitet próbára teszik, számítani lehet a diákok 

reakciójára: értetlenkedni fognak. Az, hogy valaki nem tekinti magától 

értetődőnek a tételt, megdöbbenti őket, mintha azt mondaná, hogy 

a kérdésre 2 + 2 = 4. Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolsz. A 

a diákok háttere olyan sokféle, amilyet Amerika csak nyújtani tud. 

Néhányan vallásosak, néhányan ateisták; néhányan baloldaliak, néhányan 

jobboldaliak; néhányan tudósok, néhányan humanisták, szakemberek vagy 

üzletemberek akarnak lenni; néhányan szegények, néhányan gazdagok. Csak 

a relativizmusuk és az egyenlőség iránti hűségükben egységesek. És a kettő 

erkölcsi szándékban kapcsolódik össze. Az igazság relativitása nem elméleti 

felismerés, hanem erkölcsi posztulátum, a  szabad társadalom feltétele, 

legalábbis ők így látják. Mindannyian korán felvértezték magukat ezzel a 

keretrendszerrel, és ez a modern helyettesítője az elidegeníthetetlen 

természetes jogoknak, amelyek korábban a szabad társadalom hagyományos 

amerikai alapját képezték. Hogy a diákok számára ez erkölcsi kérdés, az a 

kihívásra adott válaszukból derül ki - a hitetlenség és a felháborodás 

kombinációjából: "Abszolutista vagy?" - ez az egyetlen alternatíva, amit 

ismernek, ugyanolyan hangon, mint a "Monarchista vagy?" vagy a "Tényleg 

hiszel a boszorkányokban?". Ez utóbbi vezet a felháborodáshoz, hiszen aki 

hisz a boszorkányokban, az akár boszorkányvadász vagy salemi bíró is lehet. 

A veszély, amitől az abszolutizmustól félni tanították őket, nem a tévedés, 

hanem az intolerancia. A relativizmus szükséges ahhoz, hogy megnyíljon... 
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és ez az az erény, az egyetlen erény, amelyet az egész általános iskolai 

oktatás több mint ötven éve annak szentel, hogy beléjük neveljen. A 

nyitottság és a relativizmus, amely ezt teszi az egyetlen hihető 

álláspontot az igazságra vonatkozó különböző igényekkel, az élet 

különböző módjaival és az emberi lények különböző fajtáival szemben. 

-ez korunk nagy felismerése. Az igazi hívő az igazi veszély. A 

történelem és a kultúra tanulmányozása azt tanítja, hogy a múltban az 

egész világ őrült volt; az emberek mindig azt hitték, hogy nekik van 

igazuk, és ez vezetett háborúkhoz, üldözésekhez, rabszolgasághoz, 

idegengyűlölethez, rasszizmushoz és sovinizmushoz. A lényeg nem az, 

hogy kijavítsuk a hibákat, és valóban igazunk legyen; inkább az, hogy 

egyáltalán ne higgyük, hogy igazunk van. 

A diákok természetesen nem tudják megvédeni a véleményüket. Ez 

olyasmi, amivel indoktrinálták őket. A legtöbb, amit tehetnek, hogy 

rámutatnak az összes létező és létező véleményre és kultúrára. Milyen 

jogon - kérdezik - van nekem vagy bárki másnak joga azt mondani, hogy 

az egyik jobb, mint a másik? Ha felteszem a rutinszerű kérdéseket, 

amelyek célja, hogy megcáfolják őket és elgondolkodtassák őket, 

például: "Ha ön brit adminisztrátor lett volna Indiában, hagyta volna, 

hogy az ön irányítása alatt álló bennszülöttek elégessék az özvegyet egy 

meghalt ember temetésén?", akkor vagy hallgatnak, vagy azt felelik, 

hogy a briteknek eleve nem lett volna szabad ott lenniük. Nem mintha 

nagyon sokat tudnának más nemzetekről, vagy a sajátjukról. A nevelésük 

célja nem az, hogy tudósokká tegye őket, hanem az, hogy erkölcsi 

erénnyel - nyitottsággal - ruházza fel őket. 

Minden oktatási rendszernek van egy erkölcsi célja, amelyet igyekszik 

elérni, és amely a tantervét meghatározza. Egy bizonyos fajta embert akar 

létrehozni. Ez a szándék többé-kevésbé kifejezett, többé-kevésbé a reflexió 

eredménye; de még a semleges tantárgyak, mint az írás-olvasás és a számtan 

is helyet foglalnak a művelt emberről alkotott elképzelésben. Egyes 

nemzeteknél a cél a jámbor ember volt, másoknál a harcias, megint 

másoknál a szorgalmas. Mindig fontos a politikai rendszer, amelynek olyan 

polgárokra van szüksége, akik összhangban vannak az alapelvével. Az 

arisztokráciák úriembereket akarnak, az oligarchák a pénzt tisztelő és 

hajszoló embereket, a demokráciák pedig az egyenlőség szerelmeseit. A 

demokratikus nevelés, akár elismeri, akár nem, olyan férfiakat és nőket akar 

és kell nevelnie, akiknek ízlése, tudása és jelleme támogatja a demokratikus 

rendszert. Köztársaságunk története során nyilvánvalóan változott a 



 

 

vélemény arról, hogy milyen ember a legjobb a rendszerünk számára. A 

racionális és szorgalmas, becsületes, a törvényeket tiszteletben tartó ember 

modelljével kezdtük, 
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és a családnak (a saját családjának - amit a hanyatlásában nukleáris 

családnak neveztek) szentelt. Mindenekelőtt ismernie kellett a jogok 

tanát; az alkotmányt, amely ezt megtestesítette; és az amerikai 

történelmet, amely bemutatta és ünnepelte egy olyan nemzet 

megalapítását, amely "a szabadságban fogant és annak a tételnek 

szentelte magát, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett". A 

Függetlenségi Nyilatkozat betűjéhez és szelleméhez való erőteljes 

ragaszkodás, amelyet finoman közvetítettek, minden ember értelmére 

apellálva, volt a demokratikus ember nevelésének célja. Ez valami 

egészen mást igényelt, mint a hagyományos közösségek által 

megkövetelt kötődés, ahol a mítosz és a szenvedély, valamint a szigorú 

fegyelem, a tekintély és a nagycsalád ösztönös, minősíthetetlen, sőt 

fanatikus hazafiságot eredményezett, ellentétben az Egyesült 

Államokban megkövetelt reflektált, racionális, higgadt, sőt önérdekű 

hűséggel - nem annyira az ország, mint inkább a kormányforma és annak 

racionális elvei iránt. Ez egy teljesen új tapasztalat volt a politikában, és 

ezzel együtt új nevelés is járt. Ez a nevelés az elmúlt fél évszázadban a 

demokratikus ember neveléséből a demokratikus személyiség nevelésévé 

fejlődött. 

A kettő közötti érezhető különbség könnyen felfedezhető abban a 

megváltozott felfogásban, hogy mit jelent amerikainak lenni. A régi 

nézet szerint az ember természetes jogainak elismerésével és 

elfogadásával az emberek megtalálták az egység és az azonosság 

alapvető alapját. Az osztály, a faj, a vallás, a nemzeti származás vagy a 

kultúra mind eltűnik vagy elhomályosul a természetes jogok fényében, 

amelyek közös érdekeket adnak az embereknek, és valóban testvérekké 

teszik őket. A bevándorlónak maga mögött kellett hagynia a régi világ 

követeléseit egy új és könnyen megszerezhető műveltség javára. Ez nem 

feltétlenül jelentette a régi mindennapi szokások vagy vallások 

elhagyását, de azt igen, hogy ezeket új elveknek kellett alárendelni. Volt 

egy tendencia, ha nem is szükségszerűség, hogy magát a természetet 

homogenizálják. 

A nyitottság közelmúltbeli oktatása mindezt elvetette. Nem fordít 

figyelmet a természetes jogokra vagy rendszerünk történelmi eredetére, 

amelyről ma úgy gondolják, hogy alapvetően hibás és visszafejlődő volt. 

Progresszív és előremutató. Nem követel alapvető egyetértést, sem a régi 

vagy új meggyőződések feladására a természetesek javára. Nyitott 

mindenféle ember, mindenféle életstílus, minden ideológia felé. Nincs 



 

 

más ellenség, mint az az ember, aki nem nyitott mindenre. De ha 

nincsenek közös célok vagy a közjóról alkotott elképzelések, lehetséges-

e többé a társadalmi szerződés? 
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A liberális gondolkodás legkorábbi kezdeteitől fogva a válogatás 

nélküli szabadság irányába mutatkozott tendencia. Hobbes és Locke, 

valamint az őket követő amerikai alapítók célja a szélsőséges 

meggyőződések, különösen a vallási meggyőződések enyhítése volt, 

amelyek polgári viszályokhoz vezetnek. A szekták tagjainak 

engedelmeskedniük kellett a törvényeknek és lojálisnak kellett lenniük 

az alkotmányhoz; ha ezt megtették, másoknak békén kellett hagyniuk 

őket, bármilyen ízléstelenek is voltak a hitükkel. Annak érdekében, hogy 

ez a megállapodás működjön, tudatos, ha burkolt erőfeszítéseket tettek a 

vallási meggyőződések gyengítésére, részben azáltal, hogy - nagy 

ismeretelméleti erőfeszítések eredményeként - a vallást a vélemény 

birodalmába sorolták, szemben a tudással. A vallásszabadsághoz való 

jog azonban a tudás birodalmába tartozott. Az ilyen jogok nem a 

vélemény kérdései. Itt nem kívánták a meggyőződés gyengeségét. Éppen 

ellenkezőleg, a jogok szférájának a demokráciában az erkölcsi 

szenvedély színterének kellett lennie. 

A legitim társadalmi és politikai szabályozás alól kivont teret csak 

az erkölcsi és politikai ismeretekre vonatkozó igények szűkítésével 

lehetett kiterjeszteni. A modern demokratikus gondolkodásnak ebből az 

aspektusából táplálkozik a tetszés szerinti élet szabadságának 

kielégíthetetlen étvágya. Végül kezd úgy tűnni, hogy a teljes szabadság 

csak akkor érhető el, ha egyáltalán nincs ilyen tudás. Az elnyomók 

megfosztásának hatékony módja, ha meggyőzzük őket arról, hogy nem 

ismerik a jót. A radikalizálódott demokratikus elmélet által kiváltott 

gyulladt érzékenység végül minden korlátot önkényesnek és zsarnoki 

dolognak él meg. Nincsenek abszolútumok; a szabadság abszolút. Ennek 

persze az az eredménye, hogy egyrészt eltűnik a szabadságot igazoló érv, 

másrészt pedig minden hit kezd olyan enyhített jelleget ölteni, mint 

amilyet eredetileg a vallásos hitre kellett volna korlátozni. 

A jogoktól a nyitottság felé való fokozatos elmozdulás nyilvánvalóvá 

vált például akkor, amikor Oliver Wendell Holmes lemondott arról, hogy 

egy olyan elvet keressen, amely meghatározza, hogy mely beszéd vagy 

magatartás nem tolerálható egy demokrata társadalomban, és ehelyett egy 

pontatlan és gyakorlatilag értelmetlen mércére - egyértelmű és jelenlévő 

veszély - hivatkozott, amely minden értelemben és céllal a közrend 

megőrzését teszi az egyetlen közjóvá. Véleménye mögött a haladásról 

alkotott optimista nézet állt, amely szerint a demokratikus elvek teljes 

hanyatlása és a barbárságba való visszaesés lehetetlen, és amelyben az 
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igazság segítség nélkül mindig győzedelmeskedik az eszmék piacán. Ezt az 

optimizmust nem osztották az alapítók, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a 

demokratikus kormányzás elveihez vissza kell térni, és konzultálni kell 

velük, még akkor is, ha a következmények esetleg 
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szigorúak bizonyos nézetekkel szemben, némelyek csak megtűrtek, de nem 

ellenőriztek, mások pedig egyenesen tiltottak. Az ő gondolkodásmódjuk 

szerint nem szabad tolerálni az intoleránsokat. Az a felfogás, hogy a szabad 

véleménynyilvánításnak nem szabad korlátozni, hacsak nem bizonyítható, 

hogy az egyértelmű és jelenvaló veszélyt jelent, lehetetlenné tette volna 

Lincoln számára, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy nem lehet 

kompromisszumot kötni az egyenlőség elvével, hogy az nem a nép 

választásától vagy választásától függ, hanem annak a feltétele, hogy 

egyáltalán választások legyenek, hogy a népszuverenitás a fekete 

rabszolgaság kérdésében megengedhetetlen még akkor is, ha ez lehetővé 

tenné számunkra, hogy elkerüljük a véres polgárháború egyértelmű és 

jelenvaló veszélyét. 

A nyitottság azonban végül mégis győzedelmeskedett a természetes 

jogok felett, részben elméleti kritika, részben a természet utolsó korlátai 

elleni politikai lázadás miatt. A polgári nevelés az alapító okiratra való 

összpontosítás helyett a nyitottságra koncentrált, amely a his torián és a 

társadalomtudományokon alapult. Általános tendencia volt még az 

Alapítás leleplezése, a kezdetek hibás voltának bizonyítása, hogy 

engedélyezzék a  nagyobb nyitottságot az új iránt. Ami Charles Beard 

marxizmusában és Carl Becker historizmusában kezdődött, rutinná vált. 

Megszoktuk, hogy az Alapítókat azzal vádolják, hogy rasszisták, 

indiángyilkosok, osztályérdekek képviselői. Megkérdeztem az első 

egyetemi történelemprofesszoromat, egy nagyon híres tudóst, hogy az a 

kép, amit George Washing tonról adott nekünk, nem azt a hatást váltotta-

e ki belőlünk, hogy megvetjük a rendszerünket. "Egyáltalán nem" - 

mondta - "ez nem az egyéneken múlik, hanem azon, hogy jó dem 

okratikus értékeink vannak". Mire én így vágtam vissza: "De éppen most 

mutatta meg nekünk, hogy Wash ington csak arra használta ezeket az 

értékeket, hogy a virginiai földesúri osztályérdekeit előmozdítsa". Dühös 

lett, és ezzel vége is volt. Azzal a szelíd biztosítékkal vigasztaltam, hogy 

a demokrácia értékei a történelem mozgalmának részei, és nem szorulnak 

az ő felvilágosítására vagy védelmére. Folytathatta történelmi 

tanulmányait azzal az erkölcsi bizonyossággal, hogy azok nagyobb 

nyitottsághoz és ezáltal több demokráciához vezetnek. A fasizmus 

tanulságai és a demokrácia sebezhetősége, amelyet mindannyian épp az 

imént tapasztaltunk, nem volt rá hatással. 

A természetes jogok nélküli liberalizmus, amit John Stuart Milltől 

és John Dewey-tól ismertünk, azt tanította nekünk, hogy az egyetlen 
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veszély, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy elzárkózunk a 

feltörekvő, az új, a prog ress megnyilvánulásai elől. Nem kellett 

figyelmet fordítani az alapelvekre vagy azokra az erkölcsi erényekre, 

amelyek az embereket arra késztették, hogy ezek szerint éljenek. A 

nyelvhasználat 
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most népszerű, a polgári kultúrát elhanyagolták. És a liberalizmusnak ez 

a daganata készítette elő a kulturális relativizmust és a tény-érték 

megkülönböztetést, amely tovább vitte és nagyobb intellektuális súlyt 

adott ennek az álláspontnak. 

A történelmet és a társadalomtudományokat számos módon 

használják az előítéletek leküzdésére. Nem szabad etnocentrikusnak 

lennünk - ez az antropológiából vett kifejezés többet mond a nyitottság 

jelentéséről. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a mi utunk jobb, mint 

másoké. Nem annyira az a cél, hogy a diákokat más időkről és helyekről 

tanítsuk, mint inkább az, hogy tudatosítani tudjuk bennük, hogy 

preferenciáik csak azok - a kor és a hely véletlenszerűségei. A 

meggyőződésük nem jogosítja fel őket arra, hogy egyénként vagy 

nemzetként együttesen azt gondolják, hogy ők másoknál felsőbbrendűek. 

John Rawls szinte paródiája ennek a tendenciának, több száz oldalt írt, 

hogy meggyőzze az embereket, és olyan kormányzati rendszert javasol, 

amely arra kényszerítené őket, hogy ne nézzenek le senkit. A The 

Theory of fustice című könyvében azt írja, hogy a fizikusnak vagy a 

költőnek nem szabad lenéznie azt az embert, aki fűszálak számolásával 

vagy más komolytalan vagy korrupt tevékenységgel tölti az életét. Sőt, 

meg kell becsülni, hiszen a másoktól származó megbecsülés, szemben az 

önbecsüléssel, minden ember alapvető szükséglete. A 

megkülönböztetésmentesség tehát erkölcsi imperatívusz, mert az 

ellentéte a megkülönböztetés. Ez az ostobaság azt jelenti, hogy az 

embereknek nem szabad a természetes emberi jót keresni és csodálni, ha 

megtalálják, mert ez a felfedezés egyidejűleg jár a rossz felfedezésével és 

annak megvetésével. Az ösztönöket és az értelmet a neveléssel kell 

elnyomni. A természetes lelket mesterséges lélekkel kell helyettesíteni. 

Az erkölcsökben bekövetkezett változás gyökere az volt, hogy az 
Egyesült Államokban 

A legkülönbözőbb nemzetekhez, vallásokhoz és rasszokhoz tartozó férfiak 

és nők államai, és az a tény, hogy sokakkal rosszul bántak, mert ezekhez a 

csoportokhoz tartoztak. Franklin Roosevelt kijelentette, hogy "olyan 

társadalmat akarunk, amely senkit sem hagy ki". Bár a rendszerünkben rejlő 

természetes jogok tökéletesen alkalmasak e probléma megoldására, feltéve, 

hogy ezek a kívülállók betartják azokat (azaz a betartásukkal bennfentesekké 

válnak), ez nem elégítette ki a nevelőinket befolyásoló gondolkodókat, mert 

a választójog és a többi politikai jog nem eredményezett automatikusan 

társadalmi elfogadottságot. A törvények egyenlő védelme nem védte meg az 
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embert zsidóként, olaszként vagy feketeként a megvetéstől és a gyűlölettől. 

Az erre a problémára adott reakció először is az ellenállás volt azzal a 

felfogással szemben, hogy a kívülállóknak fel kell adniuk "kulturális" 

egyéniségüket és 
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hogy önmagukból azt az egyetemes, absztrakt lényt alkossák, aki részt 

vesz a természetes jogokban, vagy pedig peremlétre kárhoztatva 

legyenek; másodsorban pedig harag a többségre, amely egy olyan 

"kulturális" életet kényszerített a nemzetre, amellyel szemben az 

Alkotmány közömbös. A nyitottság célja az volt, hogy tiszteletre méltó 

helyet biztosítson ezeknek a "csoportoknak" vagy "kisebbségeknek" - 

hogy elnyerje a tiszteletet azoktól, akik nem voltak hajlandóak azt 

megadni -, és hogy megingassa a domináns többség felsőbbrendűségi 

érzését (újabban W ASP-nek nevezik, amely elnevezés sikere mutat 

valamit a szociológia sikeréből a nemzeti tudat újraértelmezésében). Ez a 

domináns többség adott az országnak egy domináns kultúrát a maga 

hagyományaival, irodalmával, ízlésével, a nyelv ismeretére és 

felügyeletére vonatkozó különleges igényével és protestáns vallásaival. 

A XX. századi amerikai politikai gondolkodás és társadalomtudomány 

szellemi gépezetének nagy része e többség elleni támadás céljából épült 

fel. Az alapító elveket akadályként kezelte, és megpróbálta legyőzni 

politikai örökségünk másik szálát, a többségi politikát, egy olyan nemzet 

javára, amely kisebbségekből és csoportokból áll, amelyek mindegyike a 

saját hitét és hajlamait követi. Különösen az értelmiségi kisebbség várta, 

hogy növelje a saját státuszát, és a többiek védelmezőjének és 

szószólójának tekintse magát. 

A kisebbségekkel kapcsolatos alapítói szándéknak ez a megfordítása a 
kisebbségekkel szemben 

a legszembetűnőbb. Az alapítók számára a kisebbségek általában véve 

rossz dolgok, többnyire azonosak a frakciókkal, önző csoportokkal, 

amelyek nem törődnek a közjóval. A régebbi politikai gondolkodókkal 

ellentétben ők nem tápláltak reményt a frakciók elnyomására és az 

egységes vagy homogén polgárság nevelésére. Ehelyett egy bonyolult 

gépezetet építettek ki a frakciók megfékezésére oly módon, hogy azok 

kioltják egymást, és lehetővé teszik a közjóra való törekvést. 

Gondolkodásukban még mindig a jó a vezérlő szempont, bár a klasszikus 

politikai gondolkodáshoz képest kevésbé közvetlenül, a frakciók 

eltűrésével jutnak el hozzá. Az alapítók nemzeti többséget akartak elérni 

a z  alapvető jogokat illetően, majd megakadályozni, hogy ez a többség 

hatalmával felborítsa ezeket az alapvető jogokat. A huszadik századi 

társadalomtudományban azonban a közjó eltűnik, és vele együtt a 

kisebbségek negatív megítélése is. Maga a többség eszméje - amelyet ma 

már önző érdekként értelmeznek - megszűnik a kisebbségek védelme 
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érdekében. Ez megbontja a többség és a kisebbség közötti kényes 

egyensúlyt az alkotmányos gondolkodásban. Egy ilyen perspektívában, 

ahol nincs közjó, a kisebbségek többé nem jelentenek problémát, 
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és védelmük a kormányzat központi feladatává válik. Hogy ez hová 

vezet, az látható például Robert Dahl A Pref ace to Democratic Theory 

című könyvében. Azok a csoportok vagy egyének, akik valóban törődnek, 

szemben azokkal, akiknek langyos érzéseik vannak, különleges 

figyelmet vagy különleges jogokat érdemelnek "intenzitásuk" vagy 

"elkötelezettségük", az ész helyébe lépő új politikai érvényesítés miatt. 

Az alapító atyák a fanatizmust kívánták csökkenteni és elfojtani, míg 

Dahl bátorítja azt. 

A kisebbségi formula vonzereje óriási volt mindenféle ember, reakciós 

és progresszív, mindazok számára, akik a húszas és harmincas években még 

mindig nem fogadták el az alkotmány által előírt politikai megoldást. A 

reakciósoknak nem tetszett az osztályprivilégiumok és a vallási 

berendezkedés visszaszorítása. Különböző okokból egyszerűen nem 

fogadták el az egyenlőséget. A déliek nagyon jól tudták, hogy az Alkotmány 

szíve az egyenlőség melletti erkölcsi elkötelezettség volt, és ezért elítélték a 

feketék elkülönítését. Az Alkotmány nem csupán a kormányzás 

szabályainak összessége volt, hanem olyan erkölcsi rendet jelentett, amelyet 

az egész Unióban érvényesíteni kellett. Mégis, a déli írók és történészek - 

nem kellőképpen figyelemre méltó - befolyása a történelmükről alkotott 

amerikai képre erőteljes volt. Figyelemre méltóan sikeresen jellemezték 

"pecu liáris intézményüket", mint a  kultúra bájos sokszínűségének és 

egyéniségének részét, amely iránt az alkotmány több mint közömbös volt. A 

nyitottság, az etnocentrizmus hiányának eszménye éppen arra volt 

szükségük, hogy életmódjukat modern módon megvédjék a kívülállók 

minden olyan betolakodásával szemben, akik az otthoniakkal egyenlő 

jogokat követeltek. A déliek romantikus jellemzése az Alkotmány állítólagos 

hibáiról, valamint a "tömegtársadalommal", annak technológiájával, 

pénzsóvár életmódjával, egoista egyéniségeivel és a közösség ezzel együtt 

járó, szerves és gyökeres rombolásával szembeni ellenségességük minden 

politikai színezetű elégedetlenkedőnek tetszett. Az Új Baloldal a hatvanas 

években pontosan ugyanazt az ideológiát fejezte ki, amelyet azért 

fejlesztettek ki, hogy megvédjék a délieket az alkotmányos jogok és a 

szövetségi kormány hatalma által a gyakorlatukra jelentett fenyegetéstől. 

őket érvényesíteni. Ez a Jobboldal és a Baloldal régi szövetsége a liberális 

demokrácia ellen, amelyet "polgári társadalom" néven parodizáltak. 

A húszas és harmincas évek progresszív híveinek nem tetszett a 

magántulajdon alkotmányos védelme, sem a többségi akarat és a tetszés 

szerinti életmód korlátozása. Számukra az egyenlőség nem ment elég 
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messzire. A sztálinisták is hasznosnak találták a demokrácia nyitottságként 

való meghatározását. Az Alkotmány túlságosan hevesen ütközött az elmélet 

és a gyakorlat 
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Szovjetunió. De ha a demokrácia nyitottságot jelent, és a más kultúrák 

iránti tisztelet megakadályozza a szovjet valóság doktriner, természetes 

jogokon alapuló elítélését, akkor egy napon az ő útjaik a miénkké 

válhatnak. Emlékszem az általános iskolai történelemkönyvemre, 

amelyet újonnan nyomtattak finom fényes papírra, és amely lenyűgöző 

képeket mutatott a kollektív gazdaságokról, ahol a gazdák együtt 

dolgoztak és éltek a nyereségvágy nélkül. (A gyerekek nem érthetik a 

dolgokat, de könnyű őket propagálni.) Ez nagyon különbözött a mi 

életmódunktól, de nem volt szabad elzárkóznunk előle, nem volt szabad 

pusztán kulturális előítéleteink alapján reagálnunk rá. 

A szexuális kalandorok, mint Margaret Mead és mások, akik túl 

szűknek találták Amerikát, azt mondták, hogy nemcsak meg kell 

ismernünk más kultúrákat, és meg kell tanulnunk tisztelni őket, hanem 

profitálhatunk is belőlük. Követhetnénk az ő példájukat, és lazíthatnánk, 

felszabadítva magunkat attól a véleménytől, hogy a tabuk nem mások, 

mint társadalmi korlátok. Elmehetnénk a kultúrák bazárjába, és 

megerősítést találhatnánk a puritán bűntudat által visszaszorított 

hajlamokhoz. A nyitottság minden ilyen tanítója vagy nem érdeklődött a 

Függetlenségi Nyilatkozat és az Alkotmány iránt, vagy aktívan 

ellenséges volt vele szemben. 

A polgárjogi mozgalom jó példája ennek a gondolkodásbeli 

változásnak. A kezdeti időkben szinte minden jelentős vezetője - a 

taktikai és temperamentumbeli különbségek ellenére - a Függetlenségi 

Nyilatkozatra és az Alkotmányra támaszkodott. A fehéreket nemcsak a 

legszörnyűbb igazságtalanságokkal, hanem saját legszentebb elveiknek 

való ellentmondással is vádolhatták. A feketék voltak az igazi 

amerikaiak, akik követelték az egyenlőséget, amely természetes és 

politikai jogon jár nekik mint emberi lényeknek. Ez az álláspont 

magában foglalta a természetes jog elveinek igazságáról és alapvető 

hatékonyságáról való szilárd meggyőződést az alkotmányos 

hagyományon belül, amely, bár megkopott, hosszú távon mégis ezen 

elvek beteljesülése felé tendál. Ezért a Kongresszuson, az elnökségen és 

mindenekelőtt a bírói karon keresztül dolgoztak. Ezzel szemben a 

régebbi polgárjogi mozgalmat kiszorító Black Power mozgalom - 

eltekintve annak túlkapásaitól és az önbecsülés és az elfogadásért való 

könyörgés elutasításának nagyon is érthető hangsúlyozásától - a 

középpontjában az a nézet állt, hogy az alkotmányos hagyomány mindig 

is korrupt volt, és a rabszolgaság védelmére épült. Követelése a fekete 
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identitás, nem pedig az egyetemes jogok követelése volt. Nem a jogok, 

hanem a hatalom számított. Ragaszkodott a feketéknek mint feketéknek, 

nem pedig egyszerűen mint emberi lényeknek a tiszteletéhez. 

Pedig az alkotmány nem ígéri a feketék, fehérek tiszteletét, 
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sárgák, katolikusok, protestánsok vagy zsidók. Garantálja az egyes emberek 

jogainak védelmét. Ez azonban nem bizonyult elégségesnek az amerikaiak 

talán mostanra már többségének. 

Mindennek az a következménye a fiatal amerikaiak oktatására 

nézve, hogy sokkal kevesebbet tudnak az amerikai történelemről és 

azokról, akiket annak hőseinek tartottak. Ez volt azon kevés dolgok 

egyike, amivel az egyetemre jövet az életükhöz valami köze volt. Semmi 

sem vette át a helyét, kivéve egy kis más nemzetekről vagy kultúrákról 

tanult tényanyagot és néhány társadalomtudományi képletet. Mindez 

nem jelent sokat, részben azért, mert kevés figyelmet fordítottak arra, 

hogy mi szükséges ahhoz, hogy valóban átadják más helyek és más idők 

szellemét a fiataloknak, vagy egyáltalán bárkinek, részben pedig azért, 

mert a diákok nem látják, hogy mindezeknek bármi közük lenne ahhoz 

az élethez, amelyet élni fognak, vagy az uralkodó szenvedélyeikhez. A 

legritkább eset, hogy olyan fiatalokkal találkozzunk, akiket ez az oktatás 

azzal a vágyakozással tölt el, hogy mindent megtudjanak Kínáról, a 

rómaiakról vagy a zsidókról. 

Minden ellenkezőjét. Közömbösség van az ilyen dolgok iránt, mert 

a relativizmus kioltotta a nevelés valódi motívumát, a jó élet keresését. Az 

amerikai fiataloknak egyre kevesebb ismeretük és érdeklődésük van a 

külföldi helyek iránt. A múltban sok olyan diák volt, aki valóban tudott 

valamit Angliáról, Franciaországról, Németországról vagy Olaszországról, 

és szerette is őket, mert arról álmodoztak, hogy ott élnek, vagy úgy 

gondolták, hogy az életüket érdekesebbé teszi, ha elsajátítják nyelvüket és 

irodalmukat. Az ilyen diákok mára szinte eltűntek, helyükre legfeljebb 

olyanok léptek, akiket a harmadik világ országainak politikai problémái 

érdekelnek, és akik segíteni akarnak nekik a modernizációban, természetesen 

régi kultúrájuk kellő tiszteletben tartása mellett. Ez nem másoktól való 

tanulás, hanem leereszkedés és egy új imperializmus leplezett formája. Ez a 

Békehadtest mentalitás, amely nem a tanulásra ösztönöz, hanem a 

jótékonykodás szekularizált változatára. 

A nyitottság valójában amerikai konformizmust eredményez - ott 
kint a 

a világ többi része egy szürke sokszínűség, amely csak azt tanítja, hogy az 

értékek relatívak, míg itt olyan életstílust teremthetünk, amilyet csak 

akarunk. Nyitottságunk azt jelenti, hogy nincs szükségünk másokra. Így ami 

nagy nyitásként van hirdetve, az nagy zárás. Nincs többé remény arra, hogy 

más helyeken és más időkben nagy bölcsek vannak, akik feltárhatják az 
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igazságot az életről. 

-kivéve azt a néhány megmaradt fiatalt, akik egy gurutól várják a gyors 

megoldást. Eltűnt a valódi történelmi értelemben vett Machiavelli, aki 

egy olyan 
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néhány órát minden zsúfolt napból, hogy "királyi és udvari ruhát öltsön, 

belépjen az ősök udvarába, és beszélgessen velük". 

Mindez nem érinti azokat, akik az új tantervet népszerűsítik. A 

lényeg a különböző utak elfogadásának propagálása, és a valódi 

tartalmukkal szembeni közömbösség éppolyan jó eszköz erre, mint 

bármelyik más. Nem feltétlenül a legjobb idők voltak Amerikában, 

amikor a katolikusok és a protestánsok gyanakodtak és gyűlölték 

egymást; de legalább komolyan vették a hitüket, és a többé-kevésbé 

kielégítő megegyezések, amelyeket kidolgoztak, nem egyszerűen a 

lelkük állapota iránti közöny eredménye voltak. Gyakorlatilag minden, 

amivel az amerikai fiatalok ma rendelkeznek, az a tartalmatlan 

tudatosság, hogy sok kultúra létezik, amit egy ebből a tudatosságból 

merített cukros erkölcs kísér: Mindannyiunknak ki kellene jönnünk 

egymással. Minek harcolni? 1980-ban, az iráni válság idején az egyik 

túsz édesanyja nagyon jól kifejezte a jelenlegi nevelési elveinket. Hazája 

kormányának kifejezett kívánsága ellenére Iránba utazott, hogy 

könyörögjön fia szabadon bocsátásáért, éppen azon a héten, amikor 

megkísérelték a túszok kiszabadítását. Viselkedését azzal indokolta, 

hogy egy anyának joga van ahhoz, hogy megpróbálja megmenteni a fiát, 

és ahhoz is, hogy új kultúrát tanuljon. Ez két alapvető jog, és az utazása 

lehetővé tette számára, hogy két legyet üssön egy csapásra. 

Valójában a kulturális különbségek problémájával itt, Amerikában 

negyven évvel ezelőtt könnyebben szembe lehetett volna nézni. Amikor 

főiskolás voltam, egy fiatal mississippi fiatalembert szállásoltak el 

néhány napra a kollégiumi szobámban a Virginia Egyetem vitázó 

csapatának látogatása idején, amelynek tagja volt. Ez volt az első 

találkozásom egy intelligens, művelt délivel. Elmagyarázta nekem a 

feketék alsóbbrendűségét, a Jim Crow okait, és azt, hogy mindez egy 

egyedülálló életforma része. Vonzó, élénk, kedves, egészséges 

fiatalember volt. Én azonban elborzadtam tőle, mert még mindig 

etnocentrikus voltam. Az északi hitemet egyetemesnek tartottam. A 

"különböző emberek másképp ütnek" filozófia még nem érvényesült 

teljes mértékben. Szerencsére az amerikai kultúra azóta bekövetkezett 

homogenizálódása lehetővé teszi, hogy elkerüljük az ilyen csúnya 

konfrontációkat. Ma már csak a nyilvánvalóan patologikus alsóosztálybeli 

típusok vallják az én fiatal látogatóm rasszista nézeteit. A déliek segítettek 

kialakítani elméleti kultúrafelfogásunkat, de az a déli kultúra, amelyet 

védeni szándékoztak, eltűnt. A fiatalok felnyitásának egyik technikája 
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az, hogy egy főiskolai kurzust írnak elő egy nem nyugati kultúrából. Bár 

az ilyen kurzusokat oktató személyek közül sokan igazi tudósok és az 

általuk vizsgált területek szerelmesei, 
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minden esetben, amit láttam, ennek a követelménynek - amikor annyi 

más dolog van, amit meg lehet és meg kell tanulni, de nem szükséges, 

amikor a filozófia és a vallás már nem szükséges - demagóg szándéka 

van. A cél az, hogy a tanulókat arra kényszerítsék, hogy felismerjék, 

hogy vannak más gondolkodásmódok is, és hogy a nyugati 

gondolkodásmód nem jobb. Ismét nem a tartalom számít, hanem a 

levonandó tanulság. Az ilyen követelmények részei annak a törekvésnek, 

hogy létrehozzunk egy világközösséget és kiképezzük annak tagját - az 

előítéletektől mentes embert. De ha a diákok valóban megismernének 

valamit e nem nyugati kultúrák bármelyikének gondolkodásmódjából - 

amit nem tesznek -, akkor azt találnák, hogy e kultúrák mindegyike 

etnocentrikus. Mindegyikük úgy gondolja, hogy a saját útja a legjobb út, 

és minden más alsóbbrendű. Hérodotosz elmondja, hogy a perzsák úgy 

gondolták, hogy ők a legjobbak, hogy a velük határos nemzetek a 

következő legjobbak, hogy a velük határos nemzetekkel határos 

nemzetek a harmadik legjobbak, és így tovább, és az értékük csökkent, 

ahogy a koncentrikus körök távolodtak a perzsa központtól. Ez az 

etnocentrizmus definíciója. Az ilyesmi olyan mindenütt jelen van, mint az 

anya és fia közötti vérfertőzés tilalma. Csak a nyugati nemzetekben, 

vagyis azokban, amelyekre a görög filozófia hatott. 

phy, van némi hajlandóság arra, hogy kétségbe vonjuk a jónak a jóval 
való azonosítását 

a saját útját. A nem nyugati kultúrák tanulmányozásából azt a 

következtetést kell levonni, hogy a saját utat nem csak előnyben 

részesíteni, hanem azt a legjobbnak, minden másnál magasabb rendűnek 

tartani elsődleges, sőt természetes - pontosan az ellenkezője annak, amit 

a diákoknak e kultúrák tanulmányozására való kötelezéssel kívánunk 

elérni. Amit valójában teszünk, az egy nyugati előítélet alkalmazása - 

amelyet burkoltan a mi kultúránk felsőbbrendűségének jeleként 

értelmezünk -, és a többi kultúra tapasztalatainak elferdítése, hogy 

igazolja annak érvényességét. Más kultúrák tudományos tanulmányozása 

szinte kizárólag nyugati jelenség, és eredetét tekintve nyilvánvalóan az új 

és jobb utak keresésével függött össze, vagy legalábbis annak a 

reménynek a megerősítésével, hogy a saját kultúránk valóban a jobb út, 

amire más kultúrákban nincs szükség. 

Ha tanulni akarunk ezektől a kultúráktól, akkor el kell gondolkodnunk 

azon, hogy vajon az ilyen 

a tudományos vizsgálat jó ötlet. Úgy tűnik, a következetesség 
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megkövetelné, hogy a nyitottság professzorai tiszteletben tartsák azt az 

etnocentrizmust vagy zárkózottságot, amelyet mindenhol máshol 

találnak. Az etnocentrizmust támadva azonban valójában azt teszik, hogy 

tudtukon kívül a saját tudományos felfogásuk felsőbbrendűségét és az azt 

el nem ismerő más kultúrák alsóbbrendűségét bizonygatják, miközben 

elutasítanak minden ilyen felsőbbrendűségi igényt. Mindketten 

megerősítik 
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és tagadják tudományuk jóságát. Olyan problémával szembesülnek, mint 

amilyennel Pascal szembesült az értelem és a kinyilatkoztatás közötti 

konfliktusban, anélkül az intellektuális hajthatatlanság nélkül, amely arra 

kényszerítette, hogy a hit javára feladja a tudományt. 

A nem nyugati zárkózottság vagy etnocentrizmus oka 

egyértelmű. Az embereknek szeretniük kell a családjukat és a 

népüket, és hűségesnek kell lenniük hozzájuk, hogy megőrizzék őket. 

Csak akkor lehetnek elégedettek velük, ha a saját dolgaikat jónak 

tartják. Egy apának a gyermekét kell előnyben részesítenie más 

gyermekekkel szemben, egy polgárnak a hazáját másokkal szemben. 

Ezért vannak mítoszok, amelyek igazolják "ezeket a kötődéseket". És 

az embernek szüksége van egy helyre és véleményekre, amelyek 

alapján tájékozódhat. Ezt határozottan állítják azok, akik a gyökerek 

fontosságáról beszélnek. A kívülállókkal való boldogulás problémája 

másodlagos, és néha ellentétben áll azzal, hogy van egy belső, egy nép, 

egy kultúra, egy életmód. A nagyon nagy szűkösség nem 

összeegyeztethetetlen az egyén vagy egy nép egészségével, míg a nagy 

nyitottsággal nehéz elkerülni a bomlást. A jónak a sajátjához való 

szilárd kötődése, a kettő közötti különbségtétel elutasítása, a kozmosz 

olyan víziója, amelyben a saját népünknek különleges helye van, a 

kultúra feltételeinek tűnnek. Ez az, ami valóban következik a nem 

nyugati kultúrák egyetemi hallgatók számára javasolt 

tanulmányozásából. Visszavezeti őket a sajátjukhoz való szenvedélyes 

ragaszkodáshoz, és el a tudománytól, amely felszabadítja őket ettől. A 

tudomány most a kultúrát fenyegető veszélyként és veszélyes, 

gyökerestől kifordító varázslatként jelenik meg. Röviden, elvesznek a 

tudás és a kultúra jósága közötti senkiföldjén, ahová tanáraik helyezték 

őket, akiknek már nincsenek meg az eszközeik, hogy eligazítsák őket. A 

segítséget máshol kell keresni. 

A görög filozófusok voltak az elsők, akik az etnocentrizmus 

problémájával foglalkoztak. A jó és a saját, a természet és a konvenció, az 

igazságos és a törvényes közötti megkülönböztetés a gondolkodás e 

mozgalmának jelei. A jót a teljes természetes emberi potenciál 

kiteljesedésével hozták összefüggésbe, és tudatában voltak annak, hogy az 

emberi nemzetek közül kevés, vagy egyáltalán nem egy olyan út létezik, 

amely lehetővé teszi ezt a kiteljesedést. Nyitottak voltak a jóra. A jót, amely 

nem volt a sajátjuk, arra kellett használniuk, hogy megítéljék a sajátjukat. Ez 

veszélyes vállalkozás volt, mert hajlamos volt arra, hogy gyengítse a 
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sajátjukhoz való teljes szívű ragaszkodást, és ezáltal gyengítse a népeiket, 

valamint hogy kitegyék magukat a család, a barátok és a honfitársak 

haragjának. A hűség kontra a jóra való törekvés feloldhatatlan 
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feszültséget az életbe. De a jónak mint olyannak a tudatosítása és a 

birtoklásának vágya felbecsülhetetlen értékű emberszerző vívmány. 

Ez az a hangzó motívum, amelyet - sok más, kevésbé hangzó 

motívummal együtt - a nyitottság tartalmaz, ahogyan mi értjük. Az 

emberek nem elégedhetnek meg azzal, amit a kultúrájuk ad nekik, ha 

teljes mértékben emberek akarnak lenni. Ezt akarta megmutatni Platón a 

Köztársaságban a barlang képével, és azzal, hogy bennünket a barlang 

foglyaiként ábrázolt. A kultúra egy barlang. Nem azt javasolta, hogy a 

barlang korlátainak megoldásaként más kultúrákba járjunk át. A 

természet legyen az a mérce, amely alapján megítéljük saját életünket és 

a népek életét. Ezért a filozófia, és nem a történelem vagy az 

antropológia a legfontosabb emberi tudomány. Csak a dogmatikus 

bizonyosság, hogy a gondolkodás kultúrához kötött, hogy nincs 

természet, az teszi pedagógusainkat olyan biztosra, hogy az egyetlen 

módja annak, hogy kitörjünk korunk és helyünk korlátaiból, más 

kultúrák tanulmányozása. A történelmet és az antropológiát a görögök 

csak annak felfedezésében tartották hasznosnak, hogy a múlt és más 

népek mit tudnak hozzátenni a természet felfedezéséhez. A 

történészeknek és az antropológusoknak a népeket és konvencióikat 

kellett próbára tenniük, ahogy Szókratész tette az egyénekkel, és túl 

kellett lépniük rajtuk. Ezek a tudósok azért voltak jobbak alanyaiknál, 

mert ott láttak meg egy problémát, ahol mások nem voltak hajlandók 

meglátni, és a probléma megoldására törekedtek. Képesek akartak lenni 

önmaguk és mások értékelésére. 

Ez a szemlélet, különösen a természet megismerésének szükségessége 
annak érdekében, hogy 

van egy szabvány, kényelmetlenül el van temetve a humán 

tudományaink alá, akár tetszik nekik, akár nem, és ez magyarázza azokat 

a kétértelműségeket és ellentmondásokat, amelyekre rámutattam. 

Kultúrlényekké akarnak tenni minket azokkal az eszközökkel, amelyeket 

azért találtak ki, hogy felszabadítsanak minket a kultúra alól. A 

nyitottság volt az az erény, amely lehetővé tette számunkra, hogy az ész 

segítségével keressük a jót. Most azt jelenti, hogy mindent elfogadunk, 

és megtagadjuk az ész hatalmát. A nyitottság féktelen és meggondolatlan 

hajszolása, anélkül, hogy felismernénk a nyitottságnak mint a természet 

céljának eredendő politikai, társadalmi vagy kulturális problémáját, 

értelmetlenné tette a nyitottságot. A kulturális relativizmus tönkreteszi a 

saját és a jót. Ami a Nyugatra a legjellemzőbb, az a tudomány, különösen 
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a természet megismerésére irányuló törekvésként értelmezve, és a 

konvenciók - azaz a kultúra vagy a kultúraként értelmezett Nyugat - 

következetes becsmérlése annak javára, ami minden ember számára 

emberként, közös és megkülönböztető képességük, az értelem révén 

elérhető. A tudomány legújabb kísérletei az emberi helyzet 

megragadására - kulturális relativizmus, historizmus, 
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a tény-érték megkülönböztetés - a tudomány öngyilkossága. A kultúra, 

tehát a zártság uralkodik. A zártságra való nyitottság az, amit tanítunk. 

A kulturális relativizmusnak sikerül lerombolnia a Nyugat 

egyetemes vagy intellektuálisan imperialista igényeit, így az csak egy 

másik kultúra marad. A kultúrák köztársaságában tehát egyenlőség van. 

Sajnos a Nyugatot az határozza meg, hogy igazolni akarja útjait vagy 

értékeit, hogy szüksége van a természet felfedezésére, hogy szüksége van 

a filozófiára és a tudományra. Ez a kulturális imperatívusz. Ha ettől 

megfosztják, összeomlik. Az Egyesült Államok a természet szerinti jó 

élet racionális keresésének egyik legmagasabb és legszélsőségesebb 

eredménye. Politikai felépítését az teszi lehetővé, hogy a természeti jog 

racionális elveinek felhasználásával népet alapít, és így egyesíti a jót a 

sajátjával. Vagy másképpen fogalmazva: az itt létrehozott rendszer 

korlátlan szabadságot ígért az észnek - nem válogatás nélkül mindennek, 

hanem az észnek, annak az alapvető szabadságnak, amely a többi 

szabadságot igazolja, és amelynek alapján és kedvéért sok devianciát is 

eltűrnek. Az ész különleges igényét tagadó nyitottság szétrobbantja azt a 

mozgatórugót, amely e rendszer mechanizmusát mozgásban tartja. És ez 

a rendszer, minden ellenkező állítással ellentétben, azért jött létre, hogy 

legyőzze az etnocentrizmust, amely semmiképpen sem a 

társadalomtudomány felfedezése. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az a tanulság, amelyet a diákok 

tanulmányaikból levonnak, egyszerűen nem igaz. A történelem és a kultúrák 

tanulmányozása nem tanítja vagy bizonyítja, hogy az értékek vagy a kultúrák 

relatívak. Éppen ellenkezőleg, ez egy filozófiai előfeltevés, amelyet most a 

tanulmányozásukba viszünk. Ez az előfeltevés nem bizonyított és 

dogmatikusan állított, nagyrészt politikai okokból. A történelmet és a 

kultúrát ennek fényében értelmezzük, majd azt mondjuk, hogy ez bizonyítja 

az előfeltevést. Az a tény azonban, hogy a jóról és a rosszról különböző 

időkben és helyeken különböző vélemények léteztek, semmiképpen sem 

bizonyítja, hogy egyik sem igaz vagy felsőbbrendű a többinél. Azt állítani, 

hogy ez bizonyítja, ugyanolyan abszurd, mint azt állítani, hogy a főiskolai 

bikaülésen kifejtett nézőpontok sokfélesége bizonyítja, hogy nincs igazság. 

Első látásra úgy tűnik, hogy a vélemények különbözősége inkább felveti a 

kérdést, hogy melyik az igaz vagy helyes, mintsem hogy elűzi azt. A 

természetes reakció az, hogy megpróbáljuk feloldani a különbséget, 

megvizsgáljuk az egyes vélemények állításait és indokait. 

Csak az a történelmietlen és embertelen meggyőződés, hogy a 
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véleményeket ok nélkül tartják, akadályozná meg egy ilyen izgalmas 

tevékenység vállalását. Az emberek és a nemzetek mindig azt hiszik, hogy 

okuk van rá, és meg lehetne érteni. 
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a történészek és a társadalomtudósok legfontosabb feladata, hogy ezeket az 

okokat kifejtsék és teszteljék. Mindig is ismert volt, hogy a jóról sok és 

egymásnak ellentmondó vélemény létezik, és az egyes véleményeket 

megtestesítő nemzetek. Hérodotosz legalább annyira tudatában volt a 

kultúrák gazdag sokszínűségének, mint mi. De ezt a megfigyelést 

felhívásnak tekintette arra, hogy mindegyiket megvizsgálja, hogy megnézze, 

mi a jó és mi a rossz mindegyikben, és kiderítse, mit tanulhat belőlük a jóról 

és a rosszról. A modern viszonyulók ugyanezt a megfigyelést annak 

bizonyítékaként veszik, hogy az ilyen vizsgálat lehetetlen, és hogy 

mindegyiket tiszteletben kell tartanunk. Így a diákok, és mi többiek is, meg 

vannak fosztva a sokféleség felfedezéséből származó elsődleges izgalomtól, 

Odüsszeusz ösztönzésétől, aki Dante szerint beutazta a világot, hogy 

megismerje az emberek erényeit és gonoszságait. A történelem és az 

antropológia nem adhat válaszokat, de megadhatja azt a mátrixot, amelyen 

az ítéletalkotás dolgozhat. 

Tudom, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy idegen népek 

megítélésébe csak az előítéleteiket vigyék bele. Ennek elkerülése az 

oktatás egyik fő célja. De ha ezt úgy próbáljuk megakadályozni, hogy 

megszüntetjük az emberi ész tekintélyét, azzal hatástalanná tesszük azt 

az eszközt, amely korrigálhatja előítéleteiket. Az igazi nyitottság a 

megismerés vágyának, tehát a tudatlanság tudatának kísérője. A jó és a 

rossz megismerésének lehetőségét megtagadni annyi, mint elfojtani az 

igazi nyitottságot. A helyes történelmi hozzáállás arra késztetne, hogy 

kételkedjünk a historizmus ( az a nézet, hogy minden gondolat 

lényegében a saját korához kötődik, és nem tud túllépni rajta) 

igazságában, és azt a kortárs történelem sajátosságaként kezeljük. A 

historizmus és a kulturális relativizmus tulajdonképpen eszköz arra, hogy 

elkerüljük saját előítéleteink próbára tételét, és például azt a kérdést, 

hogy valóban egyenlőek-e az emberek, vagy ez a vélemény csupán egy 

demokratikus előítélet. 

Elgondolkodhatunk azon, hogy történelmi és antropológiai 

bölcsességünk nem csupán a romantikus dilemma álcázott és 

meglehetősen zavaros változata-e, amely a tizenkilencedik század elején 

oly meggyőzőnek és tragikusnak tűnt, és amely a távoli múlt vagy az 

egzotikus új földek iránti vágyakozást, valamint e vágyakozást kielégítő 

művészetet eredményezett. A tudomány örököseiként - így szól az 

érvelés - többet tudunk, mint más idők és helyek népei a maguk 

tudománytalan előítéleteikkel és illúzióikkal, de ők boldogabbak voltak, 
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illetve vannak. Ez a dilemma a naiv és a szentimentális művészet 

megkülönböztetésében jut kifejezésre. Levi-Strauss akaratlanul is tanúja 

hipotézisemnek. Félig megemésztett rousseauizmusával úgy gondolja, 

hogy a legjobb kultúra az, hogy 
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abban a pillanatban, amikor az emberek elhagyták a természeti állapotot, 

és egyszerű közösségekben élnek együtt, valódi magántulajdon vagy az 

amour-propre kirobbanása nélkül. Egy ilyen szemlélet kialakulásához 

tudományra van szükség, amely viszont fejlett és korrupt társadalmat 

igényel. A tudomány maga is az amour-propre, az egyenlőtlenség 

szeretetének egyik módosulata. Ez a nézet tehát egyúttal melankóliát is 

szül a tudományról. De a dilemma csak akkor tűnik ilyen kényszerítő 

erejűnek, ha biztosak vagyunk abban, hogy annyi mindent tudunk, ami a 

tudománytól függ. Ha lemondunk erről a bizonyosságról, akkor talán 

hajlandóak lennénk tesztelni e boldogabb népek hitét, hogy kiderüljön, 

tudnak-e valamit, amit mi nem tudunk. Talán Homérosz zsenialitása nem 

is volt olyan naiv, mint Schiller gondolta. Ha lemondunk a tudásunkkal 

kapcsolatos büszkeségünkről, amely alázatnak mutatja magát, a vita új 

dimenziót kap. Akkor két irányba mehetnénk: a tudományról való 

lemondás, vagy az elméleti élet mint lehetséges és önmagában is önellátó 

boldogságot eredményező élet újraalapítása. A romantikus testtartás az 

ezekkel a szélsőségekkel való szembesülés elkerülésének egy olyan 

módja, amely hősies kitartásnak álcázza magát. A tudomány és a kultúra 

közötti ide-oda ingázásunk ennek a póznak a triviális mellékzöngéje. 

A nyitottságnak tehát két fajtája van, a közömbösség nyitottsága. 

-melyet azzal a kettős céllal hirdettek, hogy megalázza intellektuális 

büszkeségünket, és hagyja, hogy azok legyünk, amik lenni akarunk, 

amíg nem akarunk tudósok lenni -, és a nyitottság, amely meghív 

bennünket a tudás és a bizonyosság keresésére, amelyre a történelem 

és a különböző kultúrák ragyogó példák sorát kínálják a vizsgálathoz. 

Ez a második fajta nyitottság bátorítja azt a vágyat, amely minden 

komoly diákot éltet és érdekessé tesz -"! tudni akarom, mi a jó nekem, 

mi tesz boldoggá". 

-míg az előbbi elfojtja ezt a vágyat. 

A nyitottság, ahogyan jelenleg felfogjuk, egy módja annak, hogy a 

leghatalmasabbnak való behódolás, vagy a közönséges siker imádata 

elvszerűnek tűnjön. Ez a historizmus trükkje, hogy megszüntessen minden 

ellenállást a történelemmel szemben, ami napjainkban a közvéleményt 

jelenti, egy olyan napot, amikor már a közvélemény uralkodik. Hányszor 

hallottam már, hogy a nyelvek, a filozófia vagy a tudományok tanulására 

vonatkozó követelmények elhagyását a nyitottság fejlődéseként dicsérték. Itt 

ütközik össze a kétféle nyitottság. Ahhoz, hogy valaki nyitott legyen a 

tudásra, bizonyos dolgokat tudnia kell, amelyeket a legtöbb ember nem akar 



Bevezetés: Erényünk 41 
 

 

vesződni a tanulással, és amelyek unalmasnak és lényegtelennek tűnnek. 

Még az értelem élete is gyakran nem vonzó; és a haszontalan tudás, vagyis 

az a tudás, amely nem 
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nyilvánvalóan hasznos a karrier szempontjából, nincs helye a tanuló 

tantervről alkotott elképzelésében. Így az egyetem, amely hajthatatlanul 

kiáll a humánus tanulás mellett, szükségszerűen zártnak és merevnek 

kell, hogy tűnjön. Ha a nyitottság azt jelenti, hogy "sodródjunk az árral", 

akkor ez szükségszerűen a jelenhez való alkalmazkodást jelenti. Ez a 

jelen olyannyira elzárkózik a kétségek elől, hogy oly sok minden 

akadályozza elveinek előrehaladását, hogy az iránta való korlátlan 

nyitottság azt jelentené, hogy elfelejtjük a megvetett alternatívákat, 

amelyek ismerete tudatosítja bennünk, hogy mi az, ami kétséges benne. 

Az igazi nyitottság zártságot jelent minden olyan bájjal szemben, amely 

a jelenben kényelmessé tesz bennünket. 

Amikor fiatal tanár voltam a Cornell-en, egyszer vitát folytattam az 

oktatásról egy pszichológiaprofesszorral. Azt mondta, hogy az ő feladata 

az, hogy megszabadítsa a diákjait az előítéletektől. Leütötte őket, mint a 

tintahalakat. Elkezdtem azon tűnődni, hogy mivel helyettesíti ezeket az 

előítéleteket. Úgy tűnt, nem sok fogalma volt arról, hogy mi lehet az 

előítélet ellentéte. Arra a kisfiúra emlékeztetett, aki négyéves koromban 

komolyan közölte velem, hogy nincs Mikulás, aki azt akarta, hogy 

fürödjek az igazság ragyogó fényében. Vajon ez a professzor tudta-e, 

hogy mit jelentenek ezek az előítéletek a diákok számára, és milyen 

hatással jár, ha megfosztják őket tőlük? Hitt-e abban, hogy vannak olyan 

igazságok, amelyek úgy irányíthatják az életüket, mint az előítéleteik? 

Gondolt-e arra, hogyan adhatná meg a hallgatóknak az igazság szeretetét, 

amely szükséges ahhoz, hogy előítéletektől mentes hiteket keressenek, 

vagy passzívvá, vigasztalhatatlanná, közömbössé tenné őket, és alávetné 

őket a hozzá hasonló tekintélyeknek vagy a kortárs gondolkodás 

legjobbjainak? A Mikulásról szóló informátorom csak felvágott, 

bizonygatva felsőbbrendűségét előttem. Nem ő alkotta meg azt a 

Mikulást, akinek ott kellett lennie, hogy megcáfolhassam. Gondoljunk 

csak bele, mi mindent tudunk meg a világról abból, hogy az emberek 

hisznek a Mikulásokban, és mi mindent tudunk meg a lélekről azoktól, 

akik hisznek bennük. Ezzel szemben az isteneket és hősöket a barlang 

falára vetítő képzeletnek a lélekből való pusztán módszertani kivetítése 

nem segíti elő a lélek megismerését; csak lobotomizálja, megnyomorítja 

a lélek erejét. 

Azon kaptam magam, hogy azt válaszoltam a 

pszichológiaprofesszornak, hogy én személyesen igyekeztem előítéleteket 

tanítani a diákjaimnak, mivel manapság - módszerének általános sikerével - 
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megtanultak kételkedni a hiedelmekben, még mielőtt bármiben is hinnének. 

A hozzám hasonló emberek nélkül ő már nem lenne a szakmában. 

Descartes-nak egész csodálatos világa volt a régi hiedelmeknek, a dolgok 

rendjéről szóló előismereti tapasztalatoknak és artikulációknak, a szilárdan, 

sőt fanatikusan vallott hiedelmeknek, még mielőtt elkezdte volna 

szisztematikus és 
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radikális kétségek. Az embernek meg kell tapasztalnia, hogy valóban 

hisz, mielőtt átélheti a felszabadulás izgalmát. Ezért olyan 

munkamegosztást javasoltam, amelyben én segítek a virágokat 

termeszteni a mezőn, ő pedig lekaszálhatja őket. 

Az előítéletek, az erős előítéletek, a dolgok természetéről alkotott 

elképzelések. Ezek a dolgok egészének rendjéről szóló jóslatok, és ezért az 

egész megismeréséhez az arról alkotott téves véleményeken keresztül vezet 

az út. A tévedés valóban az ellenségünk, de egyedül ez mutat az igazság felé, 

és ezért megérdemli, hogy tisztelettel bánjunk vele. Az az elme, amely 

kezdetben nem rendelkezik előítéletekkel, üres. Csak olyan módszerrel 

lehetett megalkotni, amely nincs tudatában annak, hogy milyen nehéz 

felismerni, hogy egy előítélet előítélet. Egyedül Szókratész tudta egy életen 

át tartó szüntelen munka után, hogy tudatlan. Ma már minden középiskolás 

diák tudja ezt. Hogyan vált ez ilyen könnyűvé? Mi a magyarázata elképesztő 

fejlődésünknek? Lehet, hogy tapasztalatainkat annyira elszegényítették 

különböző módszereink, amelyek közül a nyitottság csak a legújabb, hogy 

nem maradt benne semmi olyan lényeges, ami ellenállna a kritikának, és 

ezért nem maradt olyan világunk, amelyről igazán tudatlanok lehetnénk? 

Annyira leegyszerűsítettük a lelket, hogy már nem nehéz megmagyarázni? A 

dogmatikus szkepticizmus szemében maga a természet, kifejezéseinek 

minden buja bőségében, előítéletnek tűnhet. Helyére kritikai fogalmak 

szürke hálózatát helyezzük, amelyeket a természet jelenségeinek 

értelmezésére találtunk ki, de amelyek megfojtották őket, és ezzel saját 

létjogosultságukat is megsemmisítették. Talán az az első feladatunk, hogy 

újraélesztjük ezeket a jelenségeket, hogy újra legyen egy olyan világunk, 

amelyhez feltehetjük kérdéseinket, és filozofálhatunk. Úgy tűnik, ez a mi 

nevelési kihívásunk. 
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Régebben azt gondoltam, hogy az amerikai fiatalok tizennyolc éves 

korukban kezdték el azt a képzést, amit kaptak, hogy korai életük 

szellemileg üres volt, és hogy tiszta lappal érkeztek az egyetemre, nem 

ismerve mélyebb énjüket és a felszínes tapasztalataikon túli világot. A 

köztük és európai társaik között fennálló kontrasztot az európai regények 

és filmek, amelyekbe az egyetemen beavattak bennünket, nagyszerűen 

kidomborították. Az európaiak a kultúra nagy részét otthonról és állami 

iskoláikból, líceumokból vagy gimnáziumokból kapták, ahol lelkük 

beépült sajátos irodalmi hagyományaikba, amelyek viszont kifejezték, 

sőt megalapozták népük hagyományait. Nem egyszerűen vagy 

elsősorban arról volt szó, hogy ezek az európai iskolások sokkal 

kifinomultabb ismeretekkel rendelkeztek az emberi szívről, mint amit mi 

megszoktunk a fiataloktól vagy éppen az öregektől. Hanem az, hogy 

önismeretüket a könyvekből való tanulás közvetítette, és hogy 

ambícióikat éppúgy a könyvekben, mint a mindennapi életben először 

megtapasztalt modellek formálták. Könyveiknek a mindennapi életben 

jelentős létjogosultsága volt, és nagyrészt azt jelentették, amire a 

társadalmuk egésze felnézett. Az általuk jónak mondott családok 

gyermekei számára mindennapos volt, hogy képzeletüket komoly 

irodalmi vagy filozófiai karrier reményével töltötték meg, ahogyan a 

miénk a szórakoztatóipari vagy üzleti karrier reményével. Mindez korán 

megadatott nekik, és mire tizenéves koruk végére értek, már a lelkük 

felszerelésének része volt, olyan lencse, amelyen keresztül mindent 

láttak, és amely hatással volt minden későbbi tanulásukra és 

tapasztalatukra. Az egyetemre azért mentek, hogy specializálódjanak. 
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Az amerikai fiatalok ehhez képest természetes vadembereknek 

tűntek, amikor az egyetemre jöttek. Alig hallották azoknak az íróknak a 

nevét, akik az Atlanti-óceánon túli társaik mindennapos táplálékát 

jelentették, nemhogy a fejükbe vették volna, hogy kapcsolatuk lehet 

velük. "Mit jelent neki Hekuba, vagy ő Hekubának?" Ők az egész 

világhoz tartoztak, az eszüket arra használták, hogy meglássák a minden 

emberben közös dolgokat, hogy megoldják a túlélés problémáit, 

mindvégig ártatlanul és tudatlanul taposva a föld különböző népeinek és 

nemzeteinek szentelt oltárokat, akik úgy gondolják, hogy sajátos isteneik 

és hőseik alkotják őket, nem pedig a test közös valutája. Ez az amerikai 

intellektuális tompaság borzalmasnak és barbárnak tűnhet, a teljes 

emberség elmaradottságának, a szép megtapasztalására való 

képtelenségnek, a civilizáció folyamatos diskurzusában való részvétel 

teljes hiányának. 

De számomra, és sok jobb megfigyelő számára ez jelentette az 

amerikai diákok varázsának nagy részét. Nagyon gyakran úgy tűnt, hogy 

a természetes kíváncsiság és a tudás szeretete az érettségi első fázisában 

érvényesül. A hagyományos korlátok és bátorítások, a társadalom 

jutalmai és büntetései, sznobizmus és kizárólagosság nélkül néhány 

amerikai felfedezte, hogy határtalan szomjúsággal rendelkezik a jelentős 

megismerés iránt, hogy a lelkükben vannak olyan terek, amelyekről nem 

tudtak, és amelyek berendezésért kiáltanak. Az európai diákok, akiket 

tanítottam, mindig mindent tudtak Rousseau-ról és Kantról, de ezeket az 

írókat gyerekkoruktól kezdve beléjük sulykolták, és a háború utáni új 

világban rutinná váltak, a gyerekkor korlátainak ugyanolyan részeivé, 

mint a rövidnadrágok, és már nem jelentettek inspirációs forrást. Így 

ezek a diákok az új, a kísérletező kedvűek lettek. De az amerikaiak 

számára a nagy írók művei jelenthették a fényes, napsütötte fennsíkot, 

ahol megtalálhatták a kívülállást, a hiteles felszabadulást, amelyért ez az 

esszé egyfajta könyörgés. A régi új volt ezeknek az amerikai diákoknak, 

és ebben igazuk volt, mert minden fontos régi felismerés örökké friss. 

Lehetséges, hogy az amerikaiaknak mindig is hiányozna az a közvetlen, 

gyökeres kapcsolat a filozófiai és művészeti eredményekkel, amelyek a 

jelek szerint részei az egyes kultúrák növekedésének. De az e művekhez 

való közeledésük szabad választást és az ember mint ember lehetőségét 

jelzi, hogy időtől, helytől, helyzettől és vagyontól függetlenül részt vehet 

abban, ami a legmagasabb rendű. Szomorú kommentár lenne az emberi 

állapotról, ha az ember testvériségét az alapozná meg, ami a 
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legalacsonyabb benne, míg a magasabb műveltséghez áthidalhatatlanul 

elkülönülő "kultúrákra" lenne szükség. Az amerikai disz- 
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pozíciója arról az optimista hitről tanúskodott, hogy a két egyetemesség - 

a test és a lélek - lehetséges, hogy a legjobbhoz való hozzáférés nem a 

véletlenen múlik. A fiatal amerikaiak, vagyis néhány fiatal amerikai, 

ígéretet adott a hagyomány folyamatos életképességére, mert nem 

tekintették azt hagyománynak. 

Az amerikai diák által nyújtott varázslatos kilátás különösen 

erőteljes volt, amikor először kezdtem jó egyetemistákat tanítani ebben 

az országban a Szputnyik utáni években. 1965-ben írtam: 

 
A diákok jelenlegi generációja egyedi és nagyon eltérő szemléletű a 

tanáraitól. A jobb főiskolák és egyetemek jó tanulóira gondolok, azokra, 

akiknek a liberális oktatás elsősorban szól, és akik a lehető legjobb anyagot 

feltételező képzés tárgyai. Ezek a fiatalok soha nem tapasztalták meg 

azokat az egyszerű fizikai jólét miatti aggodalmakat, amelyeket szüleik a 

depresszió idején átéltek. Kényelemben és az egyre növekvő kényelem 

reményében nőttek fel. Ezért nagyrészt közömbösek iránta; nem büszkék 

arra, hogy megszerezték, és nem foglalkoztak a megszerzéséhez szükséges 

kicsinyes és néha torzító aggodalmakkal. És mivel nem törődnek vele 

különösebben, hajlandóbbak lemondani róla a nagy eszmények nevében; 

sőt, lelkesen teszik ezt abban a reményben, hogy bebizonyíthatják, hogy 

nem ragaszkodnak hozzá, és nyitottak magasabb rendű hivatások felé. 

Röviden, ezek a diákok az arisztokrácia egyfajta demokratikus változatát 

alkotják. Az elmúlt húsz év töretlen jóléte azt a bizalmat adja nekik, hogy 

mindig meg tudnak élni. Ezért készek bármilyen karrierre vagy kalandra, 

ha az komolyan vehetőnek tűnik. A hagyomány, a család és az anyagi 

felelősség kötelékei gyengék. És mindezzel együtt jár a nyitott, nagylelkű 

jellem. Hajlamosak arra, hogy kiváló tanulók legyenek, és rendkívül 

hálásak mindenért, amit megtanulnak. Ha ezt a különleges csoportot 

nézzük, az ország erkölcsi és szellemi egészségére nézve inkább 

reményteljes prognózisnak kedvez. 

 

Abban a pillanatban olyan lelki vágyakozás, a lélek erőteljes feszültsége 

volt, amely az egyetemi légkört elektromossá tette. A szovjetek űrbe 

verése sokkolta a nemzetet, és egy pillanatra visszavetette a sarkából a 

nivelláló oktatást. Úgy tűnt, hogy nincs idő erre az ostobaságra. Maga a 

túlélés a legjobbak jobb oktatásától függött. A külső szükségszerűség a 

könnyed oktatási világba azt a sürgősséget oltotta be, amely 
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mindig ott kell lennie. A pénz és a normák egy szempillantás alatt 

megjelentek. A cél az volt, hogy olyan tudományos technikusokat 

állítsanak elő, akik megmentenek minket attól, hogy zsarnokoknak 

legyünk kiszolgáltatva. A középiskolák a matematikára és a fizikára 

koncentráltak, és azok számára, akik ezekben jeleskedtek, dicsőség és 

nagy jövő ígérete volt. Az iskolai alkalmassági teszt vált mérvadóvá. Az 

intellektuális erőfeszítés nemzeti időtöltéssé vált. A használaton kívüli és 

petyhüdt izmok puszta gyakorlása is üdvös, és a nemzeti erőfeszítés 

egyszerre edzette és ösztönözte az elmét. A diákok jobbak, 

motiváltabbak lettek. 

Aztán furcsa dolgokat kezdtem észrevenni. Például először fordult 

elő, hogy az amerikai diákok valóban nyelveket tanultak. És ott voltak a 

kezdeti vágyakozás jelei valami más után. A tudományt túlértékelték. Az 

igazi tudományos elhivatottság nagyon ritka, és a középiskolákban 

technikai és lelketlen módon adták elő. A diákok látszólag megtanulták, 

amit kértek tőlük, de az unalmat nem teljesen ellensúlyozták a nagy 

elvárások. Az új szellemi aktivitás és a teljesítmény iránti vágy nem 

egészen találta meg a tárgyát. Megfigyeltem, hogy a legjobb diákok 

közül sokaknak a tudomány iránti elkötelezettsége igen csekély volt. A 

nagy 

a modern természettudomány elméleti nehézsége - hogy nem tudja 

megmagyarázni, miért jó - gyakorlati hatást váltott ki. A miért kérdés 

közeledett a felszínhez. Ennek eredményeképpen, bár a közhivatalnokok 

kizárólagos érdeklődése a természettudományok iránt irányult, a 

társadalomtudományok és a bölcsészettudományok is kezdtek profitálni 

(amennyiben az egyetemek nem kerülhették el, hogy azt mondják 

ők is számítottak). Egy kis liberális műveltség könnyen elcsábította a 

legtehetségesebbek közül sokakat a természettudományoktól. Úgy érezték, 

hogy az alternatívákat elrejtették előlük. És ha már egyszer bekerültek az 

egyetemre, akkor - szabad ország lévén - meggondolhatták magukat az 

érdeklődési körükkel kapcsolatban, amikor felfedezték, hogy a tudományon 

kívül is van még valami. Feszült pillanat volt ez, tele vágyakozással, 

amelyből hiányoztak a világosan érzékelhető célok. 

A hatvanas évek elején meg voltam győződve arról, hogy liberális 

oktatásra van szükség, hogy az ilyen diákoknak megadjuk a lehetőséget, 

hogy megvizsgálják az életüket és felmérjék a lehetőségeiket. Ez volt az 

egyetlen dolog, amit az egyetemek nem tudtak és nem is akartak nyújtani 

nekik. A diákok vándorló és útkereső energiái végül politikai kiutat találtak. 
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A hatvanas évek közepére az egyetemek az oktatáson kívül minden más 

engedményt felajánlottak nekik, de a megnyugtatás nem sikerült, és 

hamarosan az egész kiválósági kísérletet elmosták, nem hagyva nyomot. A 

különböző felszabadítások elpazarolták, hogy 
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csodálatos energiát és feszültséget, kimerülten és petyhüdten hagyva a 

diákok lelkét, akik képesek a számításra, de nem a szenvedélyes belátásra. 

Könnyen lehet, hogy tévedtem, hogy ami a hatvanas évek elején 

felgyülemlett, az csak az utolsó megmaradt gátlások elleni végső támadás 

volt, hogy az intellektuális vágyakozás megjelenése valójában csak a 

legerősebb modern vágyakozás változata volt - a szükség, a feszültség és a 

konfliktus leküzdése, a lélek pihenése az örökös kínlódástól. Én azonban 

továbbra is úgy gondolom, hogy a valódi intellektuális vágyakozásból sok 

volt, és csak az elpazarolt lehetőségeink következtében végződött 

pihenéssel. 

De azok a diákok, akik az ötvenes évek végének és a hatvanas évek 

elejének azt a generációját követték, amikor a kulturális piócák, a 

hivatásosok és az amatőrök megkezdték a nagy szellemi kivéreztetést, 

arra késztettek, hogy elgondolkozzam azon, vajon helyes volt-e az én 

meggyőződésem - a régi Nagy Könyvek meggyőződés -. Ez a 

meggyőződésem az volt, hogy a nevelésben egyedül a természet számít, 

hogy az emberi tudásvágy állandó, hogy valójában csak megfelelő 

táplálékra van szüksége, és hogy a nevelés csupán a lakomát teszi az 

asztalra. Most már a legjobb esetben is világos számomra, hogy a 

természetnek szüksége van a konvenciók együttműködésére, ahogyan az 

ember művészetére is szükség van ahhoz, hogy megalapozza azt a 

politikai rendet, amely természetes teljességének feltétele. A legrosszabb 

esetben attól tartok, hogy szellemi entrópia vagy a lélek forrongó vérének 

elpárolgása zajlik, egy olyan félelem, amelyet Nietzsche jogosnak tartott, 

és egész gondolkodásának középpontjába állított. Azt állította, hogy a 

lélek íja meghajlik, és fennáll a veszélye, hogy végleg kioldódik. 

Tevékenysége, úgy vélte, a kultúrából ered, és a kultúra hanyatlása 

nemcsak az ember hanyatlását jelenti ebben a kultúrában, hanem 

egyszerűen az ember hanyatlását. Ezzel a válsággal igyekezett 

határozottan szembenézni: az ember mint ember, mint nemes lény léte 

tőle és a hozzá hasonló emberektől függött - így gondolta. Lehet, hogy 

nem volt igaza, de az ő érvei egyre erősebbnek tűnnek. Mindenesetre a 

benyomása 

természetes vadság, hogy az amerikaiak használt, hogy megtévesztő volt. Ez 

csak 

az európaiak által keltett benyomáshoz képest. A mai válogatott diákok 

annyival kevesebbet tudnak, annyival jobban elszakadtak a 

hagyománytól, annyival lazábbak intellektuálisan, hogy elődeiket a 
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kultúra csodagyerekeinek állítják be. A talaj egyre vékonyabb, és kétlem, 

hogy ma már képes lenne a magasabb növedékeket megtartani. 

Ezzel szemben nézzük meg azt az oktatást, amely Franciaországban 

még mindig "fennáll, nagyon gyengített formában". Hogy csak egy kicsit 

túlzásba vigyük, két író van, akik egymás között alakítják és határokat 

szabnak a művelt franciák elméjének... 
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emberek. Minden francia születik, vagy legalábbis korán kartéziánusnak 

vagy pascaliánusnak számít. (Valami hasonlót mondhatnánk 

Shakespeare-ről, mint az angolok edu catoráról, Goethéről a németekről, 

Dantéról és Machiavelliről az olaszokról.) Descartes és Pascal nemzeti 

szerzők, és ők mondják meg a franciáknak, hogy mik az alternatíváik, és 

sajátos és erőteljes perspektívát nyújtanak az élet örökös problémáira. Ők 

szövik a lelkek szövetét. Legutóbbi franciaországi utamon hallottam, 

hogy egy pincér "kartéziánusnak" nevezte egyik pincértársát. Ez nem 

volt nagyképűség; egyszerűen csak arra utalt, ami számára egy típus volt. 

Nem annyira arról van szó, hogy a franciák elveket merítenek ezekből a 

forrásokból; inkább egyfajta gondolkodásmódot hoznak létre. Descartes 

és Pascal az ész és a kinyilatkoztatás, a tudomány és a vallásosság közötti 

választást képviselik, azt a választást, amelyből minden más következik. 

E totális látásmódok közül az egyik vagy a másik szinte mindig 

megjelenik a franciák elméjében, amikor önmagukról és problémáikról 

gondolkodnak. Ezek a nagy ellentétek, amelyeket semmilyen szintézis 

nem tud egyesíteni - a hon sens és a hit ellentéte, minden ellenállással 

szemben - egy olyan dualizmust indítanak el, amelyet felismerünk, 

amikor a francia tisztánlátásról és a francia szenvedélyről beszélünk. 

Egyetlen országban sem volt olyan tartós és kibékíthetetlen vita a 

világiak és a vallásosak között, mint Franciaországban, ahol a két fél nem 

talál közös nevezőre, ahol az egyazon országot alkotó polgárok 

törekvései ennyire eltérőek az élet értelmét illetően. Shakespeare az 

angolok számára közvetített e két pólus között, de a franciák számára 

senkinek sem sikerült, bár a svájci Rousseau nemes próbálkozásra adta 

magát. A felvilágosodás és a katolikus gondolkodás egyaránt 

Franciaországban találta meg különleges otthonát több mint három 

évszázadon keresztül. Descartes és Pascal a franciák számára számot 

adtak a Nyugat közös hitéről, a kereszténységről, és egyúttal elhelyezték 

őket a másik, távolabbi inspirációs forrás, Görögország viszonylatában. 

A Descartes-Pascal feszültségből kiinduló írók következő nemzedékei 

továbbfejlesztették és variálták témáikat, és az alapvető szellemi 

tapasztalatok egyrészt Voltaire-ben, Montesquieu-ben, Constant-ban, 

Balzac-ban és Zolában, másrészt Malebranche-ban, Chateaubriand-ban, 

De Maistre-ben, Baudelaire-ben, Proustban és Celine-ban ismétlődnek, 

mindegyikük tudatában a másiknak, és párbeszédet folytat vagy 

szembesítik ellenfelüket. 

Nagyon francia volt tehát Tocqueville-től, amikor azt mondta, hogy az 
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Ameri 

cans gondolkodásmódja karteziánus volt, anélkül, hogy valaha is 

olvastak volna Descartes-t, és csodálkozni azon, hogy megérthetnének 

egy Pascalt vagy egy 
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előállítani egyet. Amerika számára nem egy könyvvel rendelkező nép 

volt. A francia az irodalmi hagyományok által befolyásolt érzelmek 

teremtménye volt, míg az amerikai a racionális elvek embere. Ezeket az 

elveket természetesen először az írók dolgozták ki, de olyanok voltak, 

ahogy Kant mondta a saját erkölcsfilozófiájáról, hogy kifejezik azt, amit 

minden jól nevelt gyermek tud. A jogok kölcsönös elismerése kevés 

nevelést igényel, nem igényel filozófiát, és elvonatkoztat a nemzeti jelleg 

minden különbségétől. Az amerikaiaknak tulajdonképpen azt mondták, 

hogy addig lehetnek, amilyenek csak akarnak lenni, vagy amilyenek csak 

akarnak lenni, amíg elismerik, hogy ugyanez vonatkozik minden más 

emberre is, és hajlandóak támogatni és megvédeni azt a kormányt, amely 

ezt a felmentést garantálja. Egy nap alatt lehet amerikaivá válni. És ezzel 

nem azt akarom lekicsinyelni, hogy mit jelent amerikainak lenni. A 

természetes szenvedély és a természetes értelem együttműködése 

szembeszáll az ősi max imákkal, amelyek ragaszkodtak ahhoz, hogy a 

város olyan legyen, mint egy szerves egység, amelyet az anyaország hoz 

létre, és a polgárnak olyan a viszonya hozzá, mint a levélnek a fához. 

Francia emberré válni azonban lehetetlen, vagy tegnapig az volt, mert a 

francia ember a születésétől kezdve a történelmi visszhangok összetett 

harmóniája vagy disszonanciája. A francia nyelv, amelyet a franciák 

nagyon jól megtanultak, nem azér t  létezett, hogy információt 

közvetítsen, hogy az emberek közös szükségleteit közölje; 

megkülönböztethetetlen volt a történelmi tudattól. A franciaságot az 

ebben a nyelvben, az irodalomban és az általa kiváltott hatások egész 

sorában való részvétel határozza meg. A jogokról szóló legalista érvek 

valahogy nem érintik azt a kiváltságot, amelyet a benne való részvétel 

közvetít. Amerikában elvileg nincsenek igazi kívülállók, míg 

Franciaországban azoknak a személyeknek, akik, bár állampolgárok, 

mégis perifériára szorulnak ebben a hagyományban, például a zsidóknak, 

mindig is erősen el kellett gondolkodniuk azon, hogy mi az, amihez 

tartoznak. Franciaországban a zsidó viszonya ahhoz, ami konstitutívan 

francia, nagy és összetett irodalmi téma. A kérdésre adott válasz nem 

univerzális, és az emberi típusok érdekes spektrumának kialakulását 

okozza. Ezzel szemben egy zsidó Amerikában ugyanolyan amerikai, 

mint bárki más; és ha kiemelik vagy másként bánnak vele, a feltétlen 

felháborodás a megfelelő válasz. 

Descartes, Pascal, vagy éppenséggel Montaigne, Rabelais, Racine, 

Montesquieu és Rousseau amerikai megfelelőinek hiánya nem a minőség 
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kérdése, hanem az, hogy vannak-e olyan írók, akik szükségesek szellemi 

építményünk építéséhez, akiket olvasni, vagy inkább együtt élni kell 

ahhoz, hogy műveltnek nevezhessük őket, és akik az értelmezői és 
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még nemzeti életünk alkotói is. Lehet gondolni amerikai írókra és 

írásokra, amelyeket olvasni kellene, és gyakran olvasnak is; de 

amennyire az amerikaiak olvasók, annyira az egész világ az ő 

könyvespolcuk; nem volt meg az a mély szükségszerűség, hogy saját 

országuk írásait magukba szívják, amit más nemzetek polgárai 

tapasztalnak. Egy olyan jelenség, mint Wagner Ge samtkunstwerkje, 

egy olyan magas művészeti alkotás, amely teljesen németnek, németektől, 

németeknek, németek számára és németek által készült, és a kollektív 

tudat kifejeződése, elképzelhetetlen az amerikaiak számára. És 

megdöbbentő, hogy egy francia milyen kevéssé ismeri vagy érzi a nem 

francia dolgokat. De az amerikaiak számára Homérosz, Vergilius, Dante, 

Shakespeare, Goethe mindenkihez vagy a "civilizációhoz" tartozik. És 

talán hosszú távon így is van. De a görögök, a rómaiak, az olaszok, az 

angolok és a németek, vagy a zsidók nem így gondolkodtak a 

könyvükkel, amely az övék volt, amely az ő történetüket mesélte el, és 

úgyszólván az ő ösztönüket testesítette meg. Az amerikaiak hisznek az 

egyenlő hozzáférésben. Mortimer Adler üzleti zsenije felismerte ezt, és a 

Nagy Könyvekből üvöltő kereskedelmi sikert csinált. Még csak nem is 

foglalkozott azzal, hogy milyen fordításokat használ, nemhogy azzal, 

hogy milyen nyelveket tanuljon meg. A régebbi országok legtöbb írója 

kétségbeesett, hogy megértik azok, akik nem élték meg a nyelvüket. 

Heidegger, aki kétségbeesetten próbálta fenntartani és újraéleszteni ezt a 

szemléletet, úgy gondolta, hogy "a nyelv a Lét háza", hogy a felületesség 

csúcsa azt feltételezni, hogy fordítás egyáltalán lehetséges. 

Mégis, az amerikai egyszerűségről szerzett korai tapasztalataim 

meggyőztek arról, hogy igazunk van, hogy semmivel sem kezdhetünk, 

hogy a műveletlen természet elegendő. Arra azonban nem fordítottam 

kellő figyelmet, hogy a diákok valójában mit szoktak magukkal hozni, 

azt a nevelést, ami egykor a levegőben volt, és ami segített elindulni. A 

legtöbb diákra lehetett számítani, hogy ismeri a Bibliát, a régebbi 

hagyományok e mindenütt jelenlévő forrását. Amerikában nem a nagy 

nemzeti értelmezőkön keresztül szűrték, hanem a korai protestantizmus 

módjára közvetlenül hirdették, mindenki a maga értelmezője. A Biblia 

így a nemzeti kultúrák iránti közömbösség tükre volt, amely az amerikai 

módszer sajátja. A legtöbb diák egy figyelemre méltóan egységes és 

egyértelmű politikai hagyományban is részt vett, amely egy mindenki 

által ismert és valószínűleg a legtöbbek által elhitt írást, a Függetlenségi 

Nyilatkozatot tartalmazza. 



 

A mai bölcsességgel ellentétben az Egyesült Államok rendelkezik a 

világ egyik leghosszabb megszakítás nélküli politikai hagyományával. 
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Ráadásul ez a hagyomány egyértelmű; jelentése egyszerű, racionális 

beszédben van megfogalmazva, amely minden normális ember számára 

azonnal érthető és teljes mértékben meggyőző. Amerika egyetlen 

történetet mesél: a szabadság és egyenlőség töretlen, elkerülhetetlen 

fejlődését. Az első telepeseitől és politikai alapításaitól kezdve nem volt 

vita arról, hogy a szabadság és az egyenlőség az igazságosság lényege 

számunkra. Senki komoly vagy neves személy nem állt kívül ezen a 

konszenzuson. Bolondnak vagy pojácának kellett lenni (pl. Henry Adams 

vagy H. L. Mencken) ahhoz, hogy a demokráciában nem hívő emberként 

figyelmet kapjon. Minden jelentős politikai vita a szabadság és az 

egyenlőség jelentéséről szólt, nem pedig azok helyességéről. Sehol 

máshol nincs olyan hagyomány vagy kultúra, amelynek üzenete ennyire 

határozott és egyértelmű lenne - biztosan nem Franciaországban, 

Olaszországban, Németországban vagy akár Angliában. Ott a 

legnagyobb események és a legnagyobb emberek a monarchia és az 

arisztokrácia, valamint a demokrácia, a bevett vallás és a tolerancia, a 

szabadsággal szemben elsőbbséget élvező hazafiság, a jogegyenlőséggel 

szemben elsőbbséget élvező kiváltságok mellett szólnak. Az e népek 

valamelyikéhez való tartozás magyarázható érzésként, az apához és az 

anyához való ragaszkodáshoz hasonló ragaszkodásként, de a franciaság, 

az angolság, a németség mindazonáltal kimondhatatlan marad. Azt 

azonban mindenki meg tudja fogalmazni, hogy mi az americanness. És 

ez az amerikaiság hősök egész sorát hozta létre - Franklin, Washington, 

Hamilton, Jefferson, Lin coln és így tovább -, akik mind hozzájárultak az 

egyenlőséghez. Képzeletünk nem egy Jeanne d'Arc, egy XIV. Lajos vagy 

egy Napóleon felé fordul, akik ellensúlyozzák 1789 megfelelőjét. 

Hőseink és a Nyilatkozat nyelvezete hozzájárul az Alkotmányunk iránti 

nemzeti tisztelethez, ami szintén egyedülálló jelenség. Mindez anyag az 

öntudatossághoz, és felsőbbrendű erkölcsi jelentőséget ad a hétköznapi 

életnek, valamint valami tanulmányoznivalót. 

De az egység, a nagyság és az alapításhoz kapcsolódó folklór 

örökséget az elmúlt fél évszázadban olyan sok irányból támadták, hogy 

fokozatosan eltűnt a mindennapi életből és a tankönyvekből. Az egész 

kezdett úgy tűnni, mint Washington és a cseresznyefa - nem olyan dolog, 

amit komolyan lehet tanítani a gyerekeknek. Ami a magasabb értelmiségi 

körökben befolyásos, az mindig bekerül az iskolákba. A Nyilatkozat vezető 

gondolatait kezdték tizennyolcadik századi mítoszként vagy ideológiaként 

értelmezni. Toricizmusa Carl Becker változatában (A Függetlenségi 



 

Nyilatkozat: A Study in the History of Political Ideas, 1922), mindkettő 

kétségbe vonta az igazságot. 
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a természetes jogok tanítását, és optimista módon azt ígérte, hogy az 

majd pótolja. Hasonlóképpen Dewey pragmatizmusa - a tudomány 

módszere mint a demokrácia módszere, korlátok nélküli egyéni 

növekedés, különösen a természetes korlátok - a múltat radikálisan 

tökéletlennek látta, és történelmünket irrelevánsnak vagy a jelenünk 

racionális elemzésének akadályának tekintette. Aztán ott volt a Charles 

Beard-féle marxista leleplezés, amely azt próbálta bizonyítani, hogy az 

alapító atyákban nem volt közszellem, csak a tulajdonra való 

magánérdekeltség, ami meggyengítette az amerikai elvek és hőseink 

igazságáról vagy felsőbbrendűségéről alkotott meggyőződésünket (An 

Eco nomic Interpretation of the Constitution, 1913). Ezután a déli his 

toriánusok és írók megbosszulták a rabszolgaságellenes Unió győzelmét 

azzal, hogy alacsony indítékokat adtak Északnak (beépítve a 

kereskedelem és a technológia európai kritikáit), és idealizálták a déli 

életmódot. Végül, a déliekkel különös összhangban, a polgárjogi 

mozgalom radikálisainak sikerült előmozdítaniuk azt a népi 

meggyőződést, hogy az alapító volt, és az amerikai elvek rasszisták. Az 

általuk támogatott rossz lelkiismeret megölte a populáris kultúra 

egyetlen olyan darabját, amely továbbra is ünnepelte a nemzeti 

történelmet: a westerneket. 

Így a nyitottság elűzte a helyi istenségeket, és csak a szótlan, 

értelmetlen ország maradt. Nincs azonnali, érzéki tapasztalat a nemzet 

értelméről vagy projektjéről, ami alapot adna a rezsimekről és az 

államvezetésről való felnőttkori reflexióhoz. A hallgatók most úgy 

érkeznek az egyetemre, hogy nem ismerik és cinikusan viszonyulnak 

politikai örökségünkhöz, és nincs meg a kellő alapjuk ahhoz, hogy akár 

inspirálódjanak belőle, akár komolyan kritizálják azt. 

A másik elem, amely az alapvető általános iskolai tanulásból eltűnt, 

a vallás. Ahogy a szentek tisztelete - a legújabb divathullám - egyre 

inkább elszállt, a valódi vallásosság és a Biblia ismerete eltűnőben van. 

Az istenek sosem jártak túl magasan a politikai életünkben vagy az 

iskoláinkban. A Miatyánk, amelyet gyerekkoromban az általános 

iskolában mormoltunk, kevésbé hatott ránk, mint az általunk is 

elmondott Hűségeskü. Az otthon - és a hozzá kapcsolódó imaházak - volt 

az a hely, ahol a vallás élt. A szent napok és a legtöbb háztartást átható 

közös nyelvezet és utalások sora a családi kötelék nagy részét képezte, és 

érdemi tartalmat adott neki. Mózesnek és a törvénytábláknak, Jézusnak 

és a testvéri szeretetről szóló prédikációjának képzeletbeli léte volt. A 



 

zsoltárok és az evangéliumok passzusai visszhangoztak a gyermekek 

fejében. A templomba vagy zsinagógába járás, az asztalnál való 

imádkozás életforma volt, elválaszthatatlanok voltak. 
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az erkölcsi neveléstől, amely a demokráciában a család különleges feladata 

lett volna. Valójában az erkölcsi nevelés a vallási nevelés volt. Nem volt 

elvont tanítás. A dolgok, amelyeket az embernek meg kellett volna tennie, az 

az érzés, hogy a világ támogatja őket, és bünteti az engedetlenséget, mind a 

bibliai történetekben testesültek meg. Annak a megragadó belső életnek az 

elvesztését, amelyet a Biblia által neveltek, elsősorban nem iskoláinknak 

vagy politikai életünknek kell tulajdonítani, hanem a családnak, amely a 

magánélethez való minden jogával együtt képtelennek bizonyult arra, hogy 

saját tartalmát fenntartsa. A család lelki tájékának sivársága hihetetlenül 

sivár. Éppoly egyszínű és összefüggéstelen azok számára, akik áthaladnak 

rajta, mint a nomádok által látogatott kopár sztyeppék, amelyeken a puszta 

megélhetésükért továbbállnak. A civilizáció finom szövete, amelybe az 

egymást követő nemzedékek beleszövődtek, felbomlott, és a gyerekeket 

nevelik, nem pedig oktatják. 

Itt nem a boldogtalan, széthullott otthonokról beszélek, amelyek az 

amerikai élet oly hangsúlyos részét képezik, hanem a viszonylag boldog 

otthonokról, ahol a férj és a feleség szeretik egymást, és törődnek a 

gyermekeikkel, nagyon gyakran önzetlenül nekik szentelik életük 

legjobb részét. De semmit sem tudnak átadni a gyermekeiknek a világról 

alkotott jövőkép, a cselekvés magasrendű modelljei vagy a másokkal 

való kapcsolat mély érzése terén. A családnak a természet és a 

konvenciók, az emberi és az isteni legfinomabb keverékére van szüksége 

ahhoz, hogy fennmaradjon és betöltse a funkcióját. Alapja csupán a testi 

szaporodás, de célja a civilizált emberi lények kialakulása. Azzal, hogy 

nyelvet tanít és neveket ad minden dolognak, a dolgok egészének 

rendjéről szóló értelmezést közvetít. Könyvekből táplálkozik, 

amelyekben a kis politeia - a család - hisz, amelyek jóról és rosszról, 

jóról és rosszról szólnak, és megmagyarázzák, hogy miért vannak így. A 

családnak szüksége van egy bizonyos tekintélyre és bölcsességre az ég és 

az emberek útjairól. A szülőknek tudniuk kell, hogy mi történt a 

múltban, és rendelkezniük kell előírásokkal arról, hogy minek kellene 

lennie, hogy ellen tudjanak állni a filiszterizmusnak vagy a jelen 

gonoszságának. A rituálékról és a szertartásokról most gyakran mondják, 

hogy szükségesek a család számára, és ezek most hiányoznak. A 

családnak azonban olyan szent egységnek kell lennie, amely hisz annak 

állandóságában, amit tanít, ha rituáléja és szertartása kifejezi és 

továbbadja az erkölcsi törvény csodáját, amelyet egyedül képes 

közvetíteni, és amely különlegessé teszi egy olyan világban, amely az 
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emberileg, túlságosan is emberien hasznosnak szenteli magát. Ha ez a hit 

eltűnik, mint ahogyan eltűnt, a családnak legjobb esetben is csak egy 
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átmeneti együttlét. Az emberek együtt vacsoráznak, együtt játszanak, 

együtt utaznak, de nem gondolkodnak együtt. Alig van olyan otthon, 

ahol egyáltalán van szellemi élet, nemhogy olyan, amely az élet 

létfontosságú érdekeit szolgálja. Az oktatási televízió a családi szellemi 

élet hullámvölgyét jelzi. A család hagyományos szerepének, mint a 

hagyományok közvetítőjének hanyatlásának oka ugyanaz, mint a 

humán tudományok hanyatlásának: senki sem hiszi, hogy a régi 

könyvek tartalmazzák, vagy akár csak tartalmazhatják az igazságot. 

Így a könyvek a legjobb esetben is "kultúrává", azaz unalmassá váltak. 

Ahogy Tocqueville fogalmazott, egy demokráciában a hagyomány nem 

más, mint információ. Az "információrobbanással" a hagyomány 

feleslegessé vált. Amint a hagyományt hagyományként ismerik el, 

máris halott, valami, aminek csak szájhősködnek a gyerekek 

épülésének hiú reményében. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag a 

Biblia volt az egyetlen közös kultúra, amely egyesítette az egyszerűt és 

a kifinomultat, a gazdagot és a szegényt, a fiatalt és az öreget, és - 

mint a dolgok egészének rendjéről alkotott elképzelés modellje, 

valamint a nyugati művészet többi részének kulcsa, amelynek 

legnagyobb művei így vagy úgy a Bibliára reagáltak - hozzáférést 

biztosított a könyvek komolyságához. Fokozatos és elkerülhetetlen 

eltűnésével maga az ilyen totális könyv eszméje és a világmagyarázat 

lehetősége és szükségessége is eltűnőben van. Az apák és anyák pedig 

elvesztették azt a gondolatot, hogy a legmagasabb törekvés, amit 

gyermekeik számára támaszthatnak, az, hogy bölcsek legyenek - 

ahogyan a papok, próféták vagy filozófusok bölcsek. A szakképzettség 

és a siker minden, amit el tudnak képzelni. 

A közhiedelemmel ellentétben a könyv nélkül még az egész rendjének 

gondolata is elvész. 

A szülők nem rendelkeznek olyan jogi vagy erkölcsi tekintéllyel, 

mint a régi világban. Hiányzik az önbizalmuk, mint gyermekeik nevelői, 

akik nagylelkűen hiszik, hogy jobbak lesznek a szüleiknél, nemcsak 

jólétben, hanem erkölcsi, testi és szellemi erényekben is. Mindig többé-

kevésbé nyíltan hisznek a haladásban, ami azt jelenti, hogy a múlt 

szegényesnek és megvetendőnek tűnik. A jövő, amely nyitott, nem írható 

elő a szülők számára, és háttérbe szorítja a múltat, amelyet alacsonyabb 

rendűnek ismernek. 

Az állandó újdonságokkal és a szüntelen helyváltoztatással együtt 

először a rádió, majd a televízió támadta meg és döntötte fel az otthoni 
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magánéletet, az igazi amerikai magánéletet, amely lehetővé tette a 

demokratikus társadalmon belül egy magasabb rendű és függetlenebb 

élet kialakulását. A szülők többé nem tudják ellenőrizni a légkört a 
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otthon, és még a kedvüket is elvesztették. A televízió nagy finomsággal 

és energiával hatol be nemcsak a szobába, hanem az idősek és a fiatalok 

ízlésvilágába is, a közvetlenül pl asánsra apellálva, és felforgatva 

mindent, ami nem felel meg neki. Nietzsche azt mondta, hogy az újság a 

modern polgár életében az ima helyébe lépett, vagyis a dolgos, az olcsó, 

a múlandó bitorolta mindazt, ami a mindennapi életében az 

örökkévalóból megmaradt. Most a televízió lépett az újság helyébe. Nem 

is annyira a kínált kínálat alacsony minősége az, ami aggasztó. Sokkal 

inkább az a nehézség, hogy nehéz elképzelni bármilyen ízlésrendet, 

bármilyen életmódot olyan élvezetekkel és tanulással, amely 

természetesen illeszkedik a családtagok életéhez, amely különbözik a 

populáris kultúrától, és ellenáll a csodálatra méltó és érdekes dolgokról 

alkotott elképzeléseknek, amelyekkel a háztartáson belülről bombázzák 

őket. 

Az elmúlt fél évszázadban jelentősen megnövekedett középosztály 

képzettségének javulása szintén gyengítette a család tekintélyét. A 

középosztályban szinte mindenki főiskolai diplomával rendelkezik, és a 

legtöbbjüknek van valamilyen felsőfokú végzettsége. Azok közülünk, 

akik visszatekinthetnek szüleik vagy nagyszüleik alázatos állomására, 

akik soha nem látták belülről a felsőoktatási intézményt, okuk lehet az 

önelégültségre. De - elkerülhetetlenül, de - az a benyomás, hogy a mi 

általános népességünk jobban képzett, az oktatás szó jelentésének 

kétértelműségén, vagy a liberális és a technikai oktatás közötti 

különbségtétel elferdítésén múlik. Egy magasan képzett számítógépes 

szakembernek nem kell többet tanulnia erkölcsről, politikáról vagy 

vallásról, mint a legtudatlanabb embernek. Éppen ellenkezőleg, a szűkös 

műveltség, a vele járó előítéletekkel és büszkeséggel, valamint az 

irodalommal, amely egy nap alatt születik és múlik el, és kritikátlanul 

elfogadja az aktuális bölcsesség premisszáit, elvághatja őt attól a liberális 

műveltségtől, amelyet az egyszerűbb emberek a legkülönbözőbb 

hagyományos forrásokból szívtak magukba. Számomra nem nyilvánvaló, 

hogy valaki, akinek rendszeres olvasmányai a Time, a Playboy és a 

Scientific American, mélyebb bölcsességgel rendelkezik a világról, mint 

a régi idők vidéki iskolásai a McGuffey-olvasókönyvekkel. Amikor egy 

Lincolnhoz hasonló fiatalember műveltségre törekedett, a számára 

azonnal elérhető, nyilvánvaló dolgok közül a Bibliát, Shakespeare-t és 

Euklidészt kellett megtanulnia. Vajon tényleg rosszabbul járt, mint azok, 

akik a jelenlegi iskolarendszer technikai bőséges kínálatában próbálnak 
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eligazodni, amely teljesen képtelen különbséget tenni a fontos és a 

lényegtelen között a piaci követelményeken kívül? 
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A nagyszüleim a mi mércénk szerint tudatlan emberek voltak, és 

nagyapám csak alacsony állásban dolgozott. De az otthonuk lelkileg 

gazdag volt, mert minden, amit benne tettek, nemcsak a kifejezetten 

rituális dolgok, a Biblia parancsolataiból eredt, magyarázatuk a bibliai 

történetekben és a hozzájuk fűzött kommentárokban volt, és képzeletbeli 

megfelelőjük a számtalan példamutató hős tetteiben volt. Nagyszüleim 

komoly írásokban találták meg családjuk létének és kötelességeik 

teljesítésének okait, és különleges szenvedéseiket egy nagy és nemes 

múltra való tekintettel értelmezték. Egyszerű hitük és gyakorlatuk 

összekötötte őket a nagy tudósokkal és gondolkodókkal, akik ugyanezzel 

az anyaggal foglalkoztak, de nem kívülről vagy idegen szemszögből, 

hanem úgy hittek, ahogy ők, miközben egyszerűen csak mélyebbre 

mentek és útmutatást adtak. Tisztelték a valódi tanulást, mert annak 

érezhető kapcsolata volt az életükkel. Ezt jelenti a közösség és a 

történelem, a közös élmény, amely meghívja a magasakat és a mélyeket 

egyetlen hittestbe. 

Nem hiszem, hogy az én generációm, az unokatestvéreim, akiket 

amerikai módon neveltek, és akik mindannyian doktori vagy PhD fokozatot 

szereztek, bármilyen hasonló műveltséggel rendelkeznek. Amikor az égről 

és a földről, a férfiak és nők, szülők és gyermekek viszonyáról, az emberi 

létről beszélnek, nem hallok mást, csak közhelyeket, felszínességeket, a 

szatíra alapanyagát. Nem mondok semmi olyan elcsépeltet, mint hogy az élet 

teljesebb, ha az embereknek mítoszok vannak, amelyek szerint élhetnek. 

Inkább arra gondolok, hogy a Könyvre épülő élet közelebb áll az 

igazsághoz, hogy anyagot biztosít a dolgok valódi természetének mélyebb 

kutatásához és a dolgok valódi természetéhez való hozzáféréshez. A nagy 

kinyilatkoztatások, eposzok és filozófiák nélkül, amelyek természetes 

látásmódunk részét képezik, nincs mit látni odakint, és végül kevés marad 

bennünk. A Biblia nem az egyetlen eszköz az elme berendezésére, de egy 

hasonló súlyú könyv nélkül, amelyet a potenciális hívő komolyságával 

olvas, az elme berendezetlen marad. 

Az erkölcsi nevelés, amely ma állítólag a nagy felelősség 

bilitása nem létezhet, ha nem tudja bemutatni a fiatalok képzeletének az 

erkölcsi kozmosz, a jó és a rossz jutalmának és büntetésének vízióját, a 

tetteket kísérő és értelmező magasztos beszédeket, az erkölcsi választás 

drámájának főszereplőit és ellenlábasait, az ilyen választás tétjének 

érzékeltetését, és a kétségbeesést, amely a világ "kiábrándulásából" fakad. 

Ellenkező esetben a nevelés hiábavaló próbálkozássá válik, hogy "értékeket" 
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adjunk a gyerekeknek. Túl azon a tényen, hogy a szülők nem tudják, miben 

hisznek, és bizonyára nincs meg az önbizalmuk ahhoz, hogy elmondhassák 
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a gyermekeiknek sokkal többet, mint hogy azt akarják, hogy boldogok 

legyenek, és kiteljesítsék a bennük rejlő lehetőségeket, az értékek olyan 

sápadt dolgok. Mik azok és hogyan kommunikálják őket? Az iskolákban 

megjelenő "értéktisztázó" kurzusok célja, hogy mintát adjanak a 

szülőknek, és rávegyék a gyerekeket, hogy beszéljenek az abortuszról, a 

szexizmusról vagy a fegyverkezési versenyről, olyan kérdésekről, 

amelyek jelentőségét nem is érthetik. Az ilyen oktatás alig több, mint 

propaganda, és ez a propaganda nem működik, mert a kialakított 

vélemények vagy értékek csak akaratból születnek, tartalmatlanok, és 

nincs alapjuk a tapasztalatban vagy a szenvedélyben, amelyek az erkölcsi 

érvelés alapját képezik. Az ilyen "értékek" elkerülhetetlenül változnak, 

ahogy a közvélemény változik. Az új erkölcsi nevelés nem rendelkezik 

azzal a zsenialitással, amely az erkölcsi ösztönt vagy második 

természetet, nemcsak a jellem, hanem a gondolkodás előfeltételét is 

létrehozza. Tulajdonképpen a család erkölcsi nevelése ma már csak a 

társadalmi viselkedés puszta minimumainak, nem a hazugságnak vagy a 

lopásnak a belenevelésére fut ki, és olyan egyetemi hallgatókat 

eredményez, akik erkölcsi cselekedeteik alapjáról nem tudnak többet 

mondani, mint hogy "Ha én ezt tettem vele, ő is megteheti velem" 

-magyarázat, amely még azokat sem elégíti ki, akik kimondják. 

A régi politikai és vallási visszhangok fokozatos elcsendesedése a 

fiatalok lelkében magyarázza a különbséget a diákok között, akiket tanári 

pályám kezdetén ismertem, és azok között, akikkel most szembesülök. A 

könyvek elvesztése szűkebbé és laposabbá tette őket. Szűkebbek, mert 

hiányzik belőlük az, ami a legszükségesebb: a jelennel való 

elégedetlenség valódi alapja és annak tudatosítása, hogy vannak 

alternatívák. Egyszerre elégedettebbek azzal, ami van, és 

kétségbeesettebbek azzal kapcsolatban, hogy valaha is elmenekülhetnek 

belőle. A túlvilág utáni vágyakozás elhalványult. A csodálat és a 

megvetés modelljei eltűntek. Hízelegnek, mert a dolgok értelmezése, a 

költészet és a képzelet tevékenysége nélkül lelkük olyan, mint a tükör, 

nem a természet, hanem a körülöttük lévő tükre. Az elme szemének 

kifinomultsága, amely lehetővé teszi, hogy meglássa az emberek, tetteik 

és indítékaik közötti finom különbségeket, és valódi ízlést alkot, 

lehetetlen a nagystílű irodalom segítsége nélkül. 

Kevesebb tehát a talaj, amelyben az egyetemi tanítás gyökeret 

ereszthet, kevesebb a lelkesedés és a kíváncsiság, mint a fiatal Glaukóné 

Platón Köztársaságában, akit korszakai arra késztetnek, hogy azt 
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képzelje, hogy pompás kielégülések várnak rá, amelyekről nem akarja, hogy 

megtévesszék, és amelyek ismeretéhez tanárt keres. Ma már sokkal 

nehezebb a klasszikus könyveket bármilyen élményhez vagy a diákok által 

érzett szükséglethez kötni. 
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Elkezdtem azon gondolkodni, hogy a legnagyobb szövegek megismerése 

kisgyermekkorban nem előfeltétele-e annak, hogy egész életünkben 

foglalkozzunk velük és a kevésbé jelentős, de fontos irodalommal. A 

lélek vágyakozása, a feltételes és korlátolt korlátok között 

elviselhetetlenül ingerlékeny, nagyon is szükség lehet arra, hogy már a 

kezdet kezdetén bátorítást kapjon. Mindenesetre, bármi legyen is az oka, 

diákjaink elvesztették az olvasás gyakorlatát és ízlését. Nem tanultak 

meg olvasni, és nem is várnak az olvasástól örömet vagy javulást. A 

közvetlenül megelőző egyetemi nemzedékekkel szemben 

"autentikusak">' abban, hogy kevés kulturális igényük van, és elutasítják 

a magas kultúra előtti képmutató rituális meghajlásokat. 

Amikor a hatvanas évek végén először vettem észre az olvasás 

csökkenését, elkezdtem megkérdezni a nagy bevezető osztályaimat és 

minden más fiatalabb diákcsoportot, akikkel beszéltem, hogy milyen 

könyvek számítanak számukra. A legtöbben elhallgattak, értetlenül álltak 

a kérdés előtt. A könyvek, mint társas fogalmak idegenek számukra. 

Black bíró, akinek a zsebében mindig ott lapul az alkotmány szakadt 

példánya, nem olyan példa, amely sokat jelentene számukra. Nincs olyan 

nyomtatott szó, amitől tanácsot, inspirációt vagy örömet várnának. Néha 

az egyik diák azt mondja, hogy "a Biblia". (Ő ezt otthon tanulta, és a 

bibliai tanulmányait általában nem folytatja az egyetemen.) Mindig akad 

egy lány, aki Ayn Rand The Fountainhead című könyvét említi, egy olyan 

könyvet, bár aligha irodalom, amely szubnietzschei asszertivitásával új 

életmódra ingerli a kissé különc fiatalokat. Néhány diák említi a 



 

közelmúltban megjelent könyveket, amelyek megragadták és támogatták 

a 

fo 



 

 

Könyvek 

saját önértelmezés, mint a The Catcher in the Rye. (Az ő válaszuk 

általában a legőszintébb, és azt is mutatja, hogy szükségük van segítségre 

az önértelmezésben. De ez egy tanulatlan válasz. A tanároknak ki kellene 

használniuk a benne kifejezett igényt, hogy megmutassák az ilyen 

diákoknak, hogy a jobb írók többet segíthetnek nekik). Az ilyen 

foglalkozások után üldözőbe vesz egy-két diák, aki világossá akarja 

tenni, hogy valóban hatással vannak rá a könyvek, és nem csak egy vagy 

kettő, hanem sok könyv. Ilyenkor előad egy listát a klasszikusokról, 

amelyeket talán a középiskolában legeltette. 

Képzeljünk el egy ilyen fiatalt, amint a Louvre-ban vagy az 

Uffiziben sétál, és azonnal felfoghatjuk, milyen állapotban van a lelke. A 

bibliai és a görög vagy római ókor történeteinek ártatlanságában Ra 

phael, Leonardo, Michelangelo, Rembrandt és a többiek semmit sem 

tudnak neki mondani. Ő csak színeket és formákat lát - a modern 

művészetet. Egyszóval, mint szellemi életében szinte minden más, a 

festmények és szobrok is absztraktak. Bármit is állít a modern bölcsesség 

nagy része, ezek a művészek arra számítottak, hogy témáikat azonnal 

felismerik, mi több, hogy azok erőteljes jelentéssel bírnak nézőik 

számára. A művek e jelentések beteljesedését jelentették, érzéki 

valóságot adtak nekik, és ezáltal kiteljesítették őket. E jelentések nélkül, 

és anélkül, hogy a néző mint erkölcsi, politikai és vallási lény számára 

valami lényeges lenne, a művek elveszítik lényegüket. Nem pusztán a 

hagyomány veszik el, amikor a civilizáció évezredek alatt kidolgozott 

hangja ily módon elnémul. Maga a lét az, ami eltűnik a feloldódó 

horizonton túl. Az egyik leghízelgőbb dolog, ami tanárként valaha történt 

velem, az volt, amikor egy nagyon jó tanítványom első olaszországi 

látogatásáról képeslapot kapott, és azt írta: "Ön nem a politikai filozófia 

professzora, hanem utazási ügynök". Semmi sem fejezhette volna ki 

jobban pedagógusi szándékomat. Úgy gondolta, hogy felkészítettem őt 

arra, hogy lásson. Aztán elkezdhetett volna önállóan gondolkodni úgy, 

hogy volt min gondolkodnia. Az a valódi Firenze-érzés, amelyben 

Machiavelli hihető, tízszeresen felér a metafizika minden formulájával. 

Korunkban az oktatásnak meg kell próbálnia megtalálni mindazt, ami a 

diákokban a kiteljesedésre vágyik, és rekonstruálni azt a tanulást, amely 

lehetővé teszi számukra, hogy önállóan keressék ezt a kiteljesedést. 

Kevésbé grandiózusan fogalmazva, a mai diákoknak semmi sem 

hasonlítható ahhoz a Dickenshez, aki oly sokunknak adta a felejthetetlen 

Pecksniffeket, Micawberseket, Pipseket, amelyekkel élesítettük a 



 

látásunkat, lehetővé téve számunkra némi finomságot a 
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az emberi típusok megkülönböztetése. A tapasztalatok összetett halmaza 

teszi lehetővé, hogy ilyen egyszerűen azt mondhassuk: "Ő egy Scrooge". 

Irodalom nélkül nem lehetségesek ilyen megfigyelések, és az 

összehasonlítás szép művészete elvész. Megdöbbentő a diákjaink 

pszichológiai tompasága, mert csak a poppszichológia áll rendelkezésükre, 

hogy megmondja nekik, milyenek az emberek, és milyenek a motívumaik. 

Ahogy az a tudatosság, amelyet szinte kizárólag az irodalmi zsenialitásnak 

köszönhetünk, egyre inkább elhalványul, az emberek egyre egyformábbak 

lesznek, mert nem tudják, hogy másképp is lehetnek. Milyen szegényes 

helyettesítői a valódi sokféleségnek a festett haj és más külső különbségek 

vad esőbogai, amelyek semmit sem árulnak el a szemlélőnek arról, hogy mi 

van belül. 

Az oktatás hiánya egyszerűen azt eredményezi, hogy a diákok ott 

keresik a felvilágosítást, ahol az könnyen elérhető, anélkül, hogy 

különbséget tudnának tenni a magasztos és a szemét, a belátás és a 

propaganda között. A diákok többnyire a filmek felé fordulnak, és készséges 

áldozatai az érdeklődő moralizmusnak, mint például a Gandhi vagy Thomas 

More ábrázolásai - amelyeket nagyrészt arra terveztek, hogy elősegítsék a 

múló politikai mozgalmakat, és hogy a nagyság iránti leegyszerűsített 

igényeket megszólítsák 

--vagy titkos törekvéseiknek és vétkeiknek célzatos hízelgésre, ami 

jelentőséget ad nekik. A Kramer kontra Kramer lehet, hogy naprakész a 

válásokról és a nemi szerepekről, de aki nem rendelkezik Anna 

Kareninával vagy A vörös és a feketével a nézői felszerelésének 

részeként, az nem érzi, mi hiányozhat, vagy mi a különbség az őszinte 

bemutatás és a tudatformáló, giccses szentimentalizmus és az ele vátott 

érzelmek gyakorlása között. Ahogy a filmek emancipálódtak attól az 

irodalmi zsarnokságtól, amely alatt szenvedtek, és amely rossz 

lelkiismeretet adott nekik, a komoly igényű filmek elviselhetetlenül 

tudatlanok és manipulatívak lettek. A kortárstól és annak nagy 

komolyságától való távolságot, amelyre a diákoknak leginkább 

szükségük van ahhoz, hogy ne engedjenek kicsinyes vágyaiknak, és 

felfedezzék, mi a legkomolyabb önmagukban, nem találják meg a 

moziban, amely már csak a jelent ismeri. Így a jó könyvek olvasásának 

elmulasztása egyszerre gyengíti a látásmódot és erősíti legvégzetesebb 

hajlamunkat - azt a hitet, hogy csak az itt és most létezik. 

E tendencia ellen csak úgy lehet tenni, ha a leghatározottabban 

beavatkozunk azon kevesek nevelésébe, akik az un je ne sais quoi iránti 



 

erős késztetéssel érkeznek az egyetemre, akik attól félnek, hogy nem sikerül 

felfedezniük azt, és hogy keresésük sikeréhez elméjük művelésére van 

szükség. Már régen túl vagyunk azon a koron, amikor minden diákban el 

lehetett volna raktározni egy egész hagyományt, hogy aztán később 

néhányan gyümölcsözően használják fel. Csak azok, akik hajlandóak 

kockázatot vállalni, és készek elhinni a valószínűtlent. 
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most már alkalmas egy könyves kalandra. A vágynak belülről kell 

jönnie. Az emberek azt teszik, amit akarnak, és most a legszükségesebb 

dolgok olyan valószínűtlennek tűnnek számukra, hogy reménytelen 

egyetemes reformmal próbálkozni. Az állami egyetemek írástanárai, akik 

az akadémia legnemesebb és legmegvetettebb munkásai közé tartoznak, 

azt mondták nekem, hogy nem tudnak írást tanítani olyan diákoknak, 

akik nem olvasnak, és hogy gyakorlatilag lehetetlen rávenni őket az 

olvasásra, nemhogy megszerettetni azt. A középiskolák itt vallottak a 

legnagyobb kudarcot, tele a hatvanas évek termékeiből származó 

tanárokkal, akik az egyetemi szintű humán tudományok sápadtságát 

tükrözik. A régi tanárok, akik szerették Shakespeare-t, Austen-t vagy 

Donne-t, és akiknek egyetlen jutalma a tanításért az volt, hogy 

megőrizték az ízlésüket, már szinte teljesen eltűntek. 

A klasszikus szövegek életképességének legújabb ellensége a 

feminizmus. A hatvanas-hetvenes évek elitizmus és rasszizmus elleni 

küzdelmei kevés közvetlen hatással voltak a diákok könyvekhez való 

viszonyára. Az egyetem demokratizálódása hozzájárult annak struktúrájának 

lebontásához, és azt eredményezte, hogy az egyetem elvesztette a fókuszát. 

De az aktivistáknak nem volt különösebb bajuk a klasszikus szövegekkel, 

sőt, még egy kicsit megfertőzte őket a frankfurti iskola mestereinek az a 

szokása, hogy a magas kultúrával való bensőséges kapcsolatukat 

parádézzák. A radikálisok már az egalitarizmus egy korábbi szakaszában is 

úgy birkóztak meg a legtöbb irodalmi klasszikus monarchikus, 

arisztokratikus és an tidemokratikus jellegével, hogy már nem fordítottak 

figyelmet manifeszt politikai tartalmukra. Az irodalomkritika a magánéletre, 

az intimitásra, az egyén érzéseire, gondolataira és kapcsolataira koncentrált, 

miközben a múlt irodalmi konvenciójává degradálta azt a tényt, hogy 

számos klasszikus mű hősei katonák és államférfiak voltak, akik uralkodtak 

és politikai problémákkal szembesültek. Shakespeare, ahogyan e század 

nagy részében olvasták, nem jelent veszélyt az egalitárius jobboldali 

gondolkodásra. Ami pedig a rasszizmust illeti, az egyszerűen nem játszott 

szerepet a klasszikus irodalomban, legalábbis azokban a formákban, 

amelyekben ma foglalkozunk vele, és egyetlen nagy irodalmi művet sem 

szokás rasszistának tekinteni. 

De a mai napig minden irodalom szexista. A múzsák soha nem 

énekeltek a 

költők a felszabadult nőkről. Ugyanaz a régi sanzon a Bibliától és 

Homérosztól Joyce-on és Prouston át. És ez különösen súlyos az irodalom 

számára, hiszen a szerelmi érdeklődés volt a legtöbb, ami a klasszikusokban 



 

megmaradt, miután a politikát megtisztították az akadémián, és ez volt az is, 

ami a diákokat az olvasásukhoz vonzotta. Ezek a könyvek korszakokat 

szólítottak meg, miközben neveltek is. Az aktivizmus tehát a könyvek 

tartalma ellen irányult. A bibliai szövegek legutóbbi átdolgozása - amelyet a 

Krisztus Egyházainak Nemzeti Tanácsa támogatott - elnyomja az Istenre 

való nemi utalásokat, hogy a jövő nemzedék- 
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nem kell megküzdeniük azzal a ténnyel, hogy Isten egykor szexista volt. 

Ez a technika azonban csak korlátozottan alkalmazható. Egy másik 

taktika az, hogy a legbántóbb szerzőket - például Rousseau-t - kiiktatják 

a fiatalok oktatásából, vagy a feminista válaszokat beépítik a főiskolai 

kurzusokba, rámutatva a torzító előítéletekre, és a könyveket csak a női 

természet félreértésének és a vele szembeni igazságtalanság történetének 

bizonyítékaként használják. Sőt, a nagyszerű női karakterek példaként 

szolgálhatnak arra, hogy a nők milyen különböző módon birkóztak meg a 

szexuális szerep rabszolgasorba taszításával. De soha, de soha nem 

szabad, hogy a tanuló vonzódjon ezekhez a régi módszerekhez, és 

mintaként vegye őket a maga számára. Azonban mindez az erőfeszítés 

hiábavaló. A diákok el sem tudják képzelni, hogy a régi irodalom bármit 

is taníthatna nekik azokról a kapcsolatokról, amelyeket ők szeretnének 

vagy amelyekhez engedélyt kapnak. Ezért közömbösek. 

Miután évek óta ugyanazokat a válaszokat hallottam a kedvenc 

könyvekre vonatkozó kérdésemre, elkezdtem megkérdezni a diákokat, 

hogy kik a hőseik. Erre is általában csend van, és legtöbbször nem 

következik semmi. Miért kellene bárkinek is hősökkel rendelkeznie? Az 

ember legyen önmaga, és ne formálja magát idegen formába. Itt pozitív 

ideológia támogatja őket: a hősimádat hiánya az érettség jele. Saját 

értékeket állítanak fel. Bekanyarodtak abba a csatornába, amelyet először 

a Köztársaságban az Akhilleusztól megszabadult Szókratész hozott 

létre, és amelyet Rousseau komolyan felkapott az Emile-ban. Rousseau 

nyomán Tolsztoj a Háború és békében a Plutarkhoszon nevelkedett 

Andrej herceget ábrázolja, akit Napóleon iránti csodálata elidegenít 

önmagától. De hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Andrej valóban 

nagyon nemes ember, és hogy hősies vágyai olyan lélekpompát 

kölcsönöznek neki, amely eltörpül az őt körülvevő burzsoá szitok 

kicsinyes, hiú, önző aggodalmai mellett. Tolsztoj számára csak a 

természetes érzelmek és az orosz szellem és történelem egységének 

ötvözése képes Andrejnél magasabb rendű emberi lényeket létrehozni, és 

még azok is csak kétértelműen magasabb rendűek. De Amerikában csak 

a burzsoázia van, és a hősiesség szeretete egyike a rendelkezésünkre álló 

kevés ellensúlynak. Nálunk a hősiesség megvetése csak a demokratikus 

elv perverziójának meghosszabbítása, amely tagadja a nagyságot, és azt 

akarja, hogy mindenki jól érezze magát a bőrében anélkül, hogy 

kellemetlen összehasonlításokat kellene elszenvednie. 

A diákoknak halvány fogalmuk sincs arról, hogy mekkora teljesítményt 



 

jelent megszabadulni a nyilvános útmutatástól és megtalálni az útmutatás 

forrásait saját magunkban. Milyen forrásból merítenék önmagukban 

azokat a célokat, amelyeket úgy gondolnak, hogy kitűztek maguk elé? A 

hősiességtől való megszabadulás csak annyit jelent 
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hogy semmiféle erőforrással nem rendelkeznek a jelenlegi 

"szerepmodelleknek" való megfelelés ellen. Folyamatosan olyan rögzített 

normák szerint gondolkodnak magukról, amelyeket nem ők alkottak. 

Ahelyett, hogy Cirusz, Thészeusz, Mózes vagy Romulusz nyomasztaná őket, 

öntudatlanul a körülöttük lévő orvosok, ügyvédek, üzletemberek vagy tévés 

személyiségek szerepét játsszák el. Csak sajnálni lehet azokat a fiatalokat, 

akiknek nincsenek csodálatra méltó vagy megvallható csodálatai, akiket 

mesterségesen visszatartanak a nagy erények iránti lelkesedéstől. 

A demokratikus relativizmus e torzulás bátorításával a 

konzervativizmus azon ágához csatlakozik, amelyet lenyűgöznek az 

idealizmus veszélyes politikai következményei. Ezek a konzervatívok azt 

akarják, hogy a fiatalok tudják, hogy ez az ízléstelen, régi világ nem tud 

megfelelni a tökéletesség iránti igényüknek. A kissé önkényesen 

megkülönböztetett realizmus és az idealizmus közötti választás során egy 

értelmes ember mindkettő, vagy egyik sem akar lenni. De, pillanatnyilag 

elfogadva egy általam elutasított megkülönböztetést, az általánosan 

felfogott idealizmusnak kellene elsőbbséget élveznie a nevelésben, mert 

az ember olyan lény, akinek a lehetséges tökéletesség alapján kell 

tájékozódnia. Ha ezt a legtermészetesebb hajlamot az esetleges 

visszaélések miatt megpróbáljuk elnyomni, az szinte szó szerint azt 

jelenti, hogy a fürdővel együtt a gyermeket is kidobjuk. Az utópia, ahogy 

Platón tanította nekünk a kezdet kezdetén, a tűz, amellyel játszanunk 

kell, mert csak így tudhatjuk meg, hogy mik vagyunk. Kritizálnunk kell 

az utópia hamis értelmezését, de a realizmus által biztosított könnyű kiút 

halálos. Ahogyan most áll a helyzet, a diákoknak erőteljes képeik vannak 

arról, hogy milyen a tökéletes test, és szüntelenül azt hajszolják. De az 

irodalmi útmutatástól megfosztva már nincs képük a tökéletes lélekről, 

és ezért nem is vágynak rá. Még csak el sem képzelik, hogy létezik ilyen. 

A második kérdésből tanultakat követve elkezdtem feltenni egy 

harmadikat: Mit gondolsz, ki a gonosz? Erre a kérdésre azonnali válasz 

érkezett: Hitler. (Sztálint alig említik.) Utána ki még? Néhány évvel 

ezelőttig néhány diák Nixont mondta, de őt már elfelejtették, ugyanakkor 

rehabilitálják. És itt meg is áll a dolog. Fogalmuk sincs a gonoszról, 

kételkednek a létezésében. Hitler csak egy újabb absztrakció, egy üres 

kategóriát kitöltő elem. Bár olyan világban élnek, amelyben a 

legszörnyűbb tetteket követik el, és brutális bűntényeket látnak az 

utcákon, mégis elfordulnak. Talán azt hiszik, hogy a gonosz tetteket 

olyan emberek követik el, akik, ha megfelelő terápiát kapnának, nem 



 

tennék meg újra - hogy gonosz tettek vannak, nem gonosz emberek. 

Ebben a komédiában nincs pokoljárás. A leggyakoribb 

diákszemléletből tehát hiányzik a mélységek és a magasságok 

tudatosítása, és így a komolyság is. 
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Bár a diákoknak nincsenek könyveik, de zenéjük határozottan van. 

Semmi sem különlegesebb ebben a generációban, mint a zene iránti 

függősége. Ez a zene és a vele járó lelkiállapotok kora. Ha valaki ennek a 

lelkesedésnek vetélytársat akar találni, legalább egy évszázadot kell 

visszamennie Németországba és a Wagner-operák iránti szenvedélyig. 

Vallásos érzésük volt, hogy Wagner az élet értelmét teremtette meg, és 

hogy nem csupán hallgatták műveit, hanem átélték ezt az értelmet. Ma a 

tíz és húsz év közötti fiatalok nagyon nagy része a zenének él. Ez a 

szenvedélyük; semmi más nem izgatja őket annyira, mint ez; nem tudnak 

komolyan venni semmi olyat, ami idegen a zenétől. Amikor iskolában és 

családjukkal vannak, vágyakozva dugják vissza magukat a zenébe. 

Semmi sem veszi őket körül - iskola, család, templom... 

-a zenei világukhoz bármi köze van. A legjobb esetben ez a hétköznapi 

élet semleges, de többnyire akadály, amely elvonja az életfontosságú 

tartalmakat, sőt, olyan dolog, ami ellen lázadni kell. A Wagner iránti 

lelkesedés persze egy szűk rétegre korlátozódott, csak ritkán és kevés 

helyen lehetett neki hódolni, és a zeneszerző lassú termésére kellett 

várni. Az új hívők zenéje viszont nem ismer sem osztályt, sem nemzetet. 

A nap huszonnégy órájában, mindenütt elérhető. Ott van a sztereó 

otthon, az autóban; ott vannak a koncertek; ott vannak a zenei videók, 

külön, kizárólag nekik szentelt csatornákkal, megállás nélkül adásban; ott 

vannak a Walkmanek, hogy semmilyen hely - sem a tömegközlekedés, 

sem a könyvtár - ne akadályozza meg a diákokat abban, hogy a múzsával 

kommunikáljanak, még tanulás közben is. És mindenekelőtt a zenei talaj 

trópusiasan gazdag lett. Nincs szükség 
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várni egy kiszámíthatatlan zsenire. Most már sok zseni van, akik 

folyamatosan termelnek, és minden egyes elesett hős helyére két új 

emelkedik. Nincs hiány az újból és a meghökkentőből. 

A zene ereje a lélekben - amelyet Lorenzo a Velencei kalmárban 

csodálatos módon írt le Jessicának - hosszú kihalás után visszatért. És ezt 

a helyreállítást egyedül a rockzene érte el. A klasszikus zene a fiatalok 

körében halott. Tudom, hogy ezt az állítást sokan hevesen vitatják majd, 

akik nem hajlandóak elismerni az ár-apály változásokat, de rámutatnak a 

klasszikus zene megbecsülését és gyakorlását oktató órák, valamint a 

különféle előadói csoportok elszaporodására az egyetemeken. Ezek 

jelenléte tagadhatatlan, de a hallgatók legfeljebb 5-1 o százalékát érintik. 

A klasszikus zene ma már különleges ízlés, mint a görög nyelv vagy a 

Kolumbusz előtti régészet, nem pedig a reciprokális kommunikáció és a 

pszichológiai gyorsírás közös kultúrája. Harminc évvel ezelőtt a legtöbb 

középosztálybeli családban a régi európai zene egy részét az otthon 

részévé tették, részben azért, mert szerették, részben azért, mert úgy 

gondolták, hogy jót tesz a gyerekeknek. Az egyetemi hallgatóknak 

általában volt valamilyen korai érzelmi kötődésük Beethovenhez, 

Chopinhez és Brahmshoz, ami állandó része volt alkatuknak, és amire 

valószínűleg egész életükben reagálni fognak. Valószínűleg ez volt az 

egyetlen rendszeresen felismerhető osztálykülönbség a műveltek és a 

tanulatlanok között Amerikában. Az akkori generáció fiataljai közül 

sokan, sőt a legtöbben is Benny Goodmannel lengtek, de egyfajta 

öntudatossággal - hogy menők legyenek, hogy bebizonyítsák, nem 

sznobok, hogy szolidárisak legyenek a popkultúra demokratikus 

eszményével, amelyből egy új magas kultúra nő majd ki. Megmaradt 

tehát az osztálykülönbség a magas és az alacsony kultúra között, bár a 

magánízlés kezdett kétségeket ébreszteni azzal kapcsolatban, hogy az 

ember valóban nagyon szereti-e a magas kultúrát. De mindez 

megváltozott. A rockzene olyan megkérdőjelezhetetlen és 

problémamentes, mint a levegő, amit a diákok belélegeznek, és nagyon 

kevesen ismerik egyáltalán a klasszikus zenét. Ez állandóan meglepő 

számomra. És az egyik furcsasága a jó diákokkal való kapcsolatomnak, 

akiket jól megismerek, hogy gyakran mutatom be nekik Mozartot. Ez 

öröm számomra, amennyiben mindig kellemes olyan ajándékot adni az 

embereknek, ami tetszik nekik. Érdekes látni, hogy tanulmányaikat 

kiegészíti-e és milyen módon egészíti ki az ilyen zene. De ez számomra 

tanárként teljesen újdonság; korábban a diákjaim általában sokkal több 



 

klasszikus zenét ismertek, mint én. 

A zene nem volt olyan fontos a diákok generációja számára. 
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az aktuálisat megelőzően. A romantika, amely Beethoven óta uralta a 

komolyzenét, olyan érzelmek kifinomultságára - talán túlfinomítására - 

apellált, amelyek a mai világban aligha találhatók meg. Az emberek 

élete, amelyet élnek vagy élni akarnak, és az uralkodó szenvedélyeik más 

jellegűek, mint a magasan képzett német és francia polgárságé, amely 

szellemi kielégülése érdekében lelkesen olvasta Rousseau-t és 

Baudelaire-t, Goethét és Heinét. A zene, amelyet arra terveztek, hogy 

ilyen kifinomult érzékenységet keltsen, és egyben örömet is szerezzen, 

nagyon gyenge kapcsolatban állt az amerikaiak bármilyen jellegű 

életével. Így a romantikus zenei kultúra Amerikában sokáig olyan 

burkolt jelleget öltött, amely éppoly könnyen nevetségessé vált, mint 

Margaret Dumont kacérkodóan szemérmes színdarabjai, amelyeket 

Groucho Marx oly találóan használt ki az A 

Éjszaka az Operában. Ezt akkor vettem észre, amikor először kezdtem 

tanítani, és éltem 

egy tehetséges diákok számára fenntartott házban. A "jók" fizikát tanultak, 

majd klasszikus zenét hallgattak. Azok a diákok, akik nem illeszkedtek 

olyan könnyen a barázdába, némelyikük csak vulgáris és nyugtalan volt a 

kulturális zsarnokság alatt, de volt köztük komoly is, olyan dolgokat 

kerestek, amelyek valóban az ő igényeiknek feleltek meg. Szinte mindig az 

újonnan megjelenő rockzene ütemére reagáltak. Kicsit szégyellték az 

ízlésüket, mert nem volt tiszteletreméltó. De én ösztönösen e második 

csoport mellé álltam, a valódi, ha durva érzések mellé, szemben a 

mesterséges és halott érzésekkel. Aztán az ő zenei szanszkritizmusuk 

megnyerte a forradalmat, és ma is szemérmetlenül uralkodik. Nem született 

olyan komolyzene, amely ehhez a nemzedékhez szólna. 

Ennek a változásnak a jele, hogy a diákok ma már mennyire 

komolyan veszik Platón Köztársaságának a zenei nevelésről szóló 

híres passzusait. A múltban a diákok, jó liberálisok, amilyenek mindig is 

voltak, felháborodtak a költészet cenzúrázásán, mint a szabad kutatás 

veszélyeztetésén. De valójában a tudományra és a politikára gondoltak. 

Magának a zenéről szóló értekezésnek aligha szenteltek figyelmet, és 

amennyiben egyáltalán elgondolkodtak rajta, valóban értetlenül álltak az 

előtt, hogy Platón egy komoly politikai filozófiai értekezésben időt 

szentel a ritmusnak és a dallamnak. A zenével kapcsolatos tapasztalataik 

a következők voltak 

szórakozás, a politikai és erkölcsi élet iránti közömbösség kérdése. Ezzel 

szemben a mai diákok pontosan tudják, hogy Platón miért veszi olyan 



 

komolyan a zenét. Tudják, hogy ez nagyon mélyen befolyásolja az életet, 

és fel vannak háborodva, mert Platón úgy tűnik, hogy el akarja őket 

fosztani legbensőbb örömüktől. Vitába keverednek Platónnal a zene 

élményéről, 
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és a vita középpontjában az áll, hogy hogyan értékeljük és kezeljük azt. 

Ez a találkozás nemcsak a kortárs zene jelenségének megvilágításához 

járul hozzá, hanem arra is példát ad, hogyan foglalkozhatnak hasznosan a 

kortárs diákok egy klasszikus szöveggel. Már a dühük ténye is mutatja, 

hogy Platón mennyire fenyegeti azt, ami számukra kedves és bensőséges. 

Kevéssé képesek megvédeni a megkérdőjelezhetetlennek tűnő 

tapasztalatukat, amíg meg nem kérdőjelezték, és az a legjobban ellenáll a 

hűvös elemzésnek. Mégis, ha egy diák 

-és ez a legnehezebb és legszokatlanabb - visszahúzódik, kritikus 

távolságot tart attól, amihez ragaszkodik, kétségbe vonja annak végső 

értékét, amit szeret, megtette az első és legnehezebb lépést a filozófiai 

megtérés felé. A felháborodás a lélek védekezése a sajátja iránti kétség 

sebe ellen; átrendezi a kozmoszt, hogy támogassa ügyének 

igazságosságát. Ez igazolja Szókratész halálra ítélését. A felháborodás 

felismerése annak, ami, a lélek megismerését jelenti, és így a matematika 

tanulmányozásánál is filozofikusabb tapasztalat. Platón tanítása szerint a 

zene természeténél fogva magában foglalja mindazt, ami ma a 

filozófiának a leginkább ellenáll. Így lehet, hogy legnagyobb 

romlottságunk sűrűjén keresztül vezet az út a legősibb igazságok 

megismeréséhez. 

Platón tanítása a zenéről leegyszerűsítve az, hogy a ritmus és a dallam, 

tánccal kísérve, a lélek barbár kifejeződése. Barbár, nem állati. A zene az 

emberi lélek médiuma a csodálkozás és a rémület legeksztatikusabb 

állapotában. Nietzsche, aki nagymértékben egyetért Platón elemzésével, A 

tragédia születése című művében (nem szabad elfelejteni a címben 

szereplő folytatást: A zene szelleméből) azt mondja, hogy a kegyetlenség 

és a durva érzékiség keveréke jellemzi ezt az állapotot, amely természetesen 

vallásos, az istenek szolgálatában áll. A zene a lélek primitív és elsődleges 

beszéde, és alogon, artikulált beszéd és értelem nélkül. Nemcsak hogy nem 

értelmes, hanem ellenséges az értelemmel szemben. Még ha artikulált 

beszédet is adunk hozzá, az teljesen alárendelődik a zenének és az általa 

kifejezett szenvedélyeknek, és azok határozzák meg. 

A civilizáció, vagy hogy ugyanezt mondjam, a nevelés a lélek nyers 

szenvedélyeinek megszelídítése vagy háziasítása - nem elfojtása vagy 

kivágása, ami megfosztaná a lelket energiájától -, hanem művészetként 

való formálása és informálása. Az a cél, hogy a lélek lelkes része 

harmonizáljon azzal, ami később fejlődik ki, a racionális résszel, talán 

elérhetetlen. De e nélkül az ember soha nem lehet egész. A zene, vagy a 
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költészet, amivé a zene válik, amint az értelem kialakul, mindig magában 

foglal egy kényes 
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a szenvedély és az értelem közötti egyensúly, és még a legmagasabb és 

legfejlettebb formáiban is - vallási, háborús és erotikus - ez az egyensúly 

mindig a szenvedély felé billen, ha csak egy kicsit is, de a szenvedély 

felé. A zene, ahogy mindenki tapasztalja, megkérdőjelezhetetlen igazolást 

és beteljesítő örömöt nyújt az általa kísért tevékenységekhez: a katona, aki 

a menetzenekart hallja, elragadtatott és megnyugszik; a vallásos embert 

imájában felemeli a templomban az orgona hangja; a szerelmest pedig 

magával ragadja és lelkiismeretét lecsendesíti a romantikus gitár. A 

zenével felfegyverkezve az ember átkozhatja a racionális kétségeket. A 

zenéből emelkednek ki a hozzá illő istenek, és ők nevelik az embereket 

példájukkal és parancsaikkal. 

Platón Szókratész fegyelmezi az extázisokat, és ezáltal kevés 

vigaszt vagy reményt nyújt az embereknek. A szókratészi képlet szerint a 

líra 

-a beszédnek és így az értelemnek kell meghatároznia a zene-harmóniát 

és a ritmust. A tiszta zene soha nem bírja el ezt a kényszert. A diákok 

nincsenek abban a helyzetben, hogy megismerjék az ész örömeit; csak 

fegyelmező és elnyomó szülőként láthatják. De Platón esetében látják, 

hogy ez a szülő rájött, mire készülnek. Platón azt tanítja, hogy ahhoz, 

hogy megmérjük egy egyén vagy egy társadalom szellemi hőmérsékletét, 

"meg kell jelölni a zenét". Platón és Nietzsche számára a zene története 

azon kísérletek sorozata, amelyek arra irányulnak, hogy a lélekben rejlő 

sötét, kaotikus, premontrei erőknek formát és szépséget adjanak - hogy 

egy magasabb cél, egy eszmény szolgálatába állítsák őket, hogy az 

ember feladatainak teljességet adjanak. Bach vallásos szándékai és 

Beethoven forradalmi és humánus szándékai elég világos példák. A lélek 

ilyen művelése felhasználja a szenvedélyeket és kielégíti őket, miközben 

szublimálja őket és művészi egységet ad nekik. Az az ember, akinek 

legnemesebb tevékenységeit olyan zene kíséri, amely úgy fejezi ki őket, 

hogy közben a legalacsonyabb testiségtől a legmagasabb szellemiig 

terjedő élvezetet nyújt, egész, és nincs benne feszültség a kellemes és a 

jó között. Ezzel szemben az az ember, akinek üzleti élete prózai és 

zenétlen, szabadidejét pedig durva, intenzív szórakozások teszik ki, 

megosztott, és létének egyik oldalát aláássa a másik. 

Ezért azok számára, akik a lelki egészség iránt érdeklődnek, a zene a 

nevelés középpontjában áll, mind a szenvedélyeknek való megfelelés, mind 

a lélek felkészítése szempontjából az értelem zavartalan használatára. Az 

ilyen nevelés központi szerepét minden ókori nevelő felismerte. Ma már 
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aligha vesszük észre, hogy Arisztotelész Politikájában a legjobb 

rendszerről szóló legfontosabb passzusok a zenei nevelésre vonatkoznak, 

vagy hogy a Poétika 
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a Politika függeléke. A klasszikus filozófia nem cenzúrázta az 

énekeseket. Meggyőzte őket. És adott nekik egy célt, egy olyan célt, 

amelyet egészen tegnapig nem értettek. De azok, akik nem veszik észre a 

zene szerepét Arisztotelésznél, és megvetik Platónnál, Hobbes, Locke és 

Smith iskolájába jártak, ahol az ilyen megfontolások feleslegessé váltak. 

A diadalmas felvilágosodás racionalizmusa úgy gondolta, hogy más 

módokat fedezett fel a lélek irracionális részének kezelésére, és az 

észnek kevesebb támogatásra van szüksége tőle. Csak a felvilágosodás és 

a racionalizmus nagy kritikusaiban, Rousseau-ban és Nietzschében tér 

vissza a zene, pedig ők voltak a legzenésebb filozófusok. Mindketten 

úgy gondolták, hogy a szenvedélyek - és velük együtt azok szolgáló 

művészetei - elvékonyodtak az ész uralma alatt, és ennek megfelelően 

elvékonyodott maga az ember és az, amit a világban lát. A lélek lelkes 

állapotainak ápolását és a Platón által kórosnak tartott koribantikus 

birtoklás újbóli megélését akarták elérni. Nietzsche különösen arra 

törekedett, hogy megcsapolja a 

újra az irracionális életerő forrásait, hogy barbár forrásokból pótoljuk 

kiszáradt folyamunkat, és így ösztönöztük a dionüszoszi és a belőle 

származó zenét. 

Ez a rockzene jelentősége. Nem állítom, hogy magas intellektuális 

forrásai lennének. De a klasszikus zene hamvaiból a fiatalok nevelésében 

és egy olyan légkörben emelkedett a jelenlegi magasságokba, amelyben 

nincs intellektuális ellenállás a legvadabb szenvedélyek kiaknázására tett 

kísérletekkel szemben. A mai racionalisták, például a közgazdászok, 

közömbösek iránta és az általa képviselt dolgok iránt. Az irracionalisták 

viszont mindannyian támogatják. Nem "kell attól félni, hogy "a szőke 

fenevadak" előbújnak serdülőink szelíd lelkéből. De a rockzenének csak 

egy vonzása van, egy barbár vonzása, a szexuális vágyra - nem a 

szerelemre, nem a korszakokra, hanem a fejletlen és tanulatlan 

szexuális vágyra. Elismeri a gyerekek kialakulóban lévő érzékiségének 

első kisugárzásait, és komolyan foglalkozik velük, előhívja és legitimálja 

őket, de nem mint kis csírákat, amelyeket gondosan ápolni kell, hogy 

gyönyörű virágokká nőjenek, hanem mint az igazi dolgokat. A Rock 

ezüsttálcán, a szórakoztatóipar teljes közhatalmával adja a gyerekeknek 

mindazt, amit a szüleik mindig azt mondták nekik, hogy várniuk kell, 

amíg felnőnek, és majd később megértik. 

A fiatalok tudják, hogy a rock a szexuális együttlétek ütemét 

hordozza. Ezért Ravel Bolerója az egyetlen olyan klasszikus zenei 
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darab, amelyet általánosan ismernek és szeretnek. Szövetségben néhány 

igazi művészettel és rengeteg 
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az álművészet, egy hatalmas iparág műveli a szexhez kapcsolódó 

orgiasztikus érzésvilág ízlését, állandóan friss anyagot szolgáltatva a mohó 

étvágynak. Soha nem volt még olyan művészeti forma, amely ennyire 

kizárólag a gyerekeknek szólt volna. 

Az izgató és katartikus zenével együtt és annak megfelelően a 

szövegek a kölyökszerelmet és a polimorf vonzalmakat ünneplik, és 

megerősítik őket a hagyományos nevetségességgel és szégyennel 

szemben. A szavak hallgatólagosan és kifejezetten a szexuális vágyat 

kielégítő testi aktusokat írják le, és úgy kezelik őket, mint annak egyetlen 

természetes és rutinszerű betetőzését a gyermekek számára, akiknek még 

a leghalványabb elképzelésük sincs a szerelemről, a házasságról vagy a 

családról. Ez sokkal erőteljesebb hatást gyakorol a fiatalokra, mint a 

pornográfia, akiknek nincs szükségük arra, hogy végignézzék, amint 

mások durván megteszik azt, amit ők maguk is olyan könnyen 

megtehetnek. A kukkolás az öreg perverzeknek való; az aktív szexuális 

kapcsolat a fiataloknak való. Nekik csak bátorításra van szükségük. 

Az ilyen szexuális érdeklődés elkerülhetetlen velejárója a lázadás az ezt 

elnyomó szülői tekintély ellen. Az önzés így felháborodássá válik, majd 

erkölcsössé alakul át. A szexuális forradalomnak meg kell döntenie az 

uralom minden erejét, a természet és a boldogság ellenségeit. A szeretetből 

gyűlölet származik, társadalmi reformnak álcázva. A világnézet a szexuális 

támaszponton egyensúlyoz. Az egykor öntudatlan vagy félig tudatos 

gyermeki sérelmek az új Szentírássá válnak. És akkor jön a vágyakozás az 

osztályok nélküli, előítéletektől mentes, konffiktusoktól mentes, egyetemes 

társadalom után, amely szükségszerűen következik a felszabadult tudatból - 

"Mi vagyunk a világ", az Alie Menschen werden Bruder pubertáskori 

változata, amelynek beteljesülését anya és apa politikai megfelelői gátolják. 

Ez a három nagy lírai téma: a szex, a gyűlölet és a testvéri szeretet egy 

önelégült, képmutató változata. Az ilyen szennyezett források egy iszapos 

patakban fakadnak, ahol csak szörnyek úszhatnak. Ennek bizonyítására elég 

egy pillantás a Platón barlangjának falára vetített videókra, amióta az MTV 

átvette azt. Hitler képe elég gyakran visszatér izgalmas kontextusokban 

ahhoz, hogy az ember elgondolkodjon. Semmi nemes, magasztos, mély, 

finom, ízléses vagy akár tisztességes nem találhat helyet az ilyen tablókon. 

Csak annak az intenzívnek, változónak, nyersnek és azonnalinak van helye, 

amire Tocqueville figyelmeztetett bennünket, hogy ez lesz a demokratikus 

művészet jellemzője, olyan átjárhatósággal, jelentőséggel és tartalommal 

párosulva, amely Tocqueville legvadabb képzeletét is felülmúlja. 
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Képzeljünk el egy tizenhárom éves fiút, aki a családja nappalijában 
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otthon a matekfeladatát csinálja, miközben a W alkrrian1ieadphone-ját 

viseli, vagy MTV-t néz. Élvezi a szabadságjogokat, amelyeket a 

filozófiai zsenialitás és a politikai hősiesség szövetsége évszázadokon át 

keményen kivívott, mártírok vérével megszentelt; kényelmet és 

szabadidőt biztosít számára az emberiség által valaha ismert 

legtermékenyebb gazdaság; a tudomány behatolt a természet titkaiba, 

hogy megteremtse számára a csodálatos, élethű elektronikus hang- és 

képreprodukciót, amelyet élvez. És miben csúcsosodik ki a fejlődés? Egy 

serdülő gyermek, akinek teste orgazmikus ritmusokban lüktet; akinek 

érzései az onanizmus örömeiről vagy a szülők megöléséről szóló 

himnuszokban artikulálódnak; akinek az a célja, hogy hírnevet és 

gazdagságot szerezzen a zenélő drag-királynő utánzásával. Röviden, az 

életet nonstop, kereskedelmileg előrecsomagolt maszturbációs rajongói 

élménnyé változtatják. 

Ez a leírás talán túlzónak tűnik, de csak azért, mert egyesek inkább 

annak szeretnék tekinteni. A rockzenének való folyamatos kitettség valóság, 

és nem csak egy bizonyos osztályra vagy gyermektípusra korlátozódik. Elég 

csak megkérdezni az elsőéves egyetemi hallgatókat, hogy milyen zenét 

hallgatnak, mennyit és mit jelent számukra, hogy kiderüljön, hogy a 

jelenséget 

Amerikában általános, hogy a serdülőkorban vagy valamivel előtte 

kezdődik, és a főiskolai évekig tart. Ez az ifjúsági kultúra, és ahogy már 

annyiszor hangsúlyoztam, ma már nincs más ellensúlyozó táplálék a 

szellem számára. E kultúra ereje részben abból a tényből ered, hogy 

annyira hangos. Lehetetlenné teszi a beszélgetést, így a barátság nagy 

része nélkülözi a közös beszédet, amely Arisztotelész szerint a barátság 

lényege és az egyetlen igazi közös alap. A rocknál a közös érzések 

illúziója, a testi kontaktus és a morgott formulák, amelyekről azt 

feltételezik, hogy a beszéden túlmenően annyi jelentést tartalmaznak, a 

társulás alapját képezik. Mindez nem mond ellent annak, hogy az élet 

dolgait intézzük, órákra járjunk. 

és megcsinálja helyettük a feladatokat. De az értelmes belső élet a zenével 

van. 

Ez a jelenség egyszerre meghökkentő és megemészthetetlen, alig 

észrevehető, rutinszerű és megszokott. Pedig történelmi jelentőségű, 

hogy egy társadalom legjobb fiataljait és legjobb energiáit így leköti. A 

jövő civilizációinak emberei csodálkozni fognak ezen, és ugyanolyan 

érthetetlennek fogják találni, mint mi a kasztrendszert, a 
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boszorkányégetést, a háremeket, a kannibalizmust és a 

gladiátorviadalokat. Könnyen lehet, hogy egy társadalom legnagyobb 

őrülete önmagának is normálisnak tűnik. Az általam leírt gyermeknek 

olyan szülei vannak, akik szent... 
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akik sokat áldoztak arra, hogy jó életet biztosítsanak neki, és akiknek nagy 

érdekük fűződik a jövőbeli boldogságához. Nem hiszik, hogy a zenei hivatás 

nagyban hozzájárulna ehhez a boldogsághoz. De nem tehetnek ellene 

semmit. A családi lelki űr nyitva hagyta a terepet a rockzene előtt, és nem 

tilthatják meg a gyerekeiknek, hogy ezt hallgassák. Mindenhol ott van, 

minden gyerek hallgatja; ha megtiltanák, azzal egyszerűen elveszítenék 

gyermekeik szeretetét és engedelmességét. Amikor bekapcsolják a televíziót, 

látni fogják, ahogy Reagan elnök melegen megragadja Michael Jackson 

kecsesen nyújtott kesztyűs kezét, és lelkesen dicséri őt. 

cally. Jobb, ha mozgásba hozzuk a tagadás képességét - nem vesszük észre, 

hogy mit mondanak a szavak, feltételezzük, hogy a gyerek majd túlteszi 

magát rajta. Ha korán szexel, az nem lesz akadálya annak, hogy később 

stabil kapcsolatai legyenek. A drogfogyasztása biztosan meg fog állni a 

füvezésnél. Az iskola valódi értékeket nyújt. A népi történetírás pedig a 

végső megváltást biztosítja: az új helyzetekre új életstílusok vannak, és az 

idősebb generáció nem azért van, hogy ráerőltesse az értékeit, hanem azért, 

hogy segítsen a fiatalabbaknak megtalálni a sajátjaikat. A televízió, amely a 

zenéhez képest 

viszonylag kis szerepet játszik a fiatalok jellemének és ízlésének 

kialakításában, konszenzusos szörnyeteg - a jobboldal a szex, a baloldal az 

erőszak, és sok más szekta sok más dolog miatt ellenőrzi a tartalmát. A 

zenéhez azonban alig nyúltak hozzá, és ami erőfeszítéseket tettek, azok mind 

eredménytelenek, mind pedig a probléma természetét és mértékét illetően 

félrevezetők. 

Az eredmény nem kevesebb, mint hogy a szülők elvesztik a 

kontrollt gyermekeik erkölcsi nevelése felett egy olyan időszakban, 

amikor senki más nem foglalkozik ezzel komolyan. Mindezt a furcsa 

fiatal férfiak, akiknek megvan az az adottságuk, hogy megjósolják a 

tömeg felmerülő kívánságait, Thraszimakhosz, Szókratész retorikai 

ellenfelének a mi változataink, és a lemezcégek vezetői, az új rablóbárók, 

akik aranyat bányásznak a kőzetből, szövetségre léptek. Néhány évvel 

ezelőtt felfedezték, hogy a gyerekek egyike azon kevés csoportoknak az 

országban, akiknek jelentős rendelkezésre álló jövedelmük van, 

mégpedig juttatások formájában. A szüleik mindenüket a gyerekek 

ellátására költik. A szüleik feje fölött megszólítani őket, megteremtve 

számukra az örömök világát, a háború utáni világ egyik leggazdagabb 

piacát jelenti. A rockbiznisz tökéletes kapitalizmus, amely a keresletet 

kielégíti és segíti annak megteremtését. A kábítószer-kereskedelem 
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minden erkölcsi méltóságával rendelkezik, de annyira új és váratlan volt, 

hogy senki sem gondolt arra, hogy ellenőrizze, és most már túl késő. A 

cigarettázás ellen azért lehet előrelépés, mert a mi hiányunk 
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a normák vagy a relativizmusunk nem terjed ki a testi egészségre. 

Minden más dologban a piac határozza meg az értéket. (Yoko Ono az 

amerikai milliárdosok kis csoportjába tartozik, az olaj- és számítógépes 

magazinokkal együtt, mivel néhai férje az övékhez hasonló értékű árut 

állított elő és adott el.) A rock nagyon nagy üzlet, nagyobb, mint a film, 

nagyobb, mint a profi sport, nagyobb, mint a televízió, és ez nagyban 

hozzájárul a zeneipar tekintélyéhez. Nehéz a látásmódunkat a gazdaság 

változásaihoz igazítani, és meglátni, hogy mi az igazán fontos. A 

McDonald's-nak ma már több alkalmazottja van, mint a U.S. Steel-nek, 

és hasonlóképpen a léleknek szánt junk food szállítói kiszorították a még 

mindig alapvetőbbnek tűnő hivatásokat. 

Ez a változás már jó ideje zajlik. Az ötvenes évek végén De Gaulle 

Brigitte Bardot-nak adományozta Franciaország egyik legmagasabb 

kitüntetését. Ezt nem értettem, de kiderült, hogy a Peugeot-val együtt ő 

volt Franciaország legnagyobb exportcikke. Ahogy a nyugati nemzetek 

egyre gazdagabbá váltak, a szabadidő, amelyet évszázadokon át 

halogattak a tulajdon, a szabadidőhöz szükséges eszközök megszerzése 

érdekében, végre kezdett elsődleges fontosságúvá válni. De időközben 

eltűnt a szabadidő komoly életének minden fogalma, valamint az 

emberek ízlése és képessége arra, hogy ezt megéljék. A szabadidő 

szórakozássá vált. A cél, amiért oly sokáig fáradoztak, szórakozásnak 

bizonyult, ami jogos következtetés, ha az eszközök szentesítették a célt. 

A zeneipar csak abban sajátos, hogy szinte kizárólag a gyerekeket 

szolgálja ki, és úgy bánik a jogilag és természetileg tökéletlen emberi 

lényekkel, mintha készen állnának a végső vagy teljes kielégülésre. 

Talán így mutatja meg minden szórakozásunk természetét, és azt, hogy 

nem látjuk tisztán, mit jelent a felnőttkor vagy az érettség, és hogy 

képtelenek vagyunk arra, hogy a felnőttkor vagy az érettség 

a célokat elképzelni. Az értékek üressége az értékek elfogadásához vezet. 

természetes tények, mint célok. Ebben az esetben a gyermeki szexualitás a 

cél, és gyanítom, hogy más cél hiányában sok felnőtt egyetért azzal, hogy ez 

a cél. 

Érdekes megjegyezni, hogy a baloldal, amely büszke a "késői 

kapitalizmus" kritikai megközelítésére, és könyörtelenül és kíméletlenül 

elemzi más kulturális jelenségeinket, általában véve szabad utat engedett 

a rockzenének. Elvonatkoztatva attól a kapitalista elemtől, amelyben 

virágzik, népművészetnek tekintik, amely a burzsoázia kulturális 

elnyomó rétegei alól jön elő. Antinomianizmusa és a korlátok nélküli 
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világ utáni vágyakozása a proletárforradalom szózatának tűnhet. 
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tion, és a marxisták bizonyára látják, hogy a rockzene feloldja a liberális 

társadalomhoz szükséges hitet és erkölcsöt, és már csak ezért is helyeselnék. 

De az összhang a fiatal értelmiségi baloldal és a rock között valószínűleg 

ennél mélyebb. Herbert Marcuse a hatvanas években Marx és Freud 

kombinációjával szólította meg az egyetemi hallgatókat. Az Erósz és 

civilizáció és az Egydimenziós ember című műveiben azt ígérte, hogy a 

kapitalizmus és a hamis tudatosság meghaladása olyan társadalmat 

eredményez majd, ahol a legnagyobb kielégülések szexuálisak, olyanok, 

amelyeket a burzsoá moralista Freud polimorfnak és infantilisnek nevezett. 

A rockzene ugyanezt az akkordot érinti meg a fiatalokban. A szabad 

szexuális önkifejezés, az anarchizmus, az irracionális tudattalan 

kibányászása és szabadjára engedése a közös bennük. A magas intellektuális 

élet, amelyet a második részben leírok, és az alacsony rock világa partnerek 

ugyanabban a szórakoztató vállalkozásban. Mindkettőt a késő kapitalizmus 

kulturális szövetének részeként kell értelmezni. Sikerük a polgár azon 

igényéből fakad, hogy úgy érezze, hogy nem polgár, hogy veszélytelenül 

kísérletezzen a határtalansággal. Ezekért hajlandó drágán fizetni. A baloldalt 

jobban értelmezi Nietz sche, mint Marx. A késő kapitalizmus kritikai 

elmélete egyszerre a késő kapitalizmus legfinomabb és legdurvább 

kifejeződése. A burzsoáziaellenes harag az utolsó ember opi ate. 

Ez az erős stimuláns, amelyet Nietzsche Nihilinának nevezett, egy 
ideig 

nagyon hosszú idő, majdnem tizenöt év, amelyet egyetlen személyiség, 

Mick Jagger testesít meg. A ravasz, középosztálybeli fiú egészen 

negyvenéves koráig játszotta a megszállott alsóosztálybeli démont és a 

tinédzser korú szatírt, egyik szemével a mindkét nemű gyerekek 

tömegén, akiket érzéki őrületre serkentett, a másik szemével pedig a 

pénzt kezelő, erotikátlan, kereskedelmi motivációjú felnőttekre 

kacsintgatott. Műsorában volt férfi és nő, heteroszexuális és 

homoszexuális; szerénységtől mentesen, mindenki álmaiba be tudott 

hatolni, megígérve, hogy mindenkivel mindent megtesz; és 

mindenekelőtt legitimálta a drogokat, amelyek az igazi izgalmat 

jelentették, amit a szülők és a rendőrök összeesküdtek, hogy 

megtagadják ifjúkori közönségétől. Túl volt a törvényen, erkölcsileg és 

politikailag is, és az orra alá dörgölte az orrát. Mindezzel együtt csúnya 

kis felhívások voltak a szexizmus, a rasszizmus és az erőszak elfojtott 

hajlamaihoz, amelyeknek engedékenységét ma már nem lehet 

nyilvánosan tiszteletben tartani. Mindezek ellenére sikerült elérnie, hogy 
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ne tűnjön úgy, mintha ellentmondana a szereteten alapuló, egyetemes, 

osztályok nélküli társadalom rock-ideáljának, amelyben a testvéri és a 

testi kapcsolat közötti különbség elmosódik. Ő volt a hős és a modell 

számtalan 
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fiatalok az egyetemeken és másutt is. Rájöttem, hogy azok a diákok, akik 

azzal dicsekedtek, hogy nincsenek hőseik, titokban szenvedélyesen 

vágytak arra, hogy olyanok legyenek, mint Mick Jagger, hogy az ő életét 

éljék, az ő hírnevét élvezzék. Szégyellték ezt bevallani egy egyetemen, 

bár nem vagyok biztos benne, hogy az oknak köze van a magasabb 

ízlésbeli színvonalhoz. Valószínűleg arról van szó, hogy nekik nem 

szabadna hősöknek lenniük. Maga a rockzene és a róla való végtelen 

komolysággal való beszélgetés tökéletesen tiszteletre méltó. Az 

intellektuális sznobizmus végső nivellálójának bizonyult. De nem 

tiszteletreméltó azt gondolni róla, hogy a gyenge és hétköznapi 

embereknek olyan divatos viselkedést biztosít, amelynek utánzása mások 

megbecsülését és saját önbecsülésük növelését eredményezi. Tudatlanul 

és akaratlanul azonban Mick Jagger azt a szerepet játszotta az életükben, 

amit Napóleon játszott a XIX. század folyamán az egyszerű fiatal 

franciák életében. Mindenki más olyan unalmas volt, és képtelen volt 

elvarázsolni a fiatalos szenvedélyeket. Jagger megragadta. 

Az utóbbi néhány évben Jagger kezdett elhalványulni. Hogy Michael 

Jackson, Prince vagy Boy George átveheti-e a helyét, az bizonytalan. Ők 

még nála is furcsábbak, és az ember azon tűnődik, vajon milyen új 

ízlésrétegeket fedeztek fel. Bár mindegyikük különbözik a többitől, a zenei 

szórakoztatás alapvető jellege nem változik. Csak a téma variációinak 

állandó keresése folyik. És ez a zsigeri fenomén látszólag annak az ígéretnek 

a beteljesülése, amelyet annyi pszichológia és irodalom tett, hogy gyenge és 

kimerült nyugati civilizációnk felüdülést talál az igazi forrásban, a 

tudattalanban, amely a késő romantikus képzelet számára azonosnak tűnt 

Afrikával, a sötét és feltáratlan kontinenssel. Mostanra mindent feltártak; 

mindenhová fény derült; a tudattalan tudatossá vált, az elfojtott kifejeződött. 

És mit találtunk? Nem kreatív ördögöket, hanem a showbusiness csillogását. 

Mick Jagger, aki a színpadon tündököl, ez minden, amit az alvilági utazásról 

hoztunk magunkkal. 

Engem itt nem a zene erkölcsi hatásai érdekelnek, akár szexhez, 

erőszakhoz vagy drogokhoz vezet. A kérdés itt az oktatásra gyakorolt 

hatása, és úgy vélem, hogy tönkreteszi a fiatalok képzelőerejét, és 

nagyon megnehezíti számukra, hogy szenvedélyes kapcsolatot 

alakítsanak ki a művészettel és a gondolkodással, amelyek a liberális 

oktatás lényegét képezik. Az első érzéki élmények meghatározóak az 

egész élethez való ízlés meghatározásában, és ezek jelentik a 

kapcsolatot az állati és a szellemi között bennünk. A születő érzékiség 
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a magasztossá tétel érzete, az ifjúkori hajlamok és vágyak zenéhez, 

képekhez és történetekhez való kötése, amelyek átmenetet biztosítanak 

az emberi kötelességek teljesítéséhez és az emberi örömök élvezetéhez. 

Lessing a görög szobrászatról szólva azt mondta, hogy "a szép emberek 

szép szobrokat készítettek, és a város részben a szép szobroknak 

köszönheti a szép polgárokat". Ez a formula az ember esztétikai 

nevelésének alapelvét foglalja magába. A fiatal férfiakat és nőket 

vonzotta a hősök szépsége, akiknek már a teste is kifejezte 

nemességüket. A nemesség jelentésének mélyebb megértése később 

következik, de az érzéki élmény előkészíti, és tulajdonképpen benne 

foglaltatik. Amire az érzékek vágynak, valamint az, amit az értelem 

később jónak lát, így nem állnak egymással feszültségben. A nevelés 

nem azt jelenti, hogy a gyermekeknek az ösztöneik és örömeik ellen 

prédikálunk, hanem azt, hogy természetes folytonosságot biztosítunk 

aközött, amit éreznek, és ami lehet és aminek lennie kell. De ez egy 

elveszett művészet. Most éppen az ellenkezőjéhez érkeztünk. A rockzene 

olyan szenvedélyekre ösztönöz és olyan modelleket nyújt, amelyeknek 

semmi közük ahhoz az élethez, amelyet az egyetemre járó fiatalok 

élhetnek, vagy ahhoz a fajta csodálathoz, amelyet a liberális 

tanulmányok ösztönöznek. Az érzelmek együttműködése nélkül a 

műszaki oktatáson kívül bármi más halott betű. 

A rockzene korai extázist nyújt, és ebben a tekintetben olyan, mint a 

drogok, amelyekkel szövetséges. Mesterségesen idézi elő a legnagyobb 

erőfeszítések - az igazságos háborúban aratott győzelem, a beteljesült 

szerelem, a művészi alkotás, a vallásos áhítat és az igazság felfedezése - 

befejezéséhez természetesen társuló emelkedettséget. Erőfeszítés, tehetség, 

erény, a képességek gyakorlása nélkül bárki és mindenki egyenlő joggal 

részesül a gyümölcsök élvezetében. Tapasztalatom szerint azok a diákok, 

akiknek volt egy komolyabb kalandjuk a drogokkal - és túljutottak rajta -, 

nehezen tudnak lelkesedni vagy nagy elvárásokat támasztani. Olyan, mintha 

az életükből kiszivárgott volna a szín, és mindent feketén-fehéren látnak. Az 

öröm, amit az elején tapasztaltak, olyan intenzív volt, hogy már nem keresik 

azt a végén, vagy annak végeként. Lehet, hogy tökéletesen jól működnek, de 

szárazon, rutinszerűen. Energiájuk elapadt, és nem várják el, hogy 

életük7tevékenységükből bármi mást, csak a megélhetésüket, holott a 

liberális nevelésnek azt a hitet kellene erősítenie, hogy a jó élet a kellemes 

élet, és hogy a legjobb élet a legkellemesebb élet. Gyanítom, hogy a 

rockfüggőség, különösen erős ellenvonzások hiányában, a drogokhoz 



 

hasonló hatást vált ki. A diákok 
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túllépni ezen a zenén, vagy legalábbis az iránta érzett kizárólagos 

szenvedélyen. De ugyanúgy fogják ezt tenni, ahogy Freud szerint a 

férfiak elfogadják a valóságelvet. 

-mint valami kemény, zord és alapvetően nem vonzó, puszta 

szükségszerűség. Ezek a diákok szorgalmasan tanulnak majd 

közgazdaságtant vagy szakmát, és a Michael Jackson-jelmez lekerül 

róluk, hogy felfedjék alatta a Brooks Brothers öltönyt. Előre akarnak 

majd jutni és kényelmesen élni. De ez az élet ugyanolyan üres és hamis, 

mint az, amit maguk mögött hagytak. A választás nem a gyors 

megoldások és az unalmas számítás között van. Ezt hivatott megmutatni 

nekik a liberális oktatás. De amíg bekapcsolva van a walkman, nem 

hallják, mit mond a nagy hagyomány. És amikor hosszas használat után 

leveszik, azt veszik észre, hogy süketek. 
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Önközpontúság 

A diákok manapság általában kedvesek. Óvatosan választom meg a szót. 

Nem különösebben erkölcsösek vagy nemesek. Az ilyen kedvesség a 

demokratikus jellem egyik oldala, amikor jó idők járnak. Sem a háború, sem 

a zsarnokság, sem a nélkülözés nem keményítette meg őket, és nem támaszt 

velük szemben követelményeket. Az osztálykülönbségek okozta sebek és 

rivalizálás eltűntek, az erős osztályérzékkel együtt (ahogyan az egykor az 

amerikai egyetemeken létezett, és ahogyan az Angliában még mindig 

mérgező módon létezik). A diákok a legtöbb kényszertől mentesek, és a 

családjuk áldozatokat hoz értük anélkül, hogy sok engedelmességet vagy 

tiszteletet kérnének tőlük. A vallásnak és a nemzeti származásnak szinte 

semmilyen észrevehető hatása nincs a társadalmi életükre vagy a 

karrierlehetőségekre. Bár kevesen hisznek igazán a "rendszerben", nincs 

bennük égető érzés, hogy igazságtalanságot követnek el velük szemben. Az 

egykor tiltottnak hitt drogok és a szex az ésszerű használathoz szükséges 

mennyiségben elérhetőek. Néhány radikális feminista még mindig a régi 

idők vallását érzi, de a nők többsége kényelmesen megnyugszik abban, hogy 

nem sok minden áll a karrierje útjában. Az idősebbekkel való könnyed 

ismeretség légköre uralkodik, sőt a szabad fiatalok irántuk tanúsított 

olyanfajta tisztelete, amelyet Tocqueville szerint az egyenlőség ösztönöz. 

Mindenekelőtt nincsenek meg azok a romantikus vagy egyéb vágyak, 

amelyek a polgári társadalmat vagy általában a társadalmat visszataszítóvá 

tették a fiatalok számára. A hatvanas évek lehetetlen álmai nagyon is 
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lehetségesnek bizonyultak az amerikai élet fellazult szövetében. 
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A diákok manapság kellemesek, barátságosak, és ha nem is nagylelkűek, 

de legalább nem különösebben gonoszak. Elsősorban önmagukkal 

foglalkoznak, a legszűkebb értelemben vett önmagukkal. 

Megnyilatkoztató élményben volt részem, amikor egy este egészen 

őszintén elbeszélgettem egy csapat okos diákkal egy Borostyán Ligás 

főiskolán, ahol rövid ideig vendégprofesszor voltam. Sikerült bizonyos 

közös nevezőre jutnom velük az órán, mert Platón komoly olvasása gyakran 

eredményezi azt, hogy a diákok - legalábbis egyelőre - a konvencióikon 

kívül beszélnek. Búcsúpikniket tartottunk, és a légkör könnyed volt, és 

elősegítette az őszinteséget. Kissé álnok módon 

Bevezettem néhány témát a beszélgetésbe, amelyekről kíváncsi voltam a 

jelenlegi véleményre. Erre a találkozásra egy előző esti, a tantestület és a 

vezetőség tagjaival folytatott vacsorán folytatott beszélgetés készített fel. Az 

egyik magas rangú tisztviselő felesége mesélt nekem a fia tevékenységéről. 

Jogi diplomája volt, de - mondta - ő és a barátai kevés ambícióval 

rendelkeztek, és egyik dologból a másikba vándoroltak. Úgy tűnt, nem 

nagyon zavarja a viselkedése - talán még egy kicsit büszke is rá -, egy 

modern szülő, aki hajlandó hinni a fiatalabb generáció felsőbbrendűségében 

a sajátjával szemben, különösen akkor, amikor az előbbi a legkevésbé sem 

tiszteli az utóbbiak normáit. Ezért megkérdeztem tőle, hogy szerinte miért 

viselkednek így. Határozottan, halkan és tétovázás nélkül válaszolt: "A 

nukleáris háborútól való félelem". 

Ez arra késztetett, hogy megkérdezzem a diákcsoportomat, 

félnek-e a nukleáris háborútól. A válasz egy általános, kissé zavart 

kuncogás volt. Tudták, hogy miről szólnak a mindennapi gondolataik, és 

ezeknek a gondolatoknak aligha volt közük a nyilvános kérdésekhez. 

És azt is tudták, hogy rengeteg józan gondolkodású felnőtt van, akik 

elvárják tőlük, hogy a nukleáris fenyegetést ürügyként használják fel a 

világpolitikai rend átalakításának követelésére, és akik szintén 

bizonyítékként akarják bemutatni megcsonkított lelküket politikusaink 

őrült "fegyverkezési verseny" hajszolása ellen. A mai stu denták - és 

most már újra és újra feltettem a kérdést - erkölcsileg igénytelenek, és 

iróniával néznek magukba, amikor a nagy erkölcsi kérdésekről van 

szó. Egyesek nosztalgiával tekintenek vissza a hatvanas évek diákjaira, 

mint olyan személyekre, akik hittek valamiben. A vietnami harcra való 

behívás kilátása valóban ijesztő volt. De a mai fiatalokat - kevés 

kivételtől eltekintve - már nem veszik be azok a pszichológiai 

kuruzslók, akik az atomháborúval szembeni közömbösségüket 
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"tagadással" magyarázzák. 
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akik a tudományt annak bizonyítására hívják segítségül, hogy vannak okok 

hatások nélkül, mint az amerikai közvéleményt egy olyan elnök, aki arról 

próbálta meggyőzni, hogy a kislányával ülve tárgyalt az atomháborúról. Az 

ő aggodalmaik máshol vannak. Valóban van bennük egyfajta kedvetlenség, a 

jövőre vonatkozó széles látókör hiánya, de ezt éppoly hihető, ha az amerikai 

Nyugaton meghódítandó határok hiányának vagy Isten halálának 

tulajdonítjuk, mint az atomháborútól való félelemnek. 

Nehéz megmondani, hogy ez a generáció miért hajlamos olyan 

őszinte lenni az előzőhöz képest. És persze rengeteg közéleti posztoló is 

akad közöttük, amint azt a Brown (a hatvanas években a liberális oktatás 

leépítésében élen járó intézmény) diákságának szavazása is mutatja, 

amely azt követelte, hogy az egyetem bocsásson rendelkezésre ciánt 

nukleáris támadás esetén. Ez egy "állami ment" volt, amely 

mindannyiunknak elmondta, hogy milyen kínoknak tesszük ki a 

fiatalokat. De a diákok nagy többsége, bár ők is ugyanúgy, mint bárki 

más, jót akarnak gondolni magukról, tisztában vannak azzal, hogy a saját 

karrierjükkel és kapcsolataikkal vannak elfoglalva. Van egy bizonyos 

retorika az önmegvalósításról, ami ennek az életnek a csillogás patináját 

adja, de látják, hogy nincs benne semmi különösebben nemes. A 

túlélésvágy vette át a hősiesség helyét, mint csodált tulajdonság. Ez az 

önmagukba fordulás nem a hatvanas évek hektikus láza utáni visszatérés 

a normalitáshoz, ahogyan azt egyesek gondolják, és nem is 

természetfeletti önzés. Ez az elszigeteltség új fokozata, amely a 

fiataloknak nem hagy más lehetőséget, mint a befelé fordulás. Azokat a 

dolgokat, amelyek szinte természetes módon hívják fel a figyelmet a 

tágabb értelemben vett gondokra, egyszerűen nem küldik előre. Az 

éhínség Etiópiában, a tömeggyilkosság Kambodzsában, valamint a 

nukleáris háború mind olyan valós csapások, amelyek megérdemlik a 

figyelmet. De nem közvetlenek, nem kapcsolódnak szervesen a diákok 

életéhez. A mindennapi élet ügyei ritkán járnak együtt a nagyobb 

közösséggel való törődéssel oly módon, hogy a köz és a magánélet 

egybeolvadjon az ember gondolkodásában. Nem pusztán arról van szó, 

hogy az ember szabadon részt vehet vagy nem vehet részt, hogy nincs rá 

szükség, hanem arról, hogy minden ellene szól, hogy ezt tegye. 

Tocqueville a fejlett egalitarizmus jéghegyének csúcsát írja le, amikor 

arról beszél, hogy a családi földek vagy olyan családi hagyomány nélkül, 

amelynek fennmaradásáért ő a felelős, az embernek nehézséget okoz 

elkerülni az individualizmust, és egy múlt és egy jövő szerves részének 
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látni magát, nem pedig egy pusztán változó kontinuum névtelen 

atomjának. A modern ökonómiai elv, miszerint a magánbűnökből 

nyilvános erény lesz, áthatotta az egész világot. 
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a mindennapi élet olyan aspektusait, hogy úgy tűnik, nincs értelme a polgári 

lét tudatos részének lenni. Ahogy Saul Bellow fogalmazott, a közerkölcs 

egyfajta szellemváros, ahová bárki beköltözhet, és seriffnek nyilváníthatja 

magát. 

A haza, a vallás, a család, a civilizációs eszmék, mindazok a 

szentimentális és történelmi erők, amelyek a kozmikus végtelenség és az 

egyén között álltak, biztosítva az egészben elfoglalt hely fogalmát, 

racionalizálódtak, és elvesztették kényszerítő erejüket. Amerikát nem egy 

közös projektként, hanem egy olyan keretként élik meg, amelyen belül az 

emberek csak egyéniségek, ahol magukra vannak hagyva. Amennyiben 

létezik projekt, az az, hogy a hátrányos helyzetűnek mondott embereket is 

olyan helyzetbe hozza, hogy úgy éljenek, ahogyan nekik tetszik. A haladó 

baloldal az önmegvalósításról beszél; a jobboldal a legnépszerűbb 

formájában libertariánus, azaz a baloldal jobboldali formája, amely amellett 

van, hogy mindenki éljen úgy, ahogy akar. A magánéletbe való 

beavatkozásnak a liberális demokráciákra jellemző egyetlen formája - az 

adók és a katonai szolgálat - ma már nincs jelen a diákéletben. Ha van is 

az emberben egy eredendő politikai késztetés, az minden bizonnyal 

meghiúsul. De ezt a késztetést a modernitás már annyira legyengítette, hogy 

alig tapasztalható. 

A diákok valóban érezhetik a tehetetlenség érzését, azt az érzést, 
hogy 

kevéssé vagy egyáltalán nem befolyásolják a kollektív életet, de 

lényegében kényelmesen élnek a politika helyébe lépett közigazgatási 

államban. Az atomháború valóban ijesztő kilátás, de csak akkor jut 

eszükbe, amikor az fenyegetőnek tűnik. Még egy olyan erőteljes, 

összehangolt erőfeszítésnek is, mint az atomfagyasztási felhajtás, és a 

hozzá kapcsolódó szórakoztató műsorok, mint A másnap, semmi köze a 

diákok életéhez, és alig több, mint figyelemelterelés. Közülük nagyon 

keveseket szántak politikai életre; és ha mégis bekerülnek a politikába, 

az csak véletlen, és nem a korai képzésükből vagy elvárásaikból 

következik. Azokon az egyetemeken, amelyekről beszélek, szinte alig 

vannak olyan hallgatók, akik olyan családokból származnak, amelyek 

örökölték a közszolgálat kiváltságát és felelősségét, mert ilyen családok 

szinte nem is maradtak. Sem a kötelesség, sem az öröm nem köti a 

diákokat a politikához, és életünk a végletekig mutatja azt, amit Burke és 

Tocque ville a polgárok és államférfiak eltűnéséről mondott. A fiatalság 

kicsinyes személyes érdekei - "boldogulni", helyet találni magunknak - 
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egész életünkben megmaradnak. A diákok e nemzedékének őszintesége 

nevetésre készteti őket, amikor arra kérik őket, hogy úgy tegyenek, 

mintha hatalmasok lennének... 
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ügynökök a világtörténelemben. Tudják, hogy igaz Tocqueville diktuma, 

miszerint "a demokratikus társadalmakban minden egyes polgár szokás 

szerint egy nagyon jelentéktelen tárgy szemlélésével van elfoglalva, ami 

nem más, mint ő maga", és ezt a szemlélődést a múlt iránti nagyobb 

közömbösség és a  nemzeti jövőkép elvesztése csak fokozza. Az egyetlen 

közös projekt, amely foglalkoztatja a fiatalok képzeletét, az űr felfedezése, 

amelyről mindenki tudja, hogy üres. 

Az ebből eredő elkerülhetetlen individualizmust, amely a mi 

rendszerünkre jellemző, megerősítette egy másik nem szándékolt és 

váratlan fejlemény, a család hanyatlása, amely közvetítő volt az egyén és 

a társadalom között, és az egyénen túli, kvázi természetes kötődéseket 

biztosított, ami a férfiaknak és nőknek legalább néhány emberért való 

korlátlan törődést adott, és a társadalomhoz való teljesen más viszonyt 

teremtett, mint amilyen az elszigetelt egyéné. A szülők, a férjek, a 

feleségek és a gyermekek a közösség túszai. Enyhítik az iránta való 

közömbösséget, és anyagi részesedést biztosítanak a jövőjéből. Ez nem 

egészen ösztönös hazaszeretet, de hazaszeretet a haza szeretetéért. Ez a 

hazaszeretet szelíd formája, amely a legkönnyebben önérdekből fakad, 

anélkül, hogy nagy önmegtagadást követelne. A család hanyatlása azt 

jelenti, hogy a közösség szélsőséges önmegtagadást követelne meg egy 

olyan korban, amikor semmi másra nincs jó ok, csak az önfeláldozásra. 

Eltekintve attól a ténytől, hogy sok diák megtapasztalta szülei 

válását, és a statisztikákból értesül arról, hogy a válás nagy 

valószínűséggel bekövetkezik a jövőben, aligha számítanak arra, hogy 

szüleikről vagy más vér szerinti rokonokról kell majd gondoskodniuk, 

vagy hogy egyáltalán sokat látják majd őket, amikor idősebbek lesznek. 

A társadalombiztosítás, a nyugdíjalapok és az idősek egészségbiztosítása 

megszabadítja a gyermekeiket attól, hogy még anyagi támogatást is 

kelljen nyújtaniuk nekik, nemhogy saját otthonukba vigyék őket lakni. 

Amikor egy gyermek elmegy főiskolára, az valójában a családjával való 

létfontosságú kapcsolatának végét jelenti, bár ezt akkor még aligha veszi 

észre. A szülőknek kevés hatalmuk van a gyermekeik felett, amikor azok 

elmennek otthonról, és a gyerekek kénytelenek kifelé és előre nézni. 

Nem kőszívűek; érdekeik lényege csupán máshol van. Lelkileg a család 

amúgy is eléggé üres volt, és új tárgyak töltik ki a látóterüket, ahogy a 

régiek elhalványulnak. Az amerikai földrajz szerepet játszik ebben az 

elkülönülésben. Ez egy nagy ország, és az emberek nagyon mobilak, 

különösen az I. világháború óta I. és a 
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a légi közlekedés kiterjesztése. Gyakorlatilag egyetlen diák sem tudja, 

hol fog élni, ha befejezte tanulmányait. Nagyon valószínű, hogy messze 

lesz a szüleitől és a szülőhelyétől. Ezzel szemben Kanadában vagy 

Franciaországban, még ha ugyanazok az alapvető kulturális szelek 

fújnak is, az embereknek szinte nincs hová menniük. Egy Torontóban 

született angolul beszélő kanadai számára gyakorlatilag csak Vancouver 

lehet vonzó alternatíva, egy párizsi számára pedig egyáltalán nincs 

alternatíva. A korunkra jellemző korlátlan vagy feloldódó horizont 

ezeken a helyeken valamivel kevésbé látható. Az emberek nem igazán 

gyökereznek jobban bennük, de megrekedtek. Ezért látják továbbra is a 

rokonaikat és mindazokat az embereket, akikkel együtt nőttek fel. A 

tájképük változatlan. De egy fiatal amerikai tényleg mindent elölről 

kezd, és minden nyitott. Élhet északon, délen, keleten vagy nyugaton, 

városban, külvárosban vagy vidéken, ki tudja, melyikben? Mindegyik 

mellett vannak érvek, és a választásban teljesen kötetlen a választása. 

A véletlenek, hogy hol talál munkát, és a változó hajlam valószínűleg 

messzire viszik mindattól, amihez eddig kötődött, és erre pszichésen fel 

van készülve. A múltjába és azokba, akik azt benépesítették, 

szükségszerűen korlátozottak a befektetései. 

Ez a meghatározatlan vagy nyitott jövő és a kötelező múlt hiánya 

azt jelenti, hogy a fiatalok lelke olyan állapotban van, mint az első 

embereké a természet állapotában - szellemileg ruhátlan, kapcsolat 

nélküli, elszigetelt, semmihez és senkihez nem kötődik öröklött vagy 

feltétel nélküli módon. Bármivé válhatnak, amivé csak akarnak, de nincs 

különösebb okuk arra, hogy bármi konkrétan akarjanak lenni. Nemcsak a 

helyükről dönthetnek szabadon, hanem arról is, hogy hisznek-e Istenben, 

vagy ateisták lesznek, vagy nyitva hagyják a lehetőségeiket azzal, hogy 

agnos tic-ek; hogy heterók vagy melegek lesznek-e, vagy ismét nyitva 

hagyják a lehetőségeiket; hogy megházasodnak-e, és hogy házasok 

maradnak-e; hogy lesznek-e gyerekeik - és így tovább a végtelenségig. 

Nincs olyan szükségszerűség, nincs olyan erkölcsi kényszer, nincs olyan 

társadalmi nyomás, nincs olyan meghozandó áldozat, amely arra 

szólítana, hogy bármelyik irányba menjünk vagy elforduljunk, és vannak 

olyan vágyak, amelyek mindegyik irányába mutatnak, egymásnak 

ellentmondó érvekkel alátámasztva őket. A fiatalok Platónnak a 

demokráciák fiataljairól szóló leírásának eltúlzott változatai: 

 
[A demokratikus ifjú] napról napra él, kielégíti a vágyát, ami eszébe jut, 
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egyszer iszik és fuvolázik, máskor meg fuvolázik. 
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vizet iszogatva és csökkentve, hol tornázva, hol tétlenül, mindent 

elhanyagolva; és néha úgy töltötte az idejét, mintha filozófiával foglalkozna. 

Gyakran foglalkozik politikával, és felpattanva, azt mondja és teszi, ami 

véletlenül eszébe jut; és ha valamelyik katonát csodálja, abba az irányba 

fordul; ha pedig pénzcsinálókról van szó, abba, és 

az ő életében nincs sem rend, sem szükségszerűség, hanem azt édesnek, 

szabadnak és áldottnak nevezi, és mindvégig azt követi. (Köztársaság, 
561c-d) 

 
Miért csodálkozunk azon, hogy az ilyen nem berendezkedett személyek 

elsősorban önmagukkal vannak elfoglalva, és azzal, hogy megtalálják az 

eszközöket, amelyekkel elkerülhetik az állandó szabadesést? Nem csoda, 

hogy az egyetlen regény, amely folyamatosan népszerű a diákok körében, 

Camus Az idegen című műve. 

 

 
Egyenlőség 

Önironikus kedvességük mellett a másik szembetűnő 

tulajdonságuk az egalitarizmusuk. Bármilyen politikai nézeteket 

vallanak is, hisznek abban, hogy minden férfi - és nő - egyenlőnek 

teremtetett és egyenlő jogokkal rendelkezik. Ez több mint hit, ez egy 

ösztön, amit a csontjaikban éreznek. Amikor találkoznak valakivel, a 

nem, bőrszín, vallás, család, pénz, nemzetiség szempontjai nem játszanak 

szerepet a reakcióikban. Maga a felfogás, hogy ezek a szempontok 

valaha valóban számítottak valamit, eltűnt; ez már a mitológia része. Ez 

meglepőnek tűnhet, hiszen olyan nagy az érdeklődés a gyökerek, az 

etnikum és a szent dolgok iránt - azok iránt, amelyek egykor 

elválasztották az embereket. De éppen azért nyűgöznek le, mert már 

nem valóságosak. Egy igazi olasz bevándorló 1920-ban nem aggódott az 

etnikum miatt. Neki megvolt, és bár amerikai volt, az élete 

szükségszerűen és önként olasz volt, és olaszokkal élt együtt. Unokája 

ma a Harvardon talán szeretné visszaszerezni az olaszságot - a 

társadalmi hátrányokat, amelyeket apja nehezen rázott le magáról -, 

de a barátai nem az olasz származása miatt, hanem az amerikai élet 

közös vonásaiból fakadóan lesznek azok az egyének, akiket akarva-

akaratlanul is kedvel. Szexuális vonzalmait, és így házasságát sem 

nemzeti származása, de még hagyományos katolicizmusa sem fogja 
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befolyásolni. És ez nem azért lesz így, mert az ellentétekhez 

vonzódik, vagy mert megpróbál csatlakozni az establishmenthez. 

Egyszerűen azért, mert ezek a dolgok most már nem igazán számítanak, 

még akkor sem, ha tudatosan törekszik arra, hogy 
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őket számolni. Nincs olyan társadalom, amelyik száműzné őt, mert 

rendezetlen házasságot kötött, sőt, még a szülők sem tiltakoznak nagyon 

erélyesen. A társai semmilyen fontos szempontból nem nézik őt 

olasznak. Még ha a diákok egyházi iskolákba jártak is, ahol vallásilag és 

valójában etnikailag is elkülönültek, az általános kultúra általában 

érvényesül, és amikor belépnek az egyetemre, szinte azonnal azon kapják 

magukat, hogy elsősorban azokkal társulnak, akik korábban kívülállók 

voltak számukra. Egyszerűen ledobják a kulturális csomagjukat. Nincs 

meg az az ünnepélyesség, mint a vallások vagy etnikumok közötti 

találkozókon, amelyeket gyerekkoromban ismertem, ahol a magukat 

nagyon különbözőnek érző emberek, akik gyakran előítéletesek és az 

előítéletek áldozatai is voltak, jámboran rámutattak az ember 

testvériségére. Ezeknek a gyerekeknek egyszerűen nincsenek előítéleteik 

senkivel szemben. Hogy ez azért van-e így, mert az ember meztelen 

állattá degradálódott, a civilizáció minden őt megkülönböztető kelléke 

nélkül, vagy azért, mert felismertük alapvető emberségünket, az 

értelmezés kérdése. De tény, hogy mindenki egyéniség - ha nem is 

nagyon egyéniség. 

-a legnagyobb egyetemeken. Ők mindannyian csak személyek. Ahhoz, ami 

fontos, elég embernek lenni. A hallgatóknak eszükbe sem jut, hogy bármi 

olyan dolog, ami klasszikusan megosztotta az embereket, még az egalitárius 

Amerikában is, távol tarthatná őket bárki mástól. 

Így a Harvard, a Yale és a Princeton már nem az, amik voltak, 

hanem az arisztokratikus érzelmek utolsó menedékei a demokráciában. A 

régi családon vagy régi vagyonon alapuló megkülönböztetések eltűntek. 

A régi sebek, amelyeket az angol osztályrendszer elnémított változatában 

a klubképesek ejtették a nem klubképeseken, begyógyultak, mert a 

klubokkal nem kell komolyan törődni. Mindez a második világháború 

után kezdődött, a GI Bill-lel. A főiskola mindenkié volt. A legjobb 

egyetemek pedig fokozatosan felhagytak az öregdiákjaik gyermekeinek 

előnyben részesítésével és a kívülállók, különösen a zsidók kizárásával. 

A kiválasztás kritériumává a tanulmányi eredmények és a tesztek váltak. 

Az újfajta preferenciák - különösen a feketék esetében - felváltották a 

régieket, amelyek osztályfenntartóak voltak, míg ezek osztályrombolóak. 

Ma már az összes nagy egyetem hallgatói nagyjából egyformák, a 

legjobb jelentkezők közül kerülnek ki, a "jó" azt jelenti, hogy jó az egyes 

tudományterületeken. Alig van már Harvardos vagy Yale-es ember. Már 

egyik egyetemnek sem az a hivatása, hogy úriembereket és tudósokat is 
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neveljen. A régi fajta sznobizmus halott. Persze, hogy a diákok, bármit is 

mondjanak, 
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büszke vagyok arra, hogy e kiválasztott egyetemek egyikén tanulhatok. 

Kitűnnek vele. De úgy vélik - és valószínűleg igazuk van -, hogy nem 

másért kerültek oda, mint a természetes tehetség és a korábbi 

tanulmányaik során végzett kemény munka miatt. Amennyiben szüleik 

gazdagsága hozzájárulhatott ahhoz, hogy a középiskolában kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak, míg a szegényebb gyerekek hátrányos helyzetbe 

kerültek, úgy vélik, hogy ez társadalmi igazságtalanság. De ez nem 

nagyon zavarja őket, legalábbis ami a fehéreket illeti, hiszen az ország 

ma már nagyrészt középosztálybeli, és az ösztöndíj-támogatás könnyen 

elérhető a fizetni nem tudók számára. Olyan diákokat látnak maguk 

körül, akik mindenféle családból származnak. Nagyon kevesen érzik 

magukat kulturálisan nélkülözőnek, kívülállóknak, akik neheztelve 

néznek befelé a kiváltságosokra, akiknek a társadalma elzárkózik előlük. 

Nincsenek társadalmi felemelkedők sem, mert nincs olyan magas 

társadalmi vízió, ahová felkapaszkodhatnának. Hasonlóképpen, már 

nincsenek olyan gondolkodási iskolák, mint korábban, amelyek megvetik 

a demokráciát és az egyenlőséget. A második világháború mindennek 

véget vetett. Minden diák egalitárius meritokrata, akik úgy vélik, hogy 

minden egyes embernek meg kell engedni, hogy kifejlessze különleges - 

és egyenlőtlen - tehetségét, faji, nemi, vallási, családi, vagyoni vagy 

nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Ez az igazságosság egyetlen 

általuk ismert formája, és el sem tudják képzelni, hogy az arisztokrácia 

vagy a monarchia mellett bármilyen érdemi érv szólhatna. Ezek a múlt 

megmagyarázhatatlan bolondságai voltak. Ismétlem, bár a lányok és fiúk 

közötti különbségnek még mindig élő jelentése van - ellentétben a zsidó 

és a katolikus, a német és az ír, a régi és az új család közötti 

különbséggel, amelyek csupán emlékek a szüleik korából, és nem 

jelentenek különbséget a jelenlegi életmódban... 

-diákok a nők egyenjogúságát az oktatásban, jogos törekvésüket a 

pontosan ugyanazokat a karriereket, mint a férfiak, és az ezekben való 

egyenrangú, sőt gyakran jobb teljesítményüket is, teljesen nyugodtan. 

Nincsenek viccek, nincs öntudat, egyszóval nincs tudatában annak, hogy 

ez az állapot az emberi történelemben kevésbé normális, mint a légzés. 

Egyik hitük sem elvből, tervből, erőfeszítésből fakad. Ezek tiszta érzés, 

egy életforma, a demokratikus álom megvalósulása, minden ember 

emberként vett ember, a lényegi, minden mástól elvonatkoztatott. 

Csakhogy nem történik elvonatkoztatás. A divatos vélekedéssel 

ellentétben az egyetemek olvasztótégelyek, bármi is igaz legyen a 



 

társadalom többi részére. Az etnikai hovatartozás nem fontosabb tény, 

mint a magas vagy alacsony, fekete hajú vagy szőke. Az, ami ezekben a 

fiatalokban közös, végtelenül meghaladja azt, ami elválasztja őket. A 

hagyományok és rituálék keresése egyszerre bizonyítja a 

mondanivalómat és taníthat. 
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valamit arról az árról, amit ezért a homogenizálásért fizetett. Az 

előítéletesség hiánya annak a következménye, hogy a diákok nem látják 

a különbségeket, és a különbségek fokozatos felszámolása. Amikor a 

diákok egymásról beszélnek, szinte soha nem hallani tőlük olyan 

dolgokat, amelyek másokat csoportokra vagy fajtákra osztanak. Mindig 

az egyénről beszélnek. Eltűnt a nemzetiségi jelleg iránti érzékenység, 

amit néha sztereotípiáknak neveznek. 

 

 

Verseny 

Az egyetlen különc elem ebben a portréban, az egyetlen kudarc - 

különösen súlyos kudarc, mivel ez volt az a rész, amely a leginkább 

reményteli - a feketék és fehérek közötti kapcsolat. A fehér és fekete 

diákok általában nem barátkoznak igazán egymással. Itt a különbségek 

szakadékai áthidalhatatlannak bizonyultak. Az egyetemen a faji 

hovatartozás elfelejtése, amelyet a korlátok lebontásakor előre jeleztek és 

magabiztosan vártak, nem következett be. A nagyobb egyetemeken ma 

már nagy a feketék jelenléte, gyakran az általános népességen belüli 

arányukkal megegyező mértékben. Ám ők nagyjából 

megemészthetetlennek bizonyultak. Legtöbbjük magának való. A fehér 

diákok úgy viselkednek, mintha a fekete diákokkal való kapcsolatuk 

ugyanolyan közvetlen és öntudatlan lenne, mint másokkal (beleértve a 

keletieket is). De bár a szavak helyesek, a zene hamis. Itt a helyes 

gondolkodás, az elvek és a projekt légköre uralkodik - inkább az 

erőfeszítésé, mint az ösztönösségé. Hiányzik a jelenlegi diák camara 

derie automatikus jellege; és az igazán bensőséges, korlátokat nem 

ismerő kötődés itt megszűnik. A hatvanas évek programszerű testvériség 

nem az integrációban csúcsosodott ki, hanem a feketék elkülönülése felé 

tért el. A fehér diákok ezt kellemetlenül érzik, és nem szívesen beszélnek 

róla. A dolgoknak nem így kellene lenniük. Nem illik bele az uralkodó 

nézetükbe, miszerint az emberek mind nagyjából egyformák, és hogy a 

barátság az esélyegyenlőség egy másik aspektusa. Úgy tesznek, mintha 

nem vennék észre a szegregált asztalokat az étkezdékben, ahová egyetlen 

fehér diák sem ülne le kényelmesen. Ez csak az egyetemek valóságos 

életében uralkodó szegregáció egyik láthatóbb aspektusa - amely 

magában foglalja a lakhatásban és a tanulmányi területeken való 

elkülönülést is, ami különösen a feketék csekély számában figyelhető 



 

meg az elméleti és bölcsészettudományok területén. Az egyetemek 

formálisan integráltak, és a feketék és fehérek megszokták, hogy látják 

egymást. De a jelentős emberi 



Kapcsolatok 93 

 

 

AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

a faji hovatartozástól független, lélek a lélekkel való kapcsolat, amely a 

diákélet minden más területén uralkodik, egyszerűen nem szokott létezni 

a két faj között. Vannak kivételek, tökéletesen integrált fekete diákok, de 

ők ritkák és nehéz helyzetben vannak. 

Nem hiszem, hogy ez a komor helyzet a fehér diákok hibája, akik 

meglehetősen egyenesek az ilyen kérdésekben, és gyakran kínosan 

buzgón próbálják bizonyítani liberális mivoltukat azon a területen, ahol 

az amerikaiak különösen érzékenyek a múltbéli igazságtalanságokra. 

Ezek a hallgatók egy pillanatnyi kihagyás nélkül alkalmazkodtak a 

vallások és nemzetiségek sokféleségéhez, a keletiek integrációjához és a 

nők törekvéseinek és szerepének változásához. Nagyon sok bizonyítékra 

lenne szükség ahhoz, hogy meggyőzzön arról, hogy továbbra is finoman 

rasszisták maradnak. Bár a feketékkel való kivételezés ellentétes azzal a 

mélyen gyökerező meggyőződéssel, hogy az egyenlő jogok az egyéneket 

illetik meg és színvakok, a fehér diákok nagyjából hajlandóak voltak 

rábeszélni magukat, hogy elfogadják a pozitív diszkriminációt, mint 

átmeneti intézkedést az egyenlőség felé vezető úton. Ez mégis 

kényelmetlen helyzetbe hozza őket, mert bár nagyon hozzászoktak a 

propagandához és az új erkölcsök rájuk erőltetéséhez, a mindennapi 

életben szeretnek úgy cselekedni, ahogy gondolják és érzik. És ugyanúgy 

nem gondolják, hogy a fekete szép, mint ahogy a fehéret sem tartják 

szépnek, és nem gondolják, hogy az a diák, aki nem képzett, az képzett. 

A fehér diákok körében tehát az a tendencia, hogy az egész kérdést 

elhallgatják, úgy tesznek, mintha nem is létezne, és a feketék 

kisebbségével társulnak, akiket szeretnének társítani, a többieket pedig 

elfelejtik. Nem tudnak feketékkel mint feketékkel barátkozni, és a közös 

cél mámoros napjai elmúltak. A diszkriminatív törvények már a múlté, és 

az egyetemeken nagy számban vannak feketék. A fehér diákok már nem 

tehetnek semmit, hogy nagy változásokat érjenek el a fekete diákokkal 

való kapcsolatukban. 

Így éppen abban a pillanatban, amikor mindenki más "per son" 

lett, a feketék feketékké váltak. Nem a tanításról beszélek, bár 

kezdetben sok tanítás volt, hanem az érzésről. "Összetartanak" - ezt a 

mondást a múltban gyakran használták az előítéletesek erről vagy 

arról a megkülönböztető csoportról, de ez nagyjából a fekete diákokra 

vált igazzá. Általában eltűnt az az elvárás, hogy az órákon vagy az 

egyetemi munkahelyeken a rutinszerű érintkezésen kívül bármi mást 

is elvárjanak - általában meglehetősen udvariasan. Ez sajátos, 



 

amennyiben a faji hovatartozás szellemileg kevésbé lényeges, mint a vallás, 

és amennyiben az integráció egyszerre volt a cél és a 
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a feketék egyetemi gyakorlata a hatvanas évek vége előtt, amikor még 

kisebb volt a létszám és nagyobbak voltak az emberi nehézségek. 

Különös továbbá, hogy úgy tűnik, a feketék az egyetlen olyan csoport, 

amely ösztönösen felvette az "etnicitást" - a hatvanas évek felfedezését 

vagy teremtését. Ugyanakkor fokozatosan lemondtak a sajátos fekete 

"kultúrába" vetett hitükről vagy érdeklődésükről. A feketék nem 

osztoznak egy különleges pozitív intellektuális vagy erkölcsi élményben; 

teljes mértékben részt vesznek a közös kultúrában, ugyanazokkal a 

célokkal és ízléssel, mint mindenki más, de mindezt saját maguk teszik. 

Továbbra is a kirekesztés okozta szeparatizmus belső érzéseit élik meg, 

amikor az már ténylegesen nem létezik. A hő a fazék alatt van, de nem 

olvadnak el, mint minden más csoport. 

Ennek nyilvánvalóan jó okai vannak, és egy pluralista társadalomban a 

nagy közösség bármely részének joga van ahhoz, hogy elkülönüljön. De a 

feketék mozgalma nemcsak a társadalom többi részének mozgalmával 

ellentétes, és hajlamos ellentétbe kerülni vele, hanem saját legnemesebb 

igényeikkel és hagyományaikkal is ebben az országban. És ez összefügg a 

fajok veszélyes szétválásával a szellemi világban, ahol a szeparatizmusnak 

nem lehet igazolása, és ahol a közös emberiesség eszményének kell 

érvényesülnie. A politikai szféra konfrontációi és felháborodásai szilárdan 

rögzültek az egyetemen. Ezért részben az egyetemnek az univerzalizáló 

küldetésébe vetett meggyőződésének elvesztése a felelős. A második 

világháború vége óta a legtöbb nagy egyetemen - egyre intenzívebbé váló - 

erőfeszítéseket tettek a feketék nagyobb számú oktatására, abban az őszinte 

amerikai hitben, hogy az oktatás jó dolog, és a feketék bevonása az 

intellektuális teljesítmény legmagasabb szintjére döntő fontosságú lesz az 

amerikai dilemma megoldásában. Gyakorlatilag senki sem habozott, és 

magánbeszélgetések folytak arról, hogy legalább kezdetben nem kellene-e 

informálisan csökkenteni a színvonalat a tehetséges, de hátrányos helyzetű 

feketék számára, hogy segítsék felzárkózásukat. A tisztességes emberek 

különböző álláspontot képviseltek ebben a kérdésben: egyesek úgy vélték, 

hogy a feketéknek a példamutatás és a saját önbecsülésük érdekében a 

legmagasabb teljesítményszintet kell követniük, mások úgy vélték, hogy a 

fejlődés nemzedékek során fokozatosan fog bekövetkezni. Egyetlen 

jóakaratú ember sem kételkedett abban, hogy így vagy úgy, de minden 

rendben lesz, hogy ami a vallással és a nemzetiséggel kapcsolatban 

megtörtént, az a faji hovatartozással is meg fog történni. A polgárjogi 

mozgalom csúcspontján sürgető volt a feketék nagyobb számú beiskolázása, 



 

hogy bizonyítsák a diszkrimináció hiányát. Az egyik jele a 
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alkalommal a képek újbóli megjelenése a kérelmeken, hogy a feketéket 

azonosítani lehessen, míg egy évtizeddel korábban a képeket száműzték, 

hogy a feketéket ne lehessen azonosítani. A középiskolai 

bizonyítványokat és a szabványosított teszteket kritizálni kezdték, mivel 

nem voltak elégséges útmutatók a valódi tehetséghez. A cél azonban 

változatlan maradt - a fekete diákokat ugyanúgy oktatni, mint bármelyik 

diákot, és ugyanazok szerint értékelni őket. Mindenki továbbra is 

integrációpárti volt. Az volt a meggyőződés, hogy nem fordítottak 

elegendő energiát a tehetséges fekete diákok toborzására. A Cornell, ahol 

néhány évig tanítottam, egyike volt azon intézményeknek, amelyek 

bejelentették, hogy nagymértékben megnövelték a feketék beiskolázására 

vonatkozó célkitűzéseiket. Az elnök, egy jellegzetes csavart adva hozzá, 

azt is bejelentette, hogy nemcsak hogy keresni fogja a feketéket, de nem 

a kiváltságos feketék között, hanem a belvárosokban fogja megtalálni 

őket. Az 1967-es tanév kezdetén sokkal több fekete volt az egyetemen, 

és természetesen ahhoz, hogy ennyi, különösen szegény feketét tudjanak 

felvenni, a felvételi követelményeket csendben és drasztikusan 

megváltoztatták. Semmit sem tettek annak érdekében, hogy ezeket a 

diákokat felkészítsék az egyetemen rájuk váró nagy szellemi és 

társadalmi kihívásokra. A Cornellnek most nagyszámú olyan diákja volt, 

akik nyilvánvalóan képzetlenek és felkészületlenek voltak, ezért 

elkerülhetetlen választás elé került: vagy megbukik a legtöbbjük, vagy 

átmennek anélkül, hogy tanultak volna. Az erkölcs és a sajtóviszonyok 

az előbbit elviselhetetlenné tették; az utóbbi csak részben volt lehetséges 

(ehhez olyan tanárokat és munkaadókat kellett az egyetem után 

meggyőzni, akik elvárták és el is fogadták a hozzá nem értést), és 

elviselhetetlenül szégyenletes volt a fekete diákok és az egyetem számára 

egyaránt. Ez valóban azt jelentette, hogy a feketék felismerhetően 

másodrangú állampolgárok lesznek. 

A fekete hatalom, amely éppen abban a pillanatban szökőárként 

csapott le az egyetemekre, egy harmadik utat jelentett. Az integráció 

csak a fehérek és az uncle tomok ideológiája volt. Ki mondja, hogy amit 

az egyetemeken tanítanak, az az igazság, és nem csak az uralmi rendszer 

fenntartásához szükséges mítoszok? A fekete diákok nem azért 

másodosztályúak, mert akadémiai szempontból szegények, hanem mert 

arra kényszerítik őket, hogy utánozzák a fehér kultúrát. A relativizmus és 

a marxizmus hihetővé tette ennek az állításnak egy részét. Az idők 

kényelmetlensége pedig még inkább azzá tette. A feketéknek büszkének 



 

kellett lenniük, és tőlük tanulhatott az egyetem a hibáiból. Egy ilyen 

perspektíva kifejezetten vonzó volt a gyerekek számára, akik az egyetem 

manipulációinak áldozatai voltak. A fekete tanulmányok és a fekete 

angol nyelvtanfolyamok és sok más hasonló engedmény lett a kiút. 

Remélhetőleg feltételezték. 
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hogy ezek nem alakítanák át alapvetően az egyetemet vagy a fekete diákok 

oktatási céljait. Csupán gazdagításnak szánták őket. De ez valójában kibúvó 

volt, és egy új szegregáció engedélye, amely lehetővé tette volna a fehér 

impresszáriók számára, hogy kimeneküljenek abból a szorult helyzetből, 

amelybe magukat festették. Megnyílt az út a fekete diákok előtt, hogy a 

fekete tapasztalatot éljék meg és tanulják, hogy kényelmesen érezzék 

magukat, ahelyett, hogy az ember mint ember számára elérhető tanulás 

korlátozná őket. 

Amikor a Cornell fekete diákjai tudatára ébredtek annak, hogy meg 

tudják félemlíteni az egyetemet, és hogy ők nem csak diákok, hanem 

tárgyalópartnerek abban a folyamatban, amely meghatározza, hogy mi az 

oktatás, követelték a keménykezű, régi stílusú integrációpárti fekete nő 

elbocsátását, aki a diákok dékánhelyettese volt. A vezetőség rövid időn 

belül teljesítette ezt a követelést. Ettől a pillanattól kezdve jöttek létre 

azok a különböző békéltető megállapodások, amelyeket ma már annyira 

ismerünk. 

A fekete tanulmányi programok nagyrészt azért buktak meg, mert ami 

komoly volt bennük, az nem érdekelte a diákokat, a többi pedig haszontalan 

hókuszpókusz volt. Így az egyetemi tananyag visszatért a gyengülő 

normalitáshoz. De létrejött egyfajta fekete tartomány, nem egészen 

intézményes, de elfogadott, az egyetemi élet árnyéka: állandó kvóták a 

felvételben, preferencia az anyagi támogatásban, faji indíttatású oktatók 

felvétele, nehézségek a feketék bukásra ítélésében, és a sérelem és a 

sértettség érzésének szervezett rendszere. És mindenütt képmutatás, 

megvetést keltő hazugságok arról, hogy mi folyik és hogyan működik az 

egész rendszer. Ez a kis fekete birodalom az őt körülvevő állítólagos 

rasszizmusból nyerte el legitimitását, amelytől alanyait védi. Ennek látható 

megnyilvánulásai az étkezdékben található külön asztalok, amelyek a Jim 

Crow Dél elkülönített létesítményeit reprodukálják. A Cornellben és másutt 

is a fekete militánsoknak meg kellett fenyegetniük - és testi sértést kellett 

elkövetniük - a független hajlamú fekete diákokat, hogy megalapozzák ezt a 

rendszert. Mostanra a rendszer rutinszerűvé vált. A fekete diákok többsége 

számára ezért az egyetemre járás más tapasztalat, mint a többi diák számára, 

és az oktatás terméke is más. Az a fekete diák, aki csak diák akar lenni, és 

nem akar a fekete csoporthoz való tartozást elkerülni, félelmetes árat kell 

fizetnie, mert fekete társai negatívan ítélik meg, és mert viselkedése a 

fehérek szemében atipikus. A fehér diákok csendben és öntudatlanul 

alkalmazkodtak egy csoportos előítélethez. 
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A feketéknek a feketékkel szembeni ellenérzései, és újra kell 

alkalmazkodniuk egy olyan feketéhez, aki nem a csoporton keresztül 

határozza meg magát. Fájdalmasan tudatában van annak, hogy sok fehér, 

még ha jó szándékú is, különleges mércével ítéli meg őt. Mindez 

elrettentő. Az egyetem beleegyezése abba, hogy beavatkozik elsődleges 

felelősségébe, hogy oktatási lehetőséget biztosítson az oktatásra 

képeseknek, súlyos teher kell, hogy legyen a kollektív lelkiismeretére. 

A pozitív diszkrimináció most a szeparatizmus legrosszabb 

aspektusait intézményesíti. Tény, hogy a jó egyetemeken az átlagos 

fekete diák eredményei nem érik el az átlagos fehér diák eredményeit, és 

ezt mindenki tudja. Az is tény, hogy egy fekete diák egyetemi diplomája 

is beszennyeződik, és a munkaadók gyanakodva tekintenek rá, vagy 

bűnös cinkosokká válnak a hozzá nem értés eltűrésében. A legrosszabb 

az egészben az, hogy a fekete diákok, akiknek többsége lelkesen 

támogatja ezt a rendszert, gyűlölik annak következményeit. Sok fekete 

diákra, akik a kedvezményes elbánás haszonélvezői, a szégyen és a 

neheztelés egyenlő arányú részeiből álló hangulat telepedett. Nem tetszik 

nekik az a gondolat, hogy a fehérek abban a helyzetben vannak, hogy 

szívességet tegyenek nekik. Úgy vélik, hogy mindenki kételkedik az 

érdemeikben, az egyenlő teljesítményre való képességükben. Sikereik 

megkérdőjeleződnek a saját szemükben. Azok, akik jó tanulók, attól 

tartanak, hogy egyenlővé teszik őket azokkal, akik nem azok, hogy a 

nehezen megszerzett bizonyítványuk nem hiteles. Ők egy sztereotípia 

áldozatai, de olyané, amelyet a fekete vezetés választott. Azok, akik nem 

jó tanulók, de ugyanolyan előnyökkel rendelkeznek, mint azok, akik 

azok, meg akarják védeni a pozíciójukat, de kísérti őket az az érzés, hogy 

nem érdemlik meg. Ez erős ösztönzést ad nekik arra, hogy kerüljék a 

fehérekkel való szoros kapcsolatot, akik esetleg jobban képzettek náluk, 

és akik esetleg lenézik őket. Jobb, ha összetartanak, így ezek a finom, de 

fájdalmas nehézségek nem merülnek fel. Nem meglepő, hogy a 

szélsőséges fekete politika most olyan támogatást kap a közép- és 

felsőosztálybeli feketék körében, amire korábban nem volt példa. A 

közös forrás, amely a múltban a csúcsokon egyesítette a fajokat, 

elszennyeződött. Az értelem nem képes befogadni semmiféle hatalmi 

igényt, és a demokratikus társadalom nem képes elfogadni az érdemeken 

kívül semmilyen más teljesítményelvet. A fehér diákok, mint már 

mondtam, nem igazán hisznek a pozitív diszkrimináció 

igazságosságában, nem akarnak foglalkozni .a tényekkel, és említés 
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nélkül fordulnak -a teljesen fehér - vagy inkább, mert most már annyi 

keleti, nem fekete - társadalmuk felé. A pozitív diszkrimináció (kvóták), 

legalábbis az egyetemeken. 
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a forrása annak, amitől tartok, hogy hosszú távon megromlik a fajok 

közötti kapcsolat Amerikában. 
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A közkeletű előítéletekkel ellentétben, miszerint Amerika a nemzet 

értelmetlen és anti-intellektuális emberek, ahol az eszmék legjobb esetben is 

csak eszközök a célhoz, Amerika valójában nem más, mint egy nagy 

színpad, amelyen az elméleteket tragédiaként és komédiaként játszották el. 

Ezt a rendszert filozófusok és tanítványaik alapították. A történetiség minden 

ellenszegülő anyaga itt utat engedett a gyakorlati és filozófiai kellékeknek, 

ahogy e vad kontinens nyers természeti adottságai szelíden alávetik magukat 

az elméleti tudomány igájának. Más népek őshonosak voltak, és különböző 

helyük isteneitől kaptak útmutatást. Amikor ők is úgy döntöttek, hogy 

követik az általunk kidolgozott elveket, esetlenül bicegtek, képtelenek voltak 

méltóságteljesen kiszabadulni a múltjukból. A mi történetünk a szabadság és 

egyenlőség elveinek fenséges és diadalmas menetelése, amely értelmet ad 

mindannak, amit tettünk vagy teszünk. Szinte nincsenek véletlenek; minden, 

ami köztünk történik, az egyik vagy mindkét elvünk következménye - diadal 

az ellenük való ellenállás felett, új értelmük felfedezése, vita arról, hogy a 

kettő közül melyiknek van elsőbbsége stb. 

Most elérkeztünk drámánk egyik végső felvonásához, a 

a legintimebb magánéletünk tájékoztatása és megreformálása elveink által. 

A szex és annak következményei - a szerelem, a házasság és a család - végül 

a nemzeti projekt témájává váltak, és itt a természet problémája, amely 

mindig is jelen volt, de mindig is elnyomott volt az ember szabadság és 

egyenlőség által követelt újjáépítésében, nyomatékosan megjelenik. Ahhoz, 

hogy megértsük az egyenlőség értelmét, nincs szükségünk Arisztophanész 

vad képzelőerejére, aki A nők gyűlésében a vén boszorkányokat, akiknek 

törvény adta joguk van a jóképű fiatal férfiak szexuális kielégítésére, vagy 

Platónra, aki a Köztársaságban a férfiak és nők közös meztelen gyakorlatát 

írta elő. Csak körül kell néznünk, ha van szemünk, hogy lássunk. A szexuális 

kapcsolatok változása, amely ma már végtelen kihívást jelent az emberi 

leleményesség számára, két egymást követő hullámban ért el bennünket az 

elmúlt két évtizedben. Az első a szexuális forradalom volt; a második, 
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feminizmus. A szexuális forradalom a szabadság zászlaja alatt vonult, a 

feminizmus pedig az egyenlőség zászlaja alatt. Bár egy darabig karöltve 

haladtak, különbözőségeik végül ellentétbe sodorták őket egymással, 

ahogyan Tocqueville szerint a szabadság és az egyenlőség mindig is lesz. 

Ez a pornográfia körüli civakodásban is megmutatkozik, ahol a 

felszabadult szexuális vágy és a sztereotípiák miatti feminista neheztelés 

áll szemben. Az a mulatságos látvány tárul elénk, ahogy a pornográfia a 

szólásszabadságért folytatott hősies küzdelmekből kölcsönzött páncélba 

öltözve és a milton-i retorikát használva harcba száll a feminizmussal, 

amely újonnan a közösségi erkölcs köntösébe bújt, a hagyományos nemi 

szerepeket védő konzervatívokhoz kapcsolódó érveket használ, és 

szembeszáll egy olyan tekintélyelvű hagyománnyal, amelyben tabu volt 

bármilyen kapcsolatot sugallni aközött, amit az ember olvas és lát, 

valamint a szexuális gyakorlatai között. A háttérben a liberálisok állnak, 

zavartan tördelik a kezüket, mert mindkét oldalnak szeretnének kedvezni, 

de nem tudnak. 

A szexuális felszabadulás az érzékek és a tagadhatatlan természetes 

ösztönök merész megerősítéseként jelent meg puritán örökségünkkel, a 

társadalmi konvenciókkal és elfojtásokkal szemben, amelyet az eredendő 

bűnről szóló bibliai mítoszok is alátámasztottak. A hatvanas évek elejétől 

kezdve fokozatosan próbára tették a szexuális önkifejezés korlátait, és azok 

elolvadtak vagy már el is tűntek anélkül, hogy ezt bárki észrevette volna. A 

szülők és a tanárok rosszallását a fiatalok együtt alvásával vagy 

együttélésével kapcsolatban könnyen leküzdötték. Az erkölcsi gátlások, a 

betegségektől való félelem, a terhesség kockázata, a házasság előtti 

közösülés családi és társadalmi következményei és a közösüléshez szükséges 

helyek megtalálásának nehézségei - minden, ami ennek útjában állt, hirtelen 

megszűnt. A diákok, különösen a lányok, már nem szégyellték nyilvánosan 

tanúbizonyságát adni a szexuális vonzalomnak vagy annak kiteljesedésének. 

Az a fajta együttélés, amely a húszas években veszélyesnek, a harmincas és 

negyvenes években pedig kockázatosnak vagy bohémnek számított, olyan 

normális lett, mint a cserkészlányoknál a tagság. Azért mondom, hogy 

"különösen" a lányok, mert a fiatal férfiaknak mindig is az azonnali 

kielégülés iránti vágyat kellett feltételezniük, míg a fiatal nőknek, akiket a 

szerénység ösztönzött, ellen kellett állniuk ennek. A női szemérmesség 

módosítása vagy fokozatos megszüntetése tette lehetővé az új 

megállapodásokat. Mivel azonban a szerénységről azt feltételezték, hogy 

pusztán konvenció vagy szokás, nem kellett erőfeszítéseket tenni annak 
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leküzdésére. Ennek az emancipációnak a szándéka és a hatása a nemek 

közötti különbség hangsúlyozása volt. A szeretkezésnek kellett lennie az 

elsődleges tevékenységnek, így a férfiak és nők hangsúlyosabban voltak férfi 

és nő. Természetesen, 
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a homoszexuálisok is felszabadultak, de az emberek nagy tömege számára a 

szabadság és a természetesség a heteroszexuális kielégülést jelentette, az 

ellentétes neműek egymásnak teremtettek. 

A szexuális felszabadulás közvetlen ígérete egyszerűen a boldogság 

volt, amelyet az elfojtás sötét éjszakája alatt milliónyi év alatt 

felhalmozott energiák felszabadításaként értelmeztek, egy nagy, 

folyamatos Baccha naliában. A szekrény ajtaja mögött üvöltő oroszlánról 

azonban, amikor kinyílt az ajtó, kiderült, hogy egy kis, háziasított 

macska. Valójában, hosszú történelmi távlatból nézve, a szexuális 

felszabadulás úgy is értelmezhető, mint annak felismerése, hogy a 

szexuális szenvedély már nem veszélyes bennünk, és hogy 

biztonságosabb szabad utat engedni neki, mint a lázadást kockáztatni 

azzal, hogy megfékezzük. Egyszer megkérdeztem egy osztályban, 

hogyan lehetséges az, hogy nem is olyan régen a szülők azt mondták 

volna az önfejű lányoknak: "Soha többé ne nyissák be az ajtónkat", míg 

ma már ritkán tiltakoznak, ha a fiúk náluk alszanak. Egy nagyon kedves, 

nagyon normális fiatal nő azt válaszolta: "Mert ha nem nagy ügy". Ez 

mindent elmond. Ez a szenvedélytelenség a szexuális forradalom 

legszembetűnőbb hatása, vagy megnyilatkozása, és a fiatalabb generációt 

többé-kevésbé érthetetlenné teszi az idősebbek számára. 

A szexuális forradalom pontosan az volt, aminek mondta magát. 

felszabadulás. De a természet keménysége a széttört konvenciók alatt is 

érvényesült: a fiatalok jobban profitáltak a forradalomból, mint az öregek, a 

szépek jobban, mint a csúnyák. A diszkréció régi fátyla azt eredményezte, 

hogy ezek a nyers és rosszul elosztott természeti előnyök kevésbé voltak 

fontosak az életben és a házasságban. De most már kevéssé próbálták az 

egalitárius igazságosságot alkalmazni ezekben a kérdésekben, mint ahogyan 

Arisztosz phanész idősebb athéni nők is tették, akiknek éppen visszataszító 

voltuk miatt joguk volt előbb élvezni a jóképű fiatal férfiakat, mint a szép 

fiatal nőket. A szabad szex nem demokratikus vonatkozásait a mi ártalmatlan 

és enyhén nevetséges módszereinkkel kompenzálták: "A szépség a szemlélő 

szemében van" mondást a korábbinál erőteljesebben hirdették; a kozmetikai 

ipar nagy fellendülést ért el; és a Masters és Johnson stílusú, minden 

előfizetőnek nagyszerű orgazmust ígérő oktatás és terápia vált általánossá. A 

kedvencem egy helyi YMCA-ban tartott, időseknek szóló szexkurzus volt, 

amelyet a rádióban a "Használd vagy veszítsd el" szlogennel reklámoztak. 

Ezek voltak azok a napok, amikor a pornográfia lecsúszott a pórázról. 

A feminizmus viszont, amennyiben felszabadulásként mutatkozott 
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be, sokkal inkább a természettől, mint a konvencióktól való 

felszabadulás volt. 
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vagy a társadalom. Ezért volt komorabb, erotikátlanabb, inkább absztrakt 

projekt, és nem annyira a jog eltörlését, mint inkább a jog intézményét és 

a politikai aktivizmust igényelte. Az ösztönösség nem volt elegendő. A 

bebörtönzés negatív érzései megvoltak, de hogy mit akartak, ahogy 

Freud sugallta, nem volt világos. A programadó nyelvezet a "természetes 

életvitelről" (a nagyon határozott testi funkciókra való hivatkozással) 

olyan homályosabb kifejezésekre váltott, mint "öndefiníció", 

"önmegvalósítás", "prioritások felállítása", "életstílus kialakítása" stb. A 

női mozgalom nem a természetben alapszik. Bár a feminizmus a nők 

helyzetét a nevelés és nem a természet eredményének tekinti, döntő 

állítása az, hogy a biológia nem lehet sors, és a biológia bizonyára 

természetes. Nem magától értetődő, bár igaz lehet, hogy a nők szerepét 

mindig is az emberi uralmi viszonyok határozták meg, mint például a 

rabszolgaság alapjául szolgáló viszonyok. Ez a tézis értelmezést és 

érvelést igényel, és nem minden érintett testi vágyai erősítik meg, mint a 

szexuális forradalmat. Ráadásul nagyon gyakran állítják, hogy a 

tudománynak a természet meghódítása - a tabletta és a 

munkamegtakarító eszközök formájában - tette lehetővé a nők otthonról 

való emancipációját. Az biztos, hogy a feminizmus magával hozta a 

tudatosodás és -váltás kérlelhetetlen folyamatát, amely egy valószínűleg 

állandó emberi hajlamban kezdődik, és minden bizonnyal modern hajlam 

- a korlátlan, a korlátok nélküli vágyakozásban. Ez is, mint sok modern 

mozgalom, amely absztrakt igazságosságra törekszik, a természet 

elfelejtésével és az emberi lények erőszakkal történő átformálásával 

végződik, hogy biztosítsa ezt az igazságosságot. 

A feminizmus összhangban van a szexuális forradalom számos 

elemével, és ösztönzi is azokat, de más célokra használja fel. A libertinizmus 

lehetővé teszi azt, amit még Rousseau is a legnagyobb élvezetnek nevezett. 

De azzal, hogy a szexet könnyűvé teszi, elbagatellizálhatja, de-erotizálhatja 

és demisztifikálhatja a szexuális kapcsolatokat. Egy nő, aki könnyen 

kielégítheti vágyait, és nem fekteti érzelmeit kizárólagos kapcsolatokba, 

felszabadul a férfiak pszichológiai zsarnoksága alól, hogy fontosabb 

dolgokkal foglalkozzon. A feminizmus a szexuális forradalom bakkanalista 

hangulatára nyomasztóan hatott, ahogy a meztelenség Platón 

Köztársaságában nem a nagy kényeztetésekhez, hanem a szexuális vágy 

nem romantikus szabályozásához és manipulálásához vezetett közcélokra. 

Ahogyan a dohányzás és az ivás legyőzte a puritán elítélést, hogy aztán a 

szabadság egy rövid pillanata után ugyanilyen morális támadásoknak 
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legyenek kitéve, de nem Isten, hanem az egészség és a biztonság 

tiszteletreméltóbb és hatalmasabb nevei nevében, úgy a szexnek is volt egy 

rövid napja a napon, mielőtt meg kellett fékezni, hogy 
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a feminista érzékenységnek való megfelelés. Mint nép, nem abban vagyunk 

jók, hogy kielégítsük magunkat, hanem abban, hogy késleltessük a 

kielégülést a jövőbeli jót ígérő projektek érdekében. Ebben az esetben a 

projekt a különbözőképpen férfi dominanciának, macsóizmusnak, 

fallokráciának, patriarchátusnak stb. nevezett jelenség leküzdése, amelyhez a 

férfiak és női kollaboránsaik nagyon ragaszkodnak, mivel oly sok 

hadigépezetet kell ellenük felállítani. 

A férfi szexuális szenvedély ismét bűnössé vált, mert a szexizmusban 

csúcsosodik ki. A nőket tárgyakká teszik, férjük és idegenek is 

megerőszakolják őket, professzorok és alkalmazottak szexuálisan zaklatják 

őket az iskolában és a munkahelyen, és a tanárok szexuálisan zaklatják a 

gyermekeiket, akiket a karrierjük érdekében bölcsődékben hagynak, hogy 

karrierjüket folytassák. Mindezek ellen a bűncselekmények ellen törvényt 

kell alkotni és büntetni kell őket. Melyik érzékeny férfi tudja elkerülni, hogy 

felismerje, milyen veszélyes a szexuális szenvedélye? Talán tényleg létezik 

az eredendő bűn? A férfiak elmulasztották elolvasni az apró betűs részt az 

Emancipációs Kiáltványban. A szexuális vágyakozásba való új beavatkozás 

átfogóbb, intenzívebb, nehezebben szabadulhatunk belőle, mint a régebbi 

konvenciókból, amelyeknek szorítása nemrégen még annyira lazult. A 

szexuális forradalom július 14-e valójában csak egy nap volt az Ancien 

Regime megdöntése és a terror kitörése között. Az erény új uralmának, 

amelyet a rádióban, a televízióban és a sajtóban folytatott könyörtelen 

propaganda kísér, megvan a maga katekizmusa, amely a lelkiismeret és a 

legbelsőbb érzelmek vizsgálatára késztet a birtoklási vágy, a féltékenység, a 

védekezés - mindazok a dolgok, amelyeket a férfiak korábban a nők iránt 

éreztek. Természetesen a megfelelően felháborodott cenzorok sokasága van 

hangszórókkal és inkvizíciós törvényszékekkel felszerelve. 

A feminista projekt középpontjában a szerénység elnyomása áll, 

amelyben a szexuális forradalom kritikus előkészítő szerepet játszott, ahogy 

a marxista rendszerben a kapitalizmus a szocializmus útját készítette elő 

azzal, hogy letépte a szent fátylat a feudális lovagság színjátékáról. A 

szexuális forradalom azonban azt akarta, hogy a férfiak és a nők testileg is 

összejöjjenek, míg a feminizmus azt akarta, hogy külön-külön is könnyen 

boldoguljanak. A régi felosztásban a szerénység a női erény volt, mert ez 

irányította azt az erőteljes vágyat, amely a férfiakat a nőkhöz kötötte, és a 

gyermeknemzéssel és -neveléssel összhangban lévő kielégülést biztosított, 

amelynek kockázata és felelőssége természetszerűleg - vagyis biológiailag - 

a nőkre hárult. Bár a szerénység akadályozta a nemi közösülést, eredménye 
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az volt, hogy az ilyen kielégülést a komoly élet központi elemévé tette, és 

fokozta a nők és a nők közötti kényes kölcsönhatást. 
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a nemek között, ami az akarat beleegyezését ugyanolyan fontossá teszi, 

mint a test birtoklását. A szemérmesség csökkentése vagy elnyomása 

kétségtelenül megkönnyíti a vágy céljának elérését - ami a szexuális 

forradalom szándéka volt -, de egyben lebontja az érintettség és a 

kötődés struktúráját is, a szexet önmagában való dologgá redukálva. Itt 

lép be a feminizmus. 

A női szerénység a szexuális megkülönböztetést a szexuális 

aktusról az egész életre kiterjeszti. A férfiakat és a nőket mindig férfivá 

és nővé teszi. Az egymás felé irányultság tudata és annak vonzása és 

gátlása minden közös cselekedetre hatással van. Amíg a szerénység 

működik, addig a férfiak és nők együtt soha nem csak ügyvédek vagy 

pilóták együtt. Van valami más, mindig potenciálisan nagyon fontos 

közös végső céljuk, vagy ahogyan ők mondják, "életcéljuk". Vajon az 

ügy megnyerése vagy a repülőgép leszállása a legfontosabb, vagy a 

szeretet és a család? Ügyvédként vagy pilótaként a férfiak és a nők a 

Sc!me, alárendelve az egyetlen célnak. Szerelmesekként vagy szülőként 

nagyon különbözőek, de belsőleg rokonok, mivel osztoznak a faj 

folytatásának természet adta céljában. Együttműködésük mégis azonnal 

felveti a "szerepek" és ezáltal a "prioritások" kérdését, olyan módon, 

ahogyan a férfiak vagy a nők együtt dolgoznak, de nem. A szerénység 

állandóan emlékeztet sajátos rokonságukra és annak külső formáira és 

belső érzelmeire, amelyek akadályozzák az én szabad alkotását vagy a 

kapitalizmus technikai munkamegosztását. Ez egy hang, amely állandóan 

azt ismételgeti, hogy a férfinak és a nőnek olyan közös munkát kell 

végeznie, amely messze különbözik a piacon tapasztaltaktól, és sokkal 

nagyobb jelentőségű. 

Ezért a szerénység az első áldozat, amelyet Szókratész követel 

Platón Köztársaságában egy olyan város létrehozásáért, ahol a nők 

ugyanolyan oktatásban részesülnek, ugyanolyan életet élnek és 

ugyanolyan munkát végeznek, mint a férfiak. Ha a férfiak és a nők 

közötti különbség nem határozza meg a céljaikat, ha nem lesz 

jelentősebb, mint a kopasz és a szőrös férfiak közötti különbség, akkor 

meztelenre kell vetkőzniük és együtt kell gyakorolniuk meztelenül, 

ahogy a görög férfiak tették. A feministák - némi fenntartással - dicsérik 

Platónnak ezt a passzusát, és előrelátónak tekintik, mert a nők abszolút 

felszabadításában csúcsosodik ki a házasság és a gyermekvállalás 

alárendeltségéből, és 

-nevelés, amelyek nem válnak fontosabbá, mint bármely más szükséges 



Kapcsolatok 
 

 

és pillanatnyi biológiai esemény. Szókratész biztosítja a 

születésszabályozást, az abortuszt és a bölcsődéket, valamint a 

házasságokat, amelyek egy napig vagy egy éjszakáig tartanak, és 

egyetlen céljuk az egészséges új polgárok előállítása, hogy feltöltsék a 

bolygót. 
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a város állománya, amelyet a város gondoz. Még a gyermekgyilkosságot is 

felveszi a rendelkezésre álló kényelmi szolgáltatások listájára. Egy nőnek 

valószínűleg nem kell több időt és energiát fordítania a gyermekügyekre, 

mint egy férfinak a kanyaró gyógyítására. Csak ezután lehet azt gondolni, 

hogy a nők természetüknél fogva alkalmasak arra, hogy ugyanazokat a 

dolgokat tegyék, mint a férfiak. Szókratész radikalizmusa kiterjed a szülő és 

a gyermek kapcsolatára is. A polgárok nem ismerhetik meg saját 

gyermekeiket, mert ha másoknál jobban szeretnének, akkor az őket életre 

hívó eszközt, e férfi és e nő közösülését különös jelentőségűnek ítélnék. 

Akkor visszatérnénk a magáncsaládhoz és az arra jellemző rokonsági 

formákhoz. 

Szókratész javaslata különösen az egyik legproblémásabb esetre 

vonatkozik azok számára, akik a nőkkel szembeni egyenlő bánásmódra 

törekszenek - a hadseregre. Ezek a polgárok harcosok, és amellett érvel, 

hogy ahogyan a nőket fel lehet szabadítani a férfiaknak való alávetettség 

alól, és elfoglalhatják a helyüket mellettük, úgy a férfiakat is fel kell 

szabadítani a nőkkel kapcsolatos különleges aggodalmaik alól. A 

férfinak nem szabad több lelkiismeret-furdalást éreznie az előrenyomuló 

női ellenség megölésében, mint a férfinak, és nem szabad jobban 

védelmeznie a jobb oldalán harcoló hősnőt, mint a balján harcoló hőst. 

Egyenlő esély és egyenlő kockázat. Az egyetlen gond a közjó, és az 

egyetlen kapcsolat a közösséghez fűződik, megkerülve a köztes 

kapcsolatokat, amelyek hajlamosak önálló életet élni, és amelyekről 

korábban azt gondolták, hogy természetes gyökerei a szexuális 

vonzalomban és a saját gyermekek iránti szeretetben vannak. Szókratész 

tudatosan tépi szét az emberek közötti kapcsolatoknak a szexuális 

természetükből szőtt finom hálóját. Enélkül elkerülhetetlen az egyének 

elszigetelődése. Nyilvánvalóvá teszi, hogy a nőkkel szembeni egyenlő 

bánásmód szükségessé teszi a szexuális kapcsolatok régi fajtájának - akár 

a természetben, akár a konvencióban alapultak - értelmének 

visszavételét, és az ebből eredő emberi kapcsolatok következetes 

elvesztését, amelyeket a város közös javával helyettesít. 

Ennek fényében felismerhetjük annak körvonalait, ami az utóbbi 

időben közöttünk zajlott. Azok a konzervatívok, akiket felbátorítottak a 

nőmozgalom legújabb fejleményei, tévednek, ha azt hiszik, hogy ők és a 

mozgalom közös nevezőre jutottak. Természetesen mindkét oldal ellenzi a 

pornográfiát. De a feministák azért ellenzik, mert ez a régi szerelmi 

kapcsolatra emlékeztet, amely differenciált szexuális szerepekkel járt - 
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szerepekkel, amelyeket ma már rabságként és uralomként értelmeznek. A 

pornográfia demisztifikálja ezt a viszonyt, és a pusztán szexuális 

komponensét meghagyja a 
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a férfi-női kapcsolatok erotikus, romantikus, erkölcsi és eszményi 

kísérőjelenségeik nélkül. Kiszolgálja és ösztönzi a férfiak nők iránti 

vágyakozását és annak féktelen, bár szegényes kielégítését. Ez az, ami 

ellen a feminista pornóellenesek fellépnek - nem az érzelmek 

lealacsonyítása vagy a család veszélyeztetése ellen. Ezért mentesítik a 

homoszexuális pornográfiát a cenzúra alól. Ez a pornó definíció szerint 

nem cinkosa a nők férfiak általi uralmának, sőt, segít aláásni azt. 

Valójában a feministák a pornográfia demisztifikáló szerepét támogatják. 

Leleplezi a régi kapcsolatok valódi természetét. Céljuk nem az 

elhasználódott rendszerek újramisztifikálása, hanem a szabadság 

birodalma felé való továbblépés. Nem a régi románcokhoz való 

visszatérést támogatják, például a Rövid találkozáshoz, amely a régi 

módon adott bájt a szerelemnek. Tudják, hogy az halott, és most egy 

olyan fajta vágy utolsó kétségbeesett, tanulatlan, félbűnöző nyomait 

törlik el, amelynek már nincs helye a világban. 

Az azonban egy dolog, hogy a nőket meg akarjuk akadályozni abban, 
hogy 

megerőszakolták és brutalizálták, mert a szerénységet és a tisztaságot 

tiszteletben kell tartani, és a gyengeségüket meg kell védeni a felelős 

férfiaknak, és egészen más, hogy teljesen megvédjék őket a férfi 

vágyaktól, hogy úgy élhessenek, ahogy nekik tetszik. A feminizmus a 

konzervatív moralizmust használja fel a saját céljai érdekében. Ez 

hasonlít a hagyományos konzervatívok és a radikálisok közötti végzetes 

régi szövetséghez, amelynek több mint egy évszázadon keresztül olyan 

messzemenő hatásai voltak, és tulajdonképpen annak része. Semmi más 

közös nem volt bennük, mint a kapitalizmus gyűlölete, a konzervatívok a 

különböző európai nemzetek trón és oltár újjáéledésére és a vallásosságra 

tekintettek vissza, a radikálisok az egyetemes, homogén társadalomra és a 

szabadságra, a reakciósok és a progresszívek pedig a jelen ellen 

egyesültek. A burzsoázia belső ellentmondásaiból táplálkoznak. 

Természetesen a fundamentalisták és a feministák együttműködhetnek a 

mocskolódást tiltó helyi rendeletek elfogadásában, de a feministák ezt 

azért teszik, hogy demonstrálják politikai súlyukat, hogy előmozdítsák a 

"polgári jogok" elleni kampányukat, amelyet sajnos olyan emberek 

élveznek, akik mocskos filmeket akarnak nézni, vagy olyan 

felszereléseket vásárolnak, amelyekkel komikusan torz fantáziákat 

élhetnek ki. Kétséges, hogy a fundamentalisták sokat nyernek-e ebből az 

alkuból, mert ez garantálja a "család- és életellenes", hullámzó erkölcsi 
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erő győzelmét. Meglátjuk, hogyan boldogulnak együtt az 

abortuszkérdésben! Aki viszont pornót néz, az mindig legalább egy kicsit 

szégyelli magát, és nem hajlandó azt mint olyat védeni. Legjobb esetben 

is_ gyenge és bizonytalan trombitaszót harsognak az alkotmány 

szentségének védelmében. 
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és az Első Alkotmánymódosítást, amelynek védelmezőjeként 

szeretnének feltűnni. Elvileg semmire sem jelentenek veszélyt. 

Hasonlóképpen, egyes konzervatívok felbátorodtak a férfiak és nők 

közötti különbségekről és a "szülői szerep" különleges betöltéséről 

folytatott feminista vitákon, amelyek tiltott témák voltak a mozgalom 

korábbi szakaszaiban, amikor az egyenjogúság volt az elsődleges téma. 

Ezt a vitát azonban valójában csak a korábbi szakaszok sikere tette 

lehetővé. Valóban létezhet női természet vagy én, de ez végleg kirázódott 

teleológiai horgonyaiból. A női természet nincs kölcsönös viszonyban a 

férfi természettel, és nem határozzák meg egymást. Maguknak a férfi és 

női nemi szerveknek ma már nincs nyilvánvalóbb célzatosságuk, mint a 

fehér és fekete bőrnek, nem természetesebben egymás felé irányulnak, 

mint a fehér úr és a fekete rabszolga, legalábbis a legenda szerint. A 

nőknek valóban más a fizikai felépítésük, de azt csinálnak belőlük, amit 

akarnak - anélkül, hogy megfizetnék az árát. A női természet egy olyan 

rejtély, amelyet magától kell megfejteni, és ez most már megtehető, mert 

a férfi igényt rá legyőzték. Az a tény, hogy manapság pozitívabb 

hajlandóság mutatkozik a gyermekvállalás iránt, nem jelenti azt, hogy 

létezik valamiféle természetes késztetés vagy kényszer arra, hogy az 

anyaságot kiegészítő hagyományos apasághoz hasonlót hozzanak létre. A 

gyermekeket a nő feltételei szerint kell megszülni, apákkal vagy anélkül, 

akik nem állhatnak az anya szabad fejlődésének útjába. A gyermekek 

mindig is inkább az anyáé voltak, és még mindig azok. Az elvált szülők 

gyermekeinek kilencven százaléka vagy még több az anyjukkal marad, 

akinek a gyermekekkel kapcsolatos kiemelkedő érdekeltségét a feminista 

igények és a férfi felelőtlenség ebből következő könnyű racionalizálása 

fokozta. Tehát reprodukciót kapunk család nélkül - ha a család magában 

foglalja a férfi jelenlétét, akinek valamilyen határozott funkciója van. Az 

anyasághoz mint feminista eszményhez való visszatérés csak azért 

lehetséges, mert a feminizmus győzedelmeskedett a család felett, 

ahogyan azt egykor ismerték, és a nők szabadságát nem fogja korlátozni. 

Mindez nem jelenti a családi értékekhez való visszatérést, sőt, még a 

család mint intézmény számára sem jelent különösebben jót, bár azt 

jelenti, hogy a nők szabadabbá váltak, hogy megbirkózzanak helyzetük 

összetettségével. 

A szexuális forradalom és a feminizmus kényelmetlen együttállása 

olyan furcsa feszültséget eredményezett, amelyben a természetet irányító 

erkölcsi korlátok eltűntek, de a természet is eltűnt. A felszabadulás mámora 
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azonban elpárolgott, mert nem világos, hogy pontosan mit szabadítottak 

fel, vagy hogy nem róttak-e ránk új és súlyosabb felelősségeket. És itt 

térünk vissza a diákokhoz, akik számára minden új. Nem tudják 

biztosan, mit éreznek egymás iránt, és nincs útmutatásuk, hogy mit 

kezdjenek azzal, amit esetleg éreznek. 

Azok a diákok, akikről beszélek, tisztában vannak az összes szexuális 

alternatívával, méghozzá már nagyon korán az életükben, és úgy érzik, hogy 

minden olyan szexuális aktus, amely nem jár másoknak való valódi 

károkozással, megengedett. Nem gondolják, hogy bűntudatot vagy szégyent 

kellene érezniük a szex miatt. Az iskolában szexuális felvilágosítást kaptak, 

mégpedig a "biológiai tények, az értékekről döntsenek maguk" fajtából, ha 

nem is a "lehetőségek és orientációk" fajtából. Olyan világban éltek, ahol a 

szexről szóló legnyíltabb beszélgetések és ábrázolások mindenütt ott vannak 

körülöttük. Kevéssé tartottak a nemi betegségektől. 1 A fogamzásgátló 

eszközök és a kész abortusz a serdülőkor óta elérhető számukra. A nagy 

többség számára a szexuális együttlét a  főiskola előtt életük normális része 

volt, és nem kellett tartaniuk a társadalmi megbélyegzéstől, sőt, még a szülői 

ellenkezéstől sem. A lányok a fiúkkal való kapcsolataikban kevesebb 

felügyeletet kaptak, mint a történelem során bármikor. Nem éppen 

pogányok, de könnyedén megismerik mások testét, és kevésbé gátlásosak 

abban, hogy a sajátjukat erotikus célok széles skálájára használják. Nem 

tulajdonítanak különösebb jelentőséget a szüzességnek sem önmagukban, 

sem a partnerekben. Elvárják, hogy korábban is voltak mások, és az 

idősebbek számára hihetetlen módon ez nem tűnik zavarónak, még akkor 

sem, ha alapot ad a jövőre vonatkozó jóslatokhoz. Ők nem promiszkuiták, 

nem hajlanak az orgiákra vagy az alkalmi szexre, ahogyan azt régebben 

értelmezték. Általában egyszerre csak egy kapcsolatuk van, de a 

legtöbbjüknek sorozatban több is volt már. Hozzászoktak a koedukált 

kollégiumokhoz. Sokan élnek együtt, szinte mindig házassági elvárás nélkül. 

Ez csak egy kényelmes megállapodás. Ők nem párok abban az értelemben, 

hogy a házasság szimulákrája vagy más életmódot folytatnak, mint a többi 

diák, akik jelenleg nem kötődnek ilyen módon. Szobatársak, így nevezik 

magukat, a szex és a közüzemi szolgáltatások a bérleti díjban benne vannak. 

A nem h á z a s  fiatalok közötti szexuális kapcsolatok minden egyes akadálya 

eltűnt, és ezek a kapcsolatok rutinszerűek. Egy másik bolygóról érkező 

idegenek számára az lenne a legszembetűnőbb, hogy a szexuális szenvedély 

már nem tartalmazza az örökkévalóság illúzióját. 
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1 Még nem tudni, milyen hatása lesz az AIDS-nek. A herpesz néhány évvel ezelőtti hírverési 

hullámának szinte semmilyen érzékelhető pszichológiai következménye nem volt. 
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A férfiak és a nők ma már hozzászoktak ahhoz, hogy pontosan 

ugyanúgy élnek, pontosan ugyanazokat a dolgokat tanulják, és pontosan 

ugyanazok a karrierelvárások vannak. Egyetlen férfinak sem jutna eszébe 

kinevetni egy női orvostanhallgatót vagy jogászhallgatót, vagy azt hinni, 

hogy ezek nem nőknek való területek, vagy azt állítani, hogy egy nőnek a 

családot a karrier elé kell helyeznie. A jogi és orvosi egyetemek tele 

vannak nőkkel, és számuk lassan megközelíti az általános népességen 

belüli arányukat. A legtöbb nőben nagyon kevés az ideológia vagy a 

militáns feminizmus, mert nincs rá szükségük. A harsány hangok jelen 

vannak, és figyelmet kapnak az egyetemi újságokban és a 

diákönkormányzatokban. De a csatát itt is megnyerték. A női hallgatók 

általában nem érzik magukat diszkrimináltnak vagy megvetettnek 

szakmai törekvéseik miatt. A gazdaság felszívja őket, és egyre 

nagyobbak az elvárásaik. Nincs szükségük a NOW védelmére, ahogyan a 

nőknek általában sincs szükségük, akik úgy látják, hogy Reagannal 

legalább olyan jól járnak, mint Carterrel. Akadémiai szempontból a 

diákok kényelmesen uniszexuálisak; csak a szexuális aktushoz térnek 

vissza a kettős szexualitáshoz. A szexnek már nincs politikai napirendje 

az egyetemeken, kivéve a homoszexuálisok körében, akik még nem 

elégedettek helyzetükkel. De az a tény, hogy létezik nyílt homoszexuális 

jelenlét, amelynek jogait legalábbis formálisan elismerik az egyetemi 

hatóságok és szinte minden diák, sokat elárul a jelenlegi egyetemi életről. 

A mai diákok érthető módon azt hiszik, hogy ők a haladás 

haszonélvezői. Bizonyos jóindulatú megvetéssel viseltetnek szüleik iránt, 

különösen szegény anyáik iránt, akik szexuálisan tapasztalatlanok voltak, 

és nem volt olyan szakmájuk, amelyet olyan komolyan kellett volna 

venniük, mint apáikét. A felsőbbrendű szexuális tapasztalat mindig is 

egyike volt azoknak a kézzelfogható előnyöknek, amelyekkel a szülők és 

a tanárok rendelkeztek az élet rejtelmeibe behatolni vágyó fiatalokkal 

szemben. De ez már nem így van, és a diákok sem hiszik ezt. Csendesen 

mosolyognak azokra a professzorokra, akik megpróbálják őket sokkolni, 

vagy kifejezetten az élet tényeiről beszélnek úgy, ahogyan egykor oly 

hatékonyan csábították a diákok ártatlanabb generációit, hogy 

figyeljenek az idősebbek szavaira. Freud és D. H. Lawrence már nagyon 

régi keletűek. Jobb, ha nem próbálkozunk. 

Még kevésbé várják el a diákok, hogy bármit is megtudjanak 

helyzetükről a régi irodalomból, amely az Édenkert óta a párosítást 

nagyon sötét és bonyolult dologgá tette. Ha jobban belegondolunk, a mai 

diákok elgondolkodnak azon, hogy mi volt ez a nagy felhajtás. Sokan 
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úgy gondolják, hogy idősebb testvéreik a hatvanas években fedezték fel a 

szexet, ahogyan azt ma már tudjuk. Lenyűgöztek azok a diákok, akik egy 

Rousseau Vallomások című kurzusán 
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megdöbbenve értesült arról, hogy a tizennyolcadik században 

házasságon kívül élt egy nővel. Honnan szedhette ezt az ötletet? 

Természetesen van olyan irodalom, amely mélyen érint egy 

nemzedéket, de a következő nemzedék számára egyáltalán nem érdekes, 

mert központi témája mulandónak bizonyult, míg a legnagyobb irodalom 

az ember állandó problémáival foglalkozik. Ibsen Kísértetek című műve 

például minden erejét elvesztette a fiatalok számára, amikor a szifilisz 

megszűnt fenyegetőnek lenni. Arisztotelész azt tanítja, hogy a mások 

nyomorúsága iránti szánalom megköveteli, hogy velünk is 

megtörténhessen ugyanez. Most azonban ugyanazok a dolgok, amelyek 

korábban megtörténtek az emberekkel, legalábbis a nemek közötti 

kapcsolatokban, már nem történnek meg a diákokkal. És el kell kezdeni 

azon gondolkodni, hogy vajon van-e számukra állandó irodalom, mert 

úgy tűnik, hogy számukra nincsenek állandó problémák. Ahogy 

korábban már utaltam rá, ez az első teljesen történelmi vagy historizált 

nemzedék, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is, és ennek 

eredménye nem a régmúlt és a messzeség iránti legtágabb szimpátiák 

ápolása, hanem a kizárólag önmaguk iránti érdeklődés. Anna Karenina és 

Madame Bovary házasságtörők, de a kozmosz már nem lázad fel tettük 

ellen. Anna fiát ma valószínűleg a Kareninék barátságos válóperében is 

neki ítélték volna. Az összes romantikus regény a nagyon is differenciált 

férfiak és nők ábrázolásával, gőzös, szublimált érzékiségével és a 

házassági kötelék szentségéhez való ragaszkodásával egyszerűen nem 

szól a mai fiatalokat érintő valósághoz. Ahogy Rómeó és Júlia sem, 

akiknek meg kell küzdeniük a szülői ellenállással, Othellóval és 

féltékenységével, vagy Miranda gondosan őrzött ártatlanságával. Szent 

Ágoston, ahogyan egy szeminarista mondta nekem, szexuálisan 

szenvedett. És ne is beszéljünk a Bibliáról, amelyben minden "nem" ma 

már "igen". Oidipusz kivételével talán mindannyian eltávoztak, és a 

szerénység társaságában távoztak. 

Amikor a mai fiataloknak elsöprő problémáik vannak a régen 

szexuális kapcsolatoknak nevezett dolgokban, nem vezethetők vissza az 

ember szexuális természetének erkölcsi kétértelműségére. Ez volt persze 

az, amit a múltban tévesen tettek. 
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Elkülönítettség 

A civilizáció látszólag teljes körbe vezetett minket, vissza a 

természeti állapothoz, amelyet a modern gondolkodás alapító atyái 

tanítottak nekünk. De most már nem a retorikában, hanem a valóságban 

van jelen. Azok, akik először tanították a természeti állapotot, 

hipotézisként javasolták azt. A valláshoz, a hazához és a családhoz való 

minden hagyományos kötöttségtől megszabadulva, amelyekkel az 

emberek valójában rendelkeztek, hogyan élnének, és hogyan építenék fel 

szabadon ezeket a kötöttségeket? Ez egy olyan kísérlet volt, amelynek 

célja, hogy az emberek felismerjék, mi az, ami valóban fontos számukra, 

és e törődés alapján kötelezzék el magukat lojalitásukkal. De egy mai 

fiatal ember, hogy csak egy kicsit túlozzunk, valójában de novo kezdi, 

azok nélkül az adottságok és imperatívuszok nélkül, amelyekkel csak 

tegnap rendelkezett volna. Az országa keveset követel tőle, és jól 

gondoskodik róla, a vallása teljesen szabad választás kérdése, és - és ez 

az igazán friss - a szexuális elköteleződései is. Most már választhat, de 

úgy találja, hogy már nincs elegendő indítéka a választásra, amely több 

mint szeszély, amely kötelező. Az újjáépítés lehetetlennek bizonyul. 

A természeti állapotnak szerződésben kell tetőznie, amely az 

egyénekből társadalmat alkot. A szerződéshez nemcsak a szerződő felek 

közös érdeke szükséges, hanem egy olyan hatalom is, amely a szerződés 

teljesítését kikényszeríti a felek részéről. Az előbbi hiányában nincs 

kapcsolatrendszer; az utóbbi hiányában nem lehet bizalom, csak 

bizalmatlanság. A mai barátságok és szerelmek természeti állapotában 

mindkettővel kapcsolatban kétségek merülnek fel, és ennek eredménye a 

gyökereknek nevezett, eltűnt közös alap után való vágyakozás, anélkül, hogy 

lenne eszközünk a visszaszerzéséhez, valamint a félénkség és az önvédelem 

a társulásokban, amelyet sem a természet, sem a szándék nem garantál. A 

szerelem és a barátság alaptalanságának átható érzése, ami talán a jelenlegi 

alaptalanság érzésének legjelentősebb aspektusa, azt eredményezte, hogy 

átadta helyét az elköteleződés sokkal homályosabb és személyesebb 

eszméjének, az ürességben való választásnak, amelynek oka csak az 

akaratban vagy az énben rejlik. A fiatalok elkötelezettséget akarnak vállalni, 

ami az élet értelmét jelenti, mert a szerelem és a természet nem elégséges. 
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Erről beszélnek, de kísérti őket a tudat, hogy a beszéd nem sokat jelent, és 

hogy a kötelezettségvállalások könnyebbek a levegőnél. 

A modern természetjogi tanítások kezdetén a szabadság és a 

szabadságjogok 
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Az egyenlőség olyan politikai elvek voltak, amelyek igazságosságot és 

hatékonyságot kívántak teremteni az uralkodó és az uralkodó 

viszonyában, amelyet a hagyományos rendben az erő, a vagyon, a 

hagyomány, a kor és a születés színlelt jogai alkottak. A király és az 

alattvaló, az úr és a rabszolga, az úr és a vazallus, a patrícius és a plebs, a 

gazdag és a szegény viszonyáról kiderült, hogy pusztán ember alkotta, és 

ezért erkölcsileg nem kötelező, eltekintve a felek beleegyezésétől, amely 

a politikai legitimitás egyetlen forrása lett. A polgári társadalmat az 

ember közös emberi mivoltának természetes talaján kellett újjáépíteni. 

Akkor úgy tűnt, hogy a polgári társadalmon belüli minden kapcsolat 

vagy rokonság is az egyének szabad beleegyezésén múlik. A férfi és a 

nő, a szülő és a gyermek közötti kapcsolatok azonban kevésbé 

kétségtelenül természetesek és kevésbé vitathatóan konvencionálisak, 

mint az uralkodók és az uralkodottak közötti kapcsolatok, különösen 

úgy, ahogyan azokat a modern természetjogi tanítások értelmezik. Nem 

lehet őket egyszerűen szerződéses viszonyokként, az emberi szabadság 

aktusaiból eredő viszonyokként értelmezni, mivel ezáltal elveszítenék 

jellegüket és feloldódnának. Ehelyett úgy tűnik, hogy korlátozzák ezt a 

szabadságot, és a politikai rendben uralkodó szabad megegyezéses 

megállapodásokkal szemben érvelnek. Nehéz azonban azzal érvelni, 

hogy a természet egyszerre ír elő és nem ír elő bizonyos viszonyokat a 

polgári társadalomban. A férfiak és nők, valamint a szülők és gyermekek 

közötti viszonyok radikális átalakulása a beleegyezés új politikájának 

sikerének elkerülhetetlen következménye volt. 

Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy az első állami 

természettanárok kevés figyelmet fordítottak a nemek természetes 

teleológiájára, mert elsősorban azzal voltak elfoglalva, hogy a meglévő 

politikai berendezkedésben a teleológia hamis látszatát elemezzék. 

(Teleológia alatt nem értek mást, mint a nyilvánvaló, mindennapi 

megfigyelést és a célszerűség érzetét, amely lehet, hogy csak látszólagos, de 

amely rendesen irányítja az emberi életet, azt a fajta célszerűséget, amelyet 

mindenki a szaporodási folyamatban lát.) Hobbes és Locke nagy 

tehetségüket arra csillogtatták meg, hogy lerombolják a korrupt és önző 

rezsimeket védő uralkodói mítoszokat, mint például Menenius meséjét: 

 

Volt idő, amikor a test minden tagja fellázadt a 

hasa ellen; így vádolta meg: Hogy csak mint egy 

szakadék maradt 
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A test közepén, tétlenül és tétlenül, 

Még mindig a viadalt csészézi, soha nem viseli el 
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Mint a munka a többivel; ahol a többi eszköz Látott és 

hallott, kitalált, tanított, tanított, járt, érzett, 

És kölcsönösen részt vettek egymásban, és 

az egész test közös étvágyát és szeretetét 

szolgálták. A gyomor válaszolt ... 

Az elégedetlenkedő tagoknak, a lázadó részeknek, akik 

irigyelték az átvételét; még így is a legmegfelelőbb... 

Mint ahogy rosszindulatú a 

szenátorok, hogy ők nem olyanok, 

mint te . . . 

"Igaz, barátaim," mondta, "hogy én kapom 

először az általános táplálékot, amiből ti éltek; 

és ez így van, mert én vagyok a raktár és a bolt. 

Az egész test. De ha emlékeztek rá, véretek 

folyamaival küldöm, 

Még az udvarba, a szívbe, az agy székhelyére is; És az 

ember kanyarulatain és hivatalain keresztül, 

A legerősebb idegek és a kis alsóbbrendű vénák 

tőlem kapják azt a természetes kompetenciát, 

amely által élnek. És... 

. . bár egyszerre nem lehet 

Nézd meg, mit csinálok szállít ki 

minden, Mégis tudom, hogy az 

ellenőrzés, hogy az összes 

Tőlem kapjátok vissza a lisztet, és hagyjátok 

meg nekem csak a korpát. . . . 

A római szenátorok e jó pocak, és ti a lázadó 

tagok; mert, nézzétek meg 

Tanácsuk és gondjaik, emészd meg a dolgokat helyesen 

Érintve a közjót, nem találsz közhasznot, amit kapsz. 

De ez tőlük származik, vagy tőlük jön hozzátok, 

és semmiképpen sem tőletek. 

(Shakespeare, Coriolanus, 1. 95-156) 

 

Egy ilyen "organikus" mese helyett a legitimitás racionális beszámolóját 

adták, amely minden egyes embert saját érdekeinek bírájává tett, és jogot 

adott neki arra, hogy olyan uralkodókat válasszon, akik kötelesek 

megvédeni őt, elvonatkoztatva azoktól a gondolkodási és érzelmi 

szokásoktól, amelyek lehetővé tették, hogy a közjó színeiben a patrióták 

a plebs számára a 
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saját kapzsi céljai érdekében. Hobbes és Locke egyenlő jogokat adott a 

plebsnek az önzéshez. Az uraltakat a természet nem irányítja az uralkodók 

felé, mint ahogy az uralkodók sem törődnek természetüknél fogva csak az 

uraltak javával. Az uralkodók és az uraltak tudatosan köthetnek olyan 

szerződést, amellyel mindkettőjük különálló érdekeit védik. De sohasem 

egyek, sohasem osztoznak ugyanazon a legfőbb célon, mint Menenius 

testének szervei. Nincs politikai test, csak individuumok, akik önként jöttek 

össze, és önként szét tudnak válni anélkül, hogy megcsonkítanák magukat. 

Hobbes és Locke azt feltételezte, hogy bár a politikai rend az 

egyénekből fog kialakulni, a szubpolitikai egységek nagyrészt érintetlenek 

maradnak. Sőt, arra számítottak, hogy a család, mint az egyén és az állam 

közötti közvetítő, részben pótolja azt, ami a poliszhoz való szenvedélyes 

ragaszkodásban elveszett. A saját vagyon, a feleség és a gyermekek 

közvetlen és megbízható szeretete hatékonyabban ellensúlyozhatja a tisztán 

egyéni önzést, mint a távoli és elvont hazaszeretet. Ráadásul a család 

biztonsága iránti aggodalom erős indok az őket védelmező állam iránti 

hűségre. A nemzet mint családok közössége olyan képlet, amely a 

közelmúltig nagyon jól működött az Egyesült Államokban. Nagyon kérdéses 

azonban, hogy ez a megoldás nagyon hosszú távon életképes-e, mert itt két 

ellentétes természetszemlélet van jelen. És ahogyan a politikai filozófusok 

mindig is tanították, a politikai rendszerben az lesz végül a mérvadó, 

amelyik a részeit meghatározza. A társadalmi szerződéses nézet szerint a 

természetnek nincs mondanivalója a kapcsolatokról és a rangsorolásról; a 

régebbi nézet szerint, amely az ókori politikai filozófia szerves részét képezi, 

a természet előíró jellegű. Vajon a férfiak és nők, illetve a szülők és 

gyermekek közötti kapcsolatokat a természeti impulzusok határozzák-e meg, 

vagy pedig a választás és a beleegyezés termékei? Arisztotelész 

Politikájában a politika alatti vagy a politika előtti családi viszonyok a 

politikai uralom szükségességére mutatnak rá, és általa tökéletesednek, míg a 

természetállapot-tanításokban a politikai uralom teljes egészében az egyének 

védelmének szükségességéből ered, teljesen megkerülve társadalmi 

kapcsolataikat. Politikai szereplőkkel vagy férfiakkal és nőkkel van 

dolgunk? Az előbbi esetben a személyek szabadon alakíthatják ki 

egymáshoz való viszonyukat; az utóbbiban minden választás előtt egy már 

meglévő keret nagymértékben meghatározza a férfiak és nők viszonyát. 

A politeia három klasszikus képe tisztázza ezt a kérdést. 

Az első az államhajó, ami egy dolog, ha örökre a 
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a tengeren, és egészen más, ha eléri a kikötőt, és az utasok külön utakon 

folytatják útjukat. A két esetben egészen másképp gondolkodnak 

egymásról és a hajón lévő kapcsolataikról. Az előbbi eset az ókori város, 

az utóbbi a modern állam. A másik két kép a csorda és a kaptár, amelyek 

egymással szemben állnak. A csordának szüksége lehet pásztorra, de 

minden egyes állat önmagáért legel, és könnyen elszakadhat a csordától. 

A kaptárban ezzel szemben vannak dolgozók, hernyók és egy királynő; 

van munkamegosztás és egy termék, amelyért mindannyian közösen 

dolgoznak; a kaptárból való kiválás a kihalást jelenti. A csorda modern, a 

kaptár ősi. Természetesen egyik kép sem pontos leírása az emberi 

társadalomnak. Az emberek nem atomok és nem is testrészek. De éppen 

ezért van szükség ilyen képekre, mivel az állatok számára ezek a dolgok 

nem képezik vita vagy mérlegelés tárgyát. Az ember kétértelmű. A 

legszűkebb közösségekben, legalábbis Odüsszeusz óta, van valami az 

emberben, ami ki akar törni, és érzi, hogy a fejlődése megakad azáltal, 

hogy csak része az egésznek, nem pedig maga az egész. A legszabadabb 

és legfüggetlenebb helyzetekben pedig az emberek feltétel nélküli 

kötődésre vágynak. A szabadság és a kötődés közötti feszültség, és a 

kettő lehetetlen egyesítésére tett kísérletek az ember állandó állapotát 

jelentik. De a modern politikai rendszerekben, ahol a jogok megelőzik a 

kötelességeket, a szabadság egyértelműen elsőbbséget élvez a 

közösséggel, a családdal, sőt a természettel szemben is. 

E választás szellemének elkerülhetetlenül be kell hatolnia az élet 

minden részletébe. Az ember kétértelműségét jól szemlélteti a szexuális 

szenvedély és az azt kísérő érzelmek. A szexet lehet úgy kezelni, mint olyan 

élvezetet, amelyből a férfiak és a nők azt csinálnak, amit akarnak, az 

ösztönzéseit követik vagy elutasítják, a formáit ízlés kérdései, az életben 

betöltött fontosságát vagy jelentéktelenségét az egyének szabadon dönthetik 

el. Mint ilyen, legalábbis az olyan gondolkodók szerint, mint Hobbes és 

Locke, elsőbbséget kellene adnia az objektív természeti szükségszerűségnek, 

az önszeretet vagy az önfenntartás imperatívuszának. Vagy a szex 

közvetlenül konstitutív lehet egy egész élet törvénye, amelynek az 

önfenntartás alárendelődik, és amelyben a szerelem, a házasság és a 

csecsemőnevelés a legfontosabb ügy. Nem lehet mindkettő. Az irány, 

amerre haladunk, nyilvánvaló. 

Nos, nem teljesen helytálló azt állítani, hogy az emberiség egésze 

képes a szexet szabad választásként kezelni, amely kezdetben nem 

kötelez minket másokra. Egy olyan világban, ahol a szexuális 
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differenciálódás természetes alapját 
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összeomlott, ez a választás a férfiak számára könnyen elérhető, a nők 

számára azonban kevésbé. A férfi a természet állapotában, akár az első, 

akár a mostani állapotunkban, elsétálhat egy szexuális találkozás elől, és 

soha többé nem gondolkodik rajta. De egy nőnek lehet gyermeke, sőt, 

mint egyre világosabbá válik, lehet, hogy akar is gyermeket. A szex a 

férfiak számára közömbös dolog lehet, de a nők számára tényleg nem 

lehet egészen az. Ezt nevezhetnénk női drámának. A modernitás azt 

ígérte, hogy minden emberrel egyenlő bánásmódban részesül. A nők 

komolyan vették ezt az ígéretet, és fellázadtak a régi rend ellen. De 

ahogyan sikerrel jártak, a férfiak is felszabadultak régi korlátaik alól. És 

a nők, akik most már felszabadultak és egyenlő karrierrel rendelkeznek, 

mégis úgy találják, hogy még mindig vágynak a gyermekvállalásra, de 

nincs alapjuk arra, hogy azt követeljék, hogy a férfiak osztozzanak a 

gyermek utáni vágyukban, vagy vállaljanak felelősséget értük. A 

természet tehát a nőkre nagyobb súllyal nehezedik. A régi rendben 

alárendeltek és a férfiaktól függtek; az új rendben elszigeteltek, 

szükségük van a férfiakra, de nem számíthatnak rájuk, és akadályozva 

vannak egyéniségük szabad kibontakozásában. A modernitás ígérete a 

nők számára nem igazán teljesül. 

A családi kapcsolatok természetes talajának hanyatlását a kora újkori 

gondolkodók nagyrészt nem várták és nem készültek rá. De a család 

bizonyos reformját javasolták, ami a kötelességkényszertől való eltávolodást 

tükrözte, és a család azon elemeire való támaszkodást, amelyek a személyes 

érzelmek szabad megnyilvánulásaiból fakadóan értelmezhetők. Locke-nál az 

apai tekintély szülői tekintéllyé alakul át, az apa isteni vagy természetes 

jogának elutasítása az uralkodásra és a tartós uralkodásra, az apa és az anya 

azon jogának javára, hogy a gyermekek szabadsága érdekében - amelyet a 

gyermek, amikor nagykorúvá válik, azonnal felismer, hogy az a saját javára 

történt - addig gondoskodjanak gyermekeikről, amíg azok gondoskodásra 

szorulnak. Az apa mint a földi isteni jelkép, a tekintély 

megkérdőjelezhetetlen hordozója iránti tiszteletből semmi sem maradt. A 

fiúk és a leányok inkább azt fogják kiszámítani, hogy hasznot húztak a 

szüleik gondoskodásából, amely előkészítette számukra a szabadságot, 

amelyet élveznek, és hálásak lesznek, noha nincs kölcsönös kötelességük, 

kivéve, ha a saját gyermekeiknek velük szemben tanúsított magatartásukhoz 

hihető mintát kívánnak hátrahagyni. Ha akarnak, engedelmeskedhetnek az 

apjuknak, hogy örökölhessék a vagyonát, ha van neki, amellyel tetszése 

szerint rendelkezhet. A gyermekek szempontjából a család megőrizte 
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elvek, és Locke előkészíti az utat a demokratikus család számára, amelyet 

Tocqueville oly megindítóan írt le a Demokrácia Amerikában című 

könyvében. 

Eddig minden rendben. A gyerekek kibékültek a családdal. De a 

probléma, úgy tűnik számomra, a szülők motivációjában van, hogy 

gondoskodjanak a gyermekeikről. A gyerekek mondhatják a szüleiknek: 

"Ti erősek vagytok, mi pedig gyengék. Használjátok az erőtöket, hogy 

segítsetek rajtunk. Ti gazdagok vagytok, mi pedig szegények. Költsétek 

ránk a pénzeteket. Te bölcs vagy, mi pedig tudatlanok. Taníts minket." 

De miért akarna anya és apa ennyi mindent megtenni, ami ennyi 

áldozattal jár mindenféle jutalom nélkül? Talán a szülői gondoskodás 

kötelesség, vagy a családi életnek nagy örömei vannak. De egyik sem 

meggyőző indok, amikor a jogok és az egyéni autonómia érvényesülnek. A 

gyermekeknek feltétlen szükségük van a szülőkre, és 

megkérdőjelezhetetlen előnyöket kapnak tőlük; ugyanez nem állítható a 

szülőkről. 

Locke úgy vélte - és korunk eseményei megerősíteni látszanak ebben a 

hitében -, hogy a nők ösztönösen kötődnek a gyermekekhez, amit nem lehet 

önérdekkel vagy számítással magyarázni. Az anya és gyermeke közötti 

kötődés talán az egyetlen tagadhatatlan természetes társadalmi kötelék. Nem 

mindig hatékony, és erőfeszítéssel elnyomható, de mindig erő. És ez az, amit 

ma látunk. De mi a helyzet az apával? Talán szereti elképzelni a saját 

örökkévalóságát a tőle eredő generációkon keresztül. De ez csak egy 

képzeletbeli aktus, amelyet más aggodalmak és számítások tompíthatnak, 

valamint az, hogy a demokrácia változó körülményei között elveszíti a hitét 

abban, hogy a neve nagyon sokáig fennmaradhat. Szükségképpen tehát a nő 

feladatának tekintették, hogy bájaival és fortélyaival megszerezze és 

megtartsa a férfit, mert természeténél fogva semmi más nem késztetné arra, 

hogy feladja szabadságát a család nehéz kötelességeinek javára. De a nők ezt 

már nem kívánják megtenni, és joggal tartják igazságtalannak a ránk 

irányadó elvek szerint. Így omlott össze a cement, amely a családot 

összetartotta. Nem a gyerekek szakadnak el, hanem a szülők hagyják el őket. 

A nők már nem hajlandóak feltétel nélküli és örökös kötelezettségeket 

vállalni egyenlőtlen feltételek mellett, és bármit remélnek is, semmi sem 

képes hatékonyan rávenni a legtöbb férfit, hogy egyenlő mértékben 

osztozzon a gyermekvállalás és a gyermeknevelés felelősségében. A válási 

arány csak a legszembetűnőbb tünete ennek az összeomlásnak. 

Mindez nem a hatvanas évekből, vagy a reklámozók által az ötvenes 
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években megkezdett, a férfias hiúságra való felhívásból, vagy más felszínes, 

popkulturális eseményekből ered. Több mint kétszáz évvel ezelőtt Rousseau 

látta, hogy 
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a liberális társadalomban a család szétesésének magvait, és zsenialitása 

nagy részét annak szentelte, hogy megpróbálja ezt orvosolni. Úgy találta, 

hogy a férfi és a nő közötti kritikus kapcsolatot az in dividualizmus 

megbontotta, és elméleti és gyakorlati erőfeszítéseit arra összpontosította, 

hogy szenvedélyes romantikus szerelmet ébresszen bennük. Ezt a 

kapcsolatot, amelyet korábban a mára már hiteltelenné vált vallási és 

polgári szabályozás terhelt, a vágy és a beleegyezés modern alapjai 

alapján akarta újjáépíteni és megerősíteni. Visszavezette a természet 

képét, amely a modern kritika kopása alatt palimpszesztté vált, és arra 

csábította a férfiakat és a nőket, hogy csodálják meg annak teleologikus 

rendjét, különösen a két nem komplementaritását, amely a test 

mélységeitől a lélek magasságaiig összekapcsolja és mozgásba hozza az 

élet gépezetét, amely különbözik egymástól és szüksége van egymásra. 

Az idealizált szerelem érzelmeinek és képzeletének teljes 

elhagyatottságát állította szembe az egyéni érdekek számításával. 

Rousseau a regényes és költői irodalom egész műfaját inspirálta, amely 

több mint egy évszázadon át lázasan élt, együtt élve a nemek 

homogenizálásán komolyan munkálkodó Benthams és Mills írásaival. 

Alávetésének azért volt a legsúlyosabb jelentősége, mert az emberi 

közösség veszélybe került. Lényegében arról győzködte a nőket, hogy 

szabadon különbözzenek a férfiaktól, és vállalják a családdal kötött 

pozitív szerződés terhét, szemben az állammal kötött negatív, egyéni, 

önvédelmi szerződéssel. Tocqueville felvette ezt a témát, leírta a férj és a 

feleség funkcióinak és életmódjának abszolút differenciálódását az 

amerikai családban, és az amerikai demokrácia sikerét a nőknek 

tulajdonította, akik szabadon választják meg sorsukat. Ezt állította 

szembe az európai rendetlenséggel, sőt káosszal, amelyet az egyenlőség 

elvének félreértésének vagy rossz alkalmazásának tulajdonított - ami 

csak absztrakció, ha nem a természet parancsai alapján történik. 

Ez az egész törekvés kudarcot vallott, és most vagy a nők haragját 

váltja ki, mivel megpróbálják elvenni tőlük a minden ember számára 

garantált jogokat, vagy közömbösségüket, mivel irrelevánsak egy olyan 

időszakban, amikor a nők pontosan ugyanazokat a dolgokat teszik, mint 

a férfiak, és ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülnek 

függetlenségük biztosítása során. Rousseau, Tocqueville és a többiek 

már csak történelmi jelentőséggel bírnak, és legfeljebb egy komoly 

alternatív perspektívát nyújtanak számunkra helyzetünk elemzéséhez. A 

romantikus szerelem ma már éppoly idegen tőlünk, mint a lovagi 
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tévelygés, és a fiatal férfiak nem valószínűbb, hogy udvarolnának egy 

nőnek, mint hogy páncélt viselnének, nemcsak azért, mert nem illik, 

hanem azért is, mert az 
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sértő a nőkre nézve. Ahogy egy diák felkiáltott nekem, társai helyeslésével: 

"Mit vársz tőlem, mit csináljak?- gitározzak egy lány ablaka alatt?". Az 

ilyesmi olyan abszurdnak tűnt számára, mint az aranyhalak lenyelése. De 

ugyanennek a fiatalembernek a szülei, mint kiderült, elváltak. 

Erősen, bár összefüggéstelenül, de kifejezte szorongását, és elvégezte a 

gyökerekért való, immár rituális varázsigét. Itt Rousseau a leghasznosabb, 

mert őszintén feltárta ennek a varázsigének az idegét, míg a gyökerek 

tárgyalása kitérés. Van egy passzus az Emile-ban, az ő nevelési 

regényében, ami folyton eszembe jut, amikor a diákjaimra nézek. A tanárnak 

annak a tanítványnak a szüleivel való megegyezésével kapcsolatban hangzik 

el, akinek a teljes nevelését vállalja, és a férjek és feleségek, valamint a 

szülők és gyermekek közötti szerves kapcsolat hiányában, miután átmentek 

a modern elmélet és gyakorlat oldószerén: 

 
Még azt is szeretném, ha a tanuló és a kormányzó annyira 

elválaszthatatlannak tekintenék magukat, hogy az életben mindkettőjük 

sorsa mindig közös célt jelentene számukra. Amint távolról vizionálják az 

elválásukat, amint előre látják azt a pillanatot, amely idegenné teszi őket 

egymás számára, máris idegenek. Mindkettő felállítja a maga kis külön 

rendszerét; és mindketten, akiket leköt az az idő, amikor már nem lesznek 

együtt, csak vonakodva maradnak. (Emile, 53. o., szerk. Bloom, Basic 

Books, 1979) 

 
Ennyi. Mindenkinek megvan a "saját kis külön rendszere". A legtalálóbb 

leírás, amit a diákok lelkének állapotára találok, az elkülönültség 

pszichológiája. 

Az elkülönülés lehetősége már az elkülönülés ténye, amennyiben az 

embereknek ma azt kell tervezniük, hogy egészek és önellátóak 

legyenek, és nem kockáztathatják az egymásra utaltságot. A képzelet 

mindenkit arra kényszerít, hogy az elválás napjára gyámhivatalt 

keressen, hogy lássa, hogyan fog boldogulni. Azok az energiák, 

amelyeket az embereknek a közös vállalkozásban kellene felhasználniuk, 

kimerülnek a függetlenségre való felkészülésben. Ami az egyesülés 

esetében építő kő lenne, az az elszakadás felé vezető úton botlatókövévé 

válik. Az együtt lévők céljainak természetesen és szükségszerűen közös 

jóvá kell válniuk; amivel együtt kell élni, azt el lehet fogadni. De nincs 

közös jó azok számára, akiknek el kell válniuk. A választás jelenléte már 

megváltoztatja az összetartozás jellegét. És minél több az elkülönülés, 
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annál több lesz. A szülő, a gyermek, a férj, a feleség vagy a barát halála 

mindig 
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lehetőség és néha tény, de az elkülönülés valami egészen más, mert 

szándékosan visszautasítja a kölcsönösség igényét, amely e kapcsolatok 

középpontjában áll. Az emberek tovább élhetnek, miközben kapcsolatban 

állnak a halott szeretett személlyel; nem lehetnek továbbra is kapcsolatban 

egy olyan élő szeretett személlyel, aki már nem szeret vagy nem akarja, 

hogy szeressék. A sivatagunk homokjának ez a folyamatos változása - a 

helyektől, személyektől, szerelmektől való elválás - hozza létre a természet 

pszichés állapotát, ahol a tartózkodás és a félénkség az uralkodó hajlam. 

Társadalmi magányosok vagyunk. 

 

 

Válás 

A növekvő elkülönültségünk leglátványosabb jele, és egyben az 

egyre nagyobb elkülönültség oka a válás. Ez mélyen kihat egyetemünkre, 

mert a hallgatók közül egyre többen ennek termékei, és nemcsak 

maguknak vannak problémáik, hanem a többi hallgatóra és az általános 

légkörre is hatással vannak. A válás Amerikában a legkézzelfoghatóbb 

jele annak, hogy az embereket nem arra teremtették, hogy együtt éljenek, 

és hogy bár a partikuláris akaratokból általános akaratot akarnak és kell 

teremteni, azok a partikuláris akaratok állandóan újra és újra érvényesülnek. 

Keresik, de egyre reménytelenebbül, a széttört darabok újbóli 

összerakásának rendezését és módját. A feladat a kör négyszögelésével 

egyenértékű, mert mindenki önmagát szereti a legjobban, de azt akarja, 

hogy mások jobban szeressék őt, mint önmagát. Ez különösen a 

gyermekek igénye, amely ellen a szülők most lázadnak. Közös jó vagy 

közös tárgy hiányában - ahogy Rousseau fogalmaz - elkerülhetetlen a 

társadalom partikuláris akaratokra való szétesése. Az önzés ebben az 

esetben nem erkölcsi vétek vagy bűn, hanem természetes 

szükségszerűség. Az "Én-nemzedék" és a "nárcizmus" csupán leírások, 

nem okok. A természet állapotában élő magányos vadembert nem lehet 

hibáztatni azért, hogy elsősorban önmagára gondol, ahogyan azt sem, aki 

olyan világban él, ahol az öngondoskodás elsőbbsége a legalapvetőbb 

intézményekben is túlságosan nyilvánvaló, ahol a természet állapotának 

eredeti önzése megmaradt, ahol a közjóért való aggódás képmutató, és 

ahol az erkölcs látszólag egyenesen az önzés oldalán áll. Vagy 

másképpen fogalmazva, az önfejlesztéssel, önkifejezéssel vagy 

növekedéssel kapcsolatos aggodalom, amely az ilyen aggodalom és a 
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társadalom vagy közösség között előre kialakult harmóniába vetett 

optimista hit eredményeként virágzott fel, 
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fokozatosan kiderült, hogy ellenséges a közösséggel szemben. A fiatal 

fiúnak az elvált szülőkhöz való feltételes vagy korlátozott ragaszkodása 

csupán azt a tényt tükrözi, amit ő szükségszerűen úgy tekint, mint a szülők 

hozzá való feltételes ragaszkodását, és teljesen különbözik a családokhoz 

vagy más intézményekhez való lojalitás klasszikus problémájától, amelyek 

egyértelműen elkötelezettek voltak tagjaik iránt. A múltban az ilyen 

elszakadás néha szükséges volt, de erkölcsileg mindig problematikus. Ma ez 

normális, és ez a másik oka annak, hogy a klasszikus irodalom oly sok 

fiatalunk számára idegen, mert nagyrészt a valós igényektől - mint a család, 

a hit vagy a haza - való megszabadulásról szól, míg most a mozgás az 

ellenkező irányba mutat, az önmagunkkal szembeni, valamilyen 

érvényességgel bíró igények keresése. Azoktól a gyerekektől, akik a 

kondicionális kapcsolatok iskoláját járták, elvárható, hogy az ott tanultak 

fényében tekintsenek a világra. 

A gyerekeknek újra és újra elmondhatják, hogy a szüleiknek joguk van 

a saját életükhöz, hogy a mennyiségi idő helyett minőségi időt fognak 

élvezni, hogy a szüleik még a válás után is igazán szeretik őket, de a 

gyerekek mindebből semmit sem hisznek el. Azt hiszik, hogy joguk van a 

teljes figyelemre, és úgy gondolják, hogy a szüleiknek értük kell élniük. 

Nem lehet nekik mást magyarázni, és minden, ami ennél kevesebb, 

elkerülhetetlenül felháborodást és az igazságtalanság kiolthatatlan érzését 

váltja ki belőlük. A gyerekek számára a szülők önkéntes elválása 

rosszabbnak tűnik, mint a haláluk, éppen azért, mert önkéntes. Az akaratok 

szeszélyessége, a közjóra való irányítottságuk hiánya, az a tény, hogy 

másképp is lehetne, de nem az, ezek a valódi forrása a mindenki 

háborújának mindenki ellen. A gyermekek a családban tanulják meg a 

mások akaratának való rabszolgasorba taszítástól való félelmet, valamint azt, 

hogy uralkodniuk kell ezeken az akaratokon, az egyetlen olyan helyen, ahol 

ennek az ellenkezőjét kellene megtanulniuk. Természetesen sok család 

boldogtalan. De ez lényegtelen. A fontos lecke, amelyet a család tanított, az 

egyetlen, jóban-rosszban felbonthatatlan kötelék létezése az emberek között. 

Ennek a köteléknek a felbomlása minden bizonnyal Amerika 

legsürgetőbb társadalmi problémája. De senki sem próbál tenni ellene 

semmit. Az ár ellenállhatatlannak tűnik. Az Amerika erkölcsi megújulását 

szorgalmazók napirendi pontjai között soha nem találom a házasságot és a di 

vorce-t. Legutóbb, amikor valaki közhivatalban valami hasonló témával 

foglalkozott, Jimmy Carter sürgette a házasságon kívül együtt élő szövetségi 

köztisztviselőket, hogy házasodjanak össze. Eközben az első konzervatív 
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fél évszázada megválasztott elnök elvált férfi, és az egészségügyi és emberi 

erőforrások minisztere, a családi ügyekhez legszorosabban kötődő 

köztisztviselő azt mondta, hogy saját, nagy nyilvánosságot kapott válása 

során bátorságot merített a példájából. 

A bölcsészettudományok egyetemi tanára nem tud nem 

szembesülni a különleges fogyatékosságokkal, a szellem enyhe 

torzulásával azoknál a diákoknál, akiknek szülei elváltak, és akik egyre 

nagyobb számban vannak jelen. A legcsekélyebb kétségem sincs afelől, 

hogy ők ugyanolyan jól teljesítenek mindenféle speciális tantárgyból, 

mint mások, de azt tapasztalom, hogy nem olyan nyitottak a filozófia és 

az irodalom komoly tanulmányozására, mint egyes más diákok. 

Gondolom, ez azért van, mert kevésbé szívesen vizsgálják meg életük 

értelmét, vagy kockáztatják meg, hogy megrendítsék a bevett 

véleményüket. Ahhoz, hogy együtt tudjanak élni a tapasztalataik 

káoszával, hajlamosak merev kereteket felállítani arról, hogy mi a helyes 

és mi a helytelen, és hogyan kellene élniük. Tele vannak kétségbeesett 

közhelyekkel az önrendelkezésről, mások jogainak és döntéseinek 

tiszteletben tartásáról, az egyéni értékek és elkötelezettségek 

kidolgozásának szükségességéről stb. Mindez csak vékony burkolat a 

düh, a kétség és a félelem határtalan tengerén. 

A fiatalok szokás szerint képesek egy izgalmas ötletért eldobni a 

meggyőződésükhöz fűződő szokásaikat. Kevés vesztenivalójuk van. Bár ez 

nem igazán filozófia, mert nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora a tét, 

életüknek ebben az időszakában mégis kísérletezhetnek a nem szokványos 

dolgokkal, és mélyebb hitbeli szokásokat és némi tanulást szerezhetnek, 

hogy azokkal együtt járjanak. Az elvált szülők gyermekei azonban gyakran 

nélkülözik ezt az intellektuális merészséget, mert hiányzik belőlük a jövőbe 

vetett természetes ifjúkori bizalom. Az elszigeteltségtől és a kötődéstől való 

félelem egyaránt elhomályosítja kilátásaikat. Lelkesedésük nagy része 

kialudt, és helyébe önvédelem lépett. Hasonlóképpen, a barátságba, mint a 

jóra való újonnan felfedezett keresés részébe vetett nyílt bizalmuk is kissé 

csonka. A természet felfedezésére irányuló glaukoni erosz bennük nagyobb 

kárt szenvedett, mint a legtöbb emberben. Az ilyen tanulók a kozmoszban 

való zűrzavarukat elmélkedésük és tanulmányaik témájává tehetik. De ez 

zord és veszélyes vállalkozás, és minden általam ismert diáknál jobban 

kiváltják a szánalmat. Ők valóban áldozatok. 

E diákok lelkiállapotának további tényezője, hogy terápián estek át. 

Pszichológusok mondták meg nekik, hogyan érezzenek és mit gondoljanak 
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magukról, akiket a szüleik azért fizetnek, hogy a szülők számára minden a 

lehető legfájdalommentesebben menjen végbe, a hibátlan válás részeként. 

Ha valaha is volt érdekellentét, 
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ez az. Nagy pénzek vannak a terapeutáknak a válásokban, hiszen a válók 

alig várják, hogy visszatérhessenek a dohányzó szerencsétlenek 

üldözéséhez, vagy a fegyverkezési verseny befejezéséhez, vagy a 

"civilizáció megmentéséhez, ahogyan mi ismerjük". 
11 

Eközben a 

pszichológusok szolgáltatják a válást igazoló ideológia nagy részét - 

például azt, hogy a gyerekeknek rosszabb, ha stresszes otthonban 

maradnak (ezzel motiválva a potenciális menekülőket - vagyis a szülőket 

-, hogy minél kellemetlenebbé tegyék ott az életüket). A pszichológusok 

a bűntudat esküdt ellenségei. És van egy mesterséges nyelvük a 

mesterséges érzésekre, amelyekkel felszerelik a gyerekeket. De ez sajnos 

nem teszi lehetővé, hogy az ilyen gyerekek szilárdan megragadjanak 

valamit. Természetesen nem minden pszichológus, aki ezekkel a 

dolgokkal foglalkozik, egyszerűen csak eljátssza azt a dallamot, amit 

azok hívnak, akik fizetnek, de a piac adottságai és a kreativitásnak 

nevezett önámítás képessége bizonyára befolyásolja az ilyen terápiát. 

Végül is a szülők ugyanúgy kereshetnek pszichológust, mint ahogy egyes 

katolikusok szoktak gyóntatót keresni. Amikor ezek a hallgatók 

megérkeznek az egyetemre, nemcsak a hit felborulásának és a válásból 

fakadó lojalitás kétértelműségének destrukturáló hatásaitól tántorodnak 

el, hanem az áltudományos zsargonban megfogalmazott öncélú 

hazugságok és képmutatás süket fülekre találnak. A modern pszichológia 

a legjobb esetben is megkérdőjelezhetően érti a lelket. Nincs helye a 

filozófiai élet természetes felsőbbrendűségének, és nem érti a nevelést. 

Így azok a gyerekek, akiket átitat ez a pszichológia, egy alagsorban 

élnek, és hosszú mászás vár rájuk, hogy visszajussanak a barlangba, 

vagyis a józan ész világába, amely a bölcsesség felé való felemelkedésük 

megfelelő kezdete. Nem bíznak abban, amit éreznek vagy látnak, és van 

egy ideológiájuk, amely nem okot, hanem racionalizálást ad a 

félénkségükre. 

Ezek a diákok korunk szellemi-politikai problémáinak 

szimbólumai. Szélsőséges formában képviselik azt a szellemi örvényt, 

amelyet a többi emberrel és a természet rendjével való kapcsolatvesztés 

indított el. De minden diák érintett, a legpraktikusabb mindennapi 

módon, nem is tudva, hogy helyzetük sajátos, mert nevelésük nem ad 

nekik perspektívát erre. 
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Szerelem 

A legjobb belépési pont a mai diákok által lakott nagyon 

különleges világba az a megdöbbentő tény, hogy az egykor szerelmi 

ügyeknek nevezett esetekben általában nem mondják azt, hogy 

"szeretlek", és soha nem azt, hogy "mindig szeretni foglak". Az egyik 

diák azt mondta nekem, hogy természetesen akkor mondja a 

barátnőinek, hogy "szeretlek", "amikor szakítunk". Ez a tiszta és 

könnyű szakítás - nincs sérülés, nincs hiba -, amiben ügyesek. Ezt 

erkölcsnek, a másik ember szabadságának tiszteletben tartásának 

értik. 

A fiatalok talán azért nem mondják azt, hogy "szeretlek", mert 

őszinték. Nem tapasztalják meg a szerelmet - túlságosan ismerik a szexet 

ahhoz, hogy összekeverjék a szerelemmel, túlságosan el vannak foglalva 

saját sorsukkal ahhoz, hogy áldozatul essenek a szerelem őrült 

önfeledtségének, az utolsó valódi fanatizmusnak. Aztán ott van az 

ellenszenv a szerelem végzetes történelmi zsákmánya - a nemi szerepek, 

amelyek a nőket birtoklássá és tárgyakká teszik, önrendelkezésük 

tiszteletben tartása nélkül. 

A mai fiatalok félnek elköteleződni, pedig a lényeg az, hogy a szerelem 

elköteleződés, és ennél sokkal több. Az elköteleződés egy olyan szó, 

amelyet absztrakt modernitásunkban megszellőztetünk, hogy a lélekben 

az erkölcsi elköteleződés valódi indítékainak hiányát jelezze. Az 

elköteleződés ingyenes, indíték nélküli, mert a valódi szenvedélyek mind 

alacsonyrendűek és önzőek. Lehet, hogy az ember szexuálisan vonzódik, 

de ez - az emberek szerint - nem nyújt elegendő indítékot a másik iránti 

valódi és tartós törődéshez. A fiatalok, és nem csak a fiatalok, egy olyan 

megnyomorított erószt tanultak és gyakoroltak, amely már nem tud 

szárnyra kelni, és nem tartalmazza magában az örökkévalóság utáni 

vágyakozást és a léthez való viszonyunk megjóslását. Gyakorlati 

kantiánusok: ami kéjjel vagy élvezettel szennyezett, az nem lehet 

erkölcsös. A tiszta erkölcsöt azonban nem fedezték fel. Ez üres kategória 

marad, amelyet arra használnak, hogy minden olyan lényegi hajlamot 

diszkreditáljanak, amely egykor erkölcsös volt. A hitelesség túl nagy 

hangsúlyozása lehetetlenné tette, hogy bízzunk az ösztöneinkben, és a 
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szex túl komolyan vétele lehetetlenné tette, hogy komolyan vegyük a 

szexet. A fiatal férfiak és nők túlságosan is bizalmatlanok az erotikával 

szemben ahhoz, hogy azt egy életforma felé mutató elégséges 

irányjelzőnek tartsák. Az eroszban rejlő és általa megáldott terhek csak 

terhek nélküle. Nem gyávaság elkerülni olyan felelősségek vállalását, 

amelyeknek még a várakozásban sincs varázsa. 
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Amikor a házasság létrejön, az általában nem úgy tűnik, hogy egy 

döntés és tudatos akarat eredménye, hogy vállalja a felelősséget. A pár 

már régóta együtt él, és egy szinte észrevehetetlen folyamat révén 

házasnak találják magukat, éppúgy kényelemből, mint szenvedélyből, 

éppúgy negatívan, mint pozitívan (nem igazán számítanak arra, hogy 

sokkal jobb lesz, hiszen körülnéztek, és látták, milyen tökéletlennek 

tűnik minden illeszkedés). A műveltek körében a házasságot manapság 

úgy tűnik, hogy - ahogy Macaulay mondta a Brit Birodalomról - a 

legjobb, ha a házasságot az elme hiánya miatt kötik. 

A szexuális elköteleződésre való képtelenség részben az érzések 

ideológiájából fakad. A fiatalok mindig olyan okos dolgokat mesélnek 

nekem a féltékenységről és a birtoklási vágyról, sőt, még a jövőre vonatkozó 

álmaikról is. De ami a partnerrel való jövőről szóló álmokat illeti, nincsenek. 

Ez azt jelentené, hogy egy merev, tekintélyelvű mintát erőltetnének a jövőre, 

amelynek spontán módon kellene kialakulnia. Ez azt jelenti, hogy nem 

látnak előre jövőt, vagy azt, amit természetes módon látnának előre, a 

jelenlegi kegyesség tiltja számukra, mint szexistát. Hasonlóképpen, miért 

kellene egy férfinak vagy egy nőnek féltékenynek lennie, ha a partnere 

mással létesít szexuális kapcsolatot? Egy mai komoly ember nem akarja 

mások érzéseit erőltetni. Ugyanez vonatkozik a birtoklási vágyra is. Amikor 

ilyen dolgokat hallok, amelyek mind olyan ésszerűek és összhangban vannak 

egy liberális társadalommal, úgy érzem, hogy robotok jelenlétében vagyok. 

Ez az ideológia csak olyan emberek számára működik, akiknek nem volt 

tapasztalatuk az érzésekről, soha nem szerettek, elvonatkoztattak az élet 

szövevényétől. Az értelem e csodagyerekeinek nem kell félniük Othello 

sorsától. Öljetek a szerelemért! Mit jelenthet ez? Könnyen lehet, hogy az ő 

apátiájuk az érzések elfojtása, a bántástól való félelem. De az is lehet, hogy 

ez a valóság. Lehet, hogy az emberek, miután megemésztették a célok 

összeférhetetlenségét, egy újfajta lelket fejlesztettek ki. A diákok által 

aktualizált szexuális lehetőségek egyike sem volt ismeretlen számomra. De a 

szenvedély, a remény, a kétségbeesés, a szerelem és a halál 

ikertestvériségének érzékelésének hiánya érthetetlen számomra. A m i k o r  

látom, hogy egy fiatal pár, akik egész egyetemi éveik alatt együtt éltek, 

kézfogással elhagyják egymást, és kilépnek az életbe, m e g d ö b b e n e k . 

A diákok már nem randiznak. A randizás volt a megkövesedett 
csontváza 

udvarlás. Csordában vagy falkában élnek, és nem különböznek 

szexuálisan jobban, mint bármely csorda, amikor nem tüzelnek. Az 
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emberek természetesen bármikor képesek szexuális kapcsolatot 

létesíteni. De ma már nincs olyan 
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a civilizáció által a hő helyettesítésére, a párzás irányítására, és talán a 

párzás irányítására kitalált konvenciók. Senki sem tudja biztosan, hogy 

ki közeledik, hogy lesz-e üldöző és üldözött, hogy mit jelent az esemény. 

Rögtönözniük kell, mert a szerepek tiltottak, és a férfi nagy árat fizet 

azért, ha rosszul ítéli meg partnere viselkedését. Az aktus megtörténik, 

de nem választja el a párt a nyájtól, amelyhez azonnal visszatérnek, mint 

korábban, differenciálatlanul. 

A férfiak könnyebben jutnak kielégüléshez, mint korábban, és sok 

férfinak megvan az az előnye, hogy üldözik. Természetesen nem kell 

mindenféle erőfeszítéseket tenniük és mindenféle figyelmet fordítaniuk, 

mint ahogyan azt a férfiak egykor tették. Könnyű ismeretség van. De a 

férfiak ezen előnyei közül legalább néhányat ellensúlyoz a szexuális 

teljesítményükkel kapcsolatos idegesség. A múltban egy férfi azt 

gondolhatta, hogy csodálatos dolgot tesz a nőért, és elvárhatta, hogy 

csodálják azért, amit hozott. De ez még azelőtt volt, hogy eléggé biztos 

lehetett abban, hogy összehasonlítják és megítélik, ami ijesztő. És a 

tagadhatatlanul férfi biológia bizonyos aspektusai néha megnehezítik a 

teljesítményt, és arra késztetik, hogy inkább ő legyen az, aki kifejezi a 

vágyat. 

A nők még mindig örülnek a szabadságuknak és annak, hogy 

képesek önállóan irányt szabni maguknak. De gyakran gyanítják, hogy 

kihasználják őket, hogy hosszú távon talán nagyobb szükségük van a 

férfiakra, mint a férfiaknak rájuk, és hogy nem sokat várhatnak a gyarló 

kortárs férfiaktól. Megvetik azt, amiről a férfiak korábban azt hitték, 

hogy a nőknek van mit nyújtaniuk (részben ezért kínálják most olyan 

szabadon), de kétségek gyötrik őket, hogy a férfiakat nagyon lenyűgözi-e 

az, amit most ők kínálnak helyette. A bizalmatlanság áthatja a nemek 

közötti látszólag könnyű kereskedelmet. Szörnyen sok a szakítás, ami 

bizonyára kellemetlen, bár semmi világrengető nincs benne. A 

vizsgaidőszak nagyszerű alkalom a diákok számára az elválásra. Túl 

nagy a stressz és túl elfoglaltak ahhoz, hogy sok bajt elviseljenek egy 

kapcsolatból. 

"Kapcsolatok", nem pedig szerelmi viszonyok vannak közöttük. A 

szerelem valami csodálatos, izgalmas, pozitív és a szenvedélyekben 

szilárdan megalapozott dolgot sugall. A kapcsolat szürke, amorf, projektet 

sugalló, adott tartalom nélküli, tétova. Egy kapcsolatért meg kell dolgozni, 

míg a szerelem magától elintéződik. Egy kapcsolatban a nehézségek 

kerülnek előtérbe, és keresik a közös pontokat. A szerelem a tökéletesség 
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illúzióit tárja a képzelet elé, és megfeledkezik az emberi kapcsolat minden 

természetes repedéséről. A  címről 
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A kapcsolatokban szüntelenül szorongó beszéd folyik, az a fajta, amit 

nem lehet nem meghallani a diáklányok törzshelyein vagy az olyan 

férfiak és nők által látogatott éttermekben, akik "kapcsolatban vannak" 

egymással, az a fajta megszállott fecsegés, amit a régi Nichols és May-

műsorokban vagy Woody Allen-filmekben olyan csodálatosan 

megörökítettek. Az egyik Nichols és May-filmben egy pár, akik épp most 

feküdtek le először egymással, a kétségek teljes ürességével állítja: 

"Kapcsolatba fogunk lépni". Ez a felismerés az ötvenes évek Chicagói 

Egyetemére, A magányos tömegre volt jellemző. Az egyetlen hiba az 

volt, hogy azt a hitet bátorították, hogy az emberek kevésbé lesznek 

magányosak, ha "belső irányultságúvá" válnak, és messzebbre mennek az 

elszigetelt én ösvényén. A probléma azonban nem az, hogy az emberek 

nem eléggé autentikusak, hanem az, hogy nincs közös tárgyuk, nincs 

közös jó, nincs természetes komplementaritás. Az éneknek természetesen 

nincs kapcsolatuk semmi mással, csak önmagukkal, és ezért a 

"kommunikáció" az ő problémájuk. A gregaritást, mint a csordában élő 

állatokét, mindenki elismeri. Az egymás mellett legelés és az egymáshoz 

dörgölődés adott, de van egy vágy és egy szükségszerűség, hogy valami 

több legyen, hogy a csordából átmenjünk a kaptárba, ahol valódi 

kapcsolat van. Ezért a kaptárközösség, a gyökerek, a kiterjedt család - 

sokat dicsérik, de senki sem hajlandó meghatározatlan énjét túlságosan is 

meghatározott munkássá, drónná vagy királynővé alakítani, alávetni 

magát a rangsorolásnak és a munkamegosztásnak, amely szükséges 

minden olyan egészhez, amely több, mint különálló részek halmaza. Az 

ének egészek akarnak lenni, de újabban arra is vágynak, hogy részek 

legyenek. Ez az oka annak, hogy a kapcsolatokról szóló beszélgetések 

olyan üresek, elvontak és programszerűtlenek maradnak, és egész 

tartalmukat egy "elkötelezettség" feliratú palackban tárolják. Ez az oka 

annak is, hogy olyan sok szó esik az olyan jelenségekről, mint a 

"kötődés". A lelkükben lévő kötődés hiányában az emberi lények a 

vadállatokban található mechanizmusok eredménytelen analógiájában 

keresnek megnyugvást. De ez nem fog működni, mert az emberi 

kötődésnek mindig van egy olyan eleme, hogy szándékos választás, amit 

az ilyen analógia tagad. Elég csak összevetni a férfiak kötődéséről szóló 

számtalan regényt és filmet Arisztotelész etikájában a barátságról szóló 

értekezésével. A barátság, akárcsak a vele rokon jelenség, a szerelem, 

már nem a mi hatáskörünkbe tartozik, mert mindkettő a lélek és a 

természet olyan fogalmait igényli, amelyeket elméleti és politikai okok 



126 AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

keveréke miatt még csak figyelembe sem vehetünk. 

A kapcsolatokra való hagyatkozás önámítás, mert egy belső 

ellentmondáson alapul. A nemek közötti kapcsolatok mindig is 
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nehéz, és ezért van az, hogy irodalmunk nagy része a férfiak és nők 

veszekedéséről szól. Bizonyára jogos okunk van kételkedni abban, hogy 

alkalmasak-e egymásra, tekintve a közöttük elképzelhető és ténylegesen 

létező viszonyok spektrumát - a háremtől Platón Köztársaságáig -, akár 

a természet játszotta a mostohaanyát, akár Isten fuserálta el utólag a 

teremtést, ahogy egyes romantikusok hitték. Az, hogy az ember nem arra 

teremtetett, hogy egyedül legyen, ez mind szép és jó, de ki teremtetett 

arra, hogy vele éljen? Ezért tétováznak a férfiak és a nők a házasság előtt, 

és az udvarlást szükségesnek tartották, hogy kiderüljön, összeillenek-e a 

párok, és talán azért is, hogy az összeférhetőségre vonatkozó 

alapkiképzést kapjanak. Senki sem akart örökre egy lehetetlen partner 

mellett ragadni. De mindezek ellenére nagyjából tudták, hogy mit 

akarnak egymástól. A kérdés az volt, hogy meg tudják-e kapni (míg a mi 

mai kérdésünk sokkal inkább az, hogy mit akarnak). A férfinak meg 

kellett keresnie a kenyerét, és meg kellett védenie a feleségét és a 

gyerekeit, a nőnek pedig gondoskodnia kellett a háztartásról, különösen a 

férj és a gyerekek gondozásáról. Gyakran ez egyik vagy mindkét partner 

számára nem működött túl jól, mert vagy nem voltak jók a feladataikban, 

vagy nem szívesen végezték azokat. A dolgok megfelelő rendjének 

biztosítása érdekében Shakespeare transzvesztita nőalakjai, mint Portia 

és Rosalind, kénytelenek férfinak álcázni magukat, mert a valódi férfiak 

alkalmatlanok, és javításra szorulnak. Ez csak a vígjátékokban fordul elő; 

ha nincsenek ilyen rettenthetetlen nők, a helyzet tragédiába fordul. A 

férfiruhák felvétele azonban betartja az illemszabályokat vagy 

konvenciókat. A férfiaknak azt kell tenniük, amit a magukat nőknek 

megszemélyesítő nők tesznek; és amikor a nők helyrehozzák a dolgokat, 

újra nőkké válnak, és alávetik magukat a férfiaknak, bár tapintatos, 

ironikus tudatában annak, hogy legalább részben színészkednek az 

életképes rend megőrzése érdekében. A házasságban rejlő megállapodás, 

még ha csak konvencionális is, megmondja azoknak, akik belépnek a 

házasságba, hogy mire számíthatnak, és milyen kielégülésekkel kell 

számolniuk. Nagyon leegyszerűsítve, a család egyfajta miniatűr politikai 

testület, amelyben a férj akarata az egész akarata. A nő befolyásolhatja a 

férje akaratát, és azt feltételezhetően a feleség és a gyermekek iránti 

szeretet határozza meg. 

Most mindez egyszerűen szétesett. Nem létezik, és nem is 

jónak tartják, hogy így legyen. De semmi biztos nem került a helyére. 

Sem a férfiaknak, sem a nőknek fogalmuk sincs már arról, hogy mibe 
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keverednek, vagy inkább a legrosszabbtól van okuk tartani. Két egyenlő 

akarat van, és nincs közvetítő elv, amely összekötné őket, és nincs utolsó 

bíróság. 
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üdülőhely. Ráadásul egyik végrendelet sem biztos önmagában. Itt jön a 

képbe a "fontossági sorrend", különösen a nők esetében, akik még nem 

döntötték el, hogy mi az első, a karrier vagy a gyermek. Az embereket már 

nem úgy nevelik, hogy a házasságot kellene elsődleges célnak és 

felelősségnek tekinteniük, és bizonytalanságukat erőteljesen erősítik a válási 

statisztikák, amelyek azt sugallják, hogy rossz kockázat minden 

pszichológiai tojást a házasság kosarába tenni. A férfiak és nők céljai és 

akaratai olyanok lettek, mint a párhuzamos vonalak, és Lobacsevszkiji 

képzelőerőre van szükség ahhoz, hogy reméljük, találkozhatnak. 

A végcélok összehangolatlansága a női karrierben fejeződik ki a 

legkézzelfoghatóbban, amely ma már pontosan megegyezik a férfi 

karrierrel. Szinte minden harmincöt év alatti, művelt emberekből álló 

háztartásban két azonos karrier létezik. És ezek a karrierek nem pusztán 

a családi célok eszközei. Ezek személyes beteljesülések. Ebben a nomád 

országban több mint valószínű, hogy az egyik fél kénytelen lesz, vagy 

lehetősége lesz arra, hogy más városban vállaljon munkát, mint ahol a 

házastársa dolgozik. Mi a teendő? Maradhatnak együtt úgy, hogy az 

egyik partner feláldozza a karrierjét a másiknak, ingázhatnak, vagy 

szétköltözhetnek. Egyik megoldás sem kielégítő. Ennél is fontosabb, 

hogy kiszámíthatatlan, mi fog történni. Vajon a házasság vagy a karrier 

számít majd a legtöbbet? A nők karrierje ma minőségileg más, mint húsz 

évvel ezelőtt volt, és az ilyen konfliktusok ma már elkerülhetetlenek. Az 

eredmény az, hogy mind a házasság, mind a karrier leértékelődik. 

A középosztálybeli nők férjük bátorításával hosszú időn keresztül 

karriert csináltak. Úgy gondolták, hogy joguk van magasabb rendű 

tehetségük kibontakoztatásához, ahelyett, hogy a háztartásban 

robotolnának. Ebben természetesen benne volt az a nézet, hogy a polgári 

szakmák valóban lehetőséget nyújtanak az emberi potenciál 

kiteljesítésére, míg a család és különösen a vele járó női munka csupán a 

szükségszerűség birodalmába tartozik, korlátozott és korlátozó. A 

komoly, jó lelkiismeretű férfiak úgy vélték, hogy hagyniuk kell, hogy a 

feleségük kibontakozhasson. De ritka kivételektől eltekintve mindkét fél 

még mindig természetesnek vette, hogy a család a nő felelőssége, és 

hogy egy esetleges konfliktus esetén a nő alárendeli vagy feladja a 

karrierjét. Ez nem volt egészen komoly, és a nő ezt általában tudta is. Ez 

a megállapodás végül is tarthatatlan volt, és egyértelmű volt, hogy merre 

billen a mérleg nyelve. A párok egyetértettek abban, hogy a háztartás 

nem volt lelkileg kiteljesedő a nők számára, és hogy a nőknek egyenlő 
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jogokat. A nőknek megfelelő otthoni élet fogalma hihetetlenné vált. 

Miért ne vehetnék a nők ugyanolyan komolyan a karrierjüket, mint a 

férfiak, és miért ne vehetnék őket a férfiak is ugyanolyan komolyan? A 

nőkkel szemben az uralkodó igazságossági felfogás szerint elkövetett 

igazságtalanság miatt érzett szörnyű felháborodás abban nyilvánult meg, 

hogy mind a férfiak, mind a nők teljesen jogosnak tartották azt a 

követelést, hogy a férfiak gyengítsék a karrierjükhöz való 

ragaszkodásukat, hogy egyenlő mértékben osztozzanak a háztartásban és 

a gyermekek gondozásában. A nőknek a női személyiség elhagyását az 

erősítette meg, hogy a személyiség elhagyta őket. A gazdasági 

változások kívánatossá és szükségessé tették, hogy a nők dolgozzanak; a 

csecsemőhalandóság csökkenése azt jelentette, hogy a nőknek kevesebb 

terhességet kellett vállalniuk; a nagyobb élettartam és a jobb egészségi 

állapot azt jelentette, hogy a nők életük sokkal kisebb részét szentelték a 

gyermekvállalásnak és -nevelésnek; a családon belüli megváltozott 

kapcsolatok pedig azt jelentették, hogy a nők kevésbé találtak 

folyamatos elfoglaltságot a gyermekeikkel és gyermekeik gyermekeivel. 

Negyvenöt évesen már nem volt mit tenniük, és negyven évvel több 

évük volt rá. A karrierjüket formáló éveiket elvesztették, és így 

képtelenek voltak felvenni a versenyt a férfiakkal. Egy nő, aki most a 

régi értelemben vett nő akart lenni, nagyon nehezen tudta volna ezt 

megtenni, még akkor is, ha dacolt volna az ellenséges közvéleménnyel. 

Mindezek alapján a feminista ügy valóban nagyon erős. De bár a 

házasság feltételei radikálisan megváltoztak, nem határoztak meg új 

feltételeket. 

A feminista válasz, miszerint az igazságosság megköveteli, hogy a 

férfiak és a nők egyenlően osztozzanak az összes családi felelősségen, nem 

megoldás, hanem csak kompromisszum, a férfiak karrierjüknek és a nők 

családnak való elkötelezettségének enyhítése, ami vitathatatlanul gazdagítja 

mindkét fél sokszínűségét, de ugyanilyen vitathatatlanul töredezetté teszi 

életüket. Az a kérdés, hogy ki kivel megy a különböző városokban lévő 

munkahelyek esetében, megoldatlan, és bármit is mondjunk róla, ez egy 

gennyes seb, a gyanakvás és a neheztelés forrása, és a háború lehetősége. 

Ráadásul ez a kompromisszum nem dönt semmit a gyermekek ellátásáról. 

Vajon mindkét szülő többet törődik majd a karrierjével, mint a gyerekekkel? 

Korábban a gyerekeknek legalább egy ember, a nő, akinek a gondoskodásuk 

volt a legfontosabb dolog az életben. Vajon kettő fél figyelme ugyanaz, mint 

egy teljes figyelme? Ez nem a gyermekek elhanyagolásának képlete? Ilyen 
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elrendezésben a család nem egység, és a házasság nem vonzó küzdelem, 

amelyből könnyű kiszállni, különösen a férfiak számára. 
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És itt fordul az egész ügy csúnyán. Az emberek lelke 

-a nagyravágyó, harcias, védelmező, birtokló jellegüket - le kell 

bontani ahhoz, hogy a nőket felszabadítsuk uralmuk alól. A machismo 

a férfiasság vagy szellemiség polemikus leírása, amely a régiek 

pszichológiájában a férfiak lelkének központi természetes szenvedélye, 

a ragaszkodás és a hűség szenvedélye volt - a gazember, a nemek közötti 

különbség forrása. A feministák csak befejezték azt a munkát, amelyet 

Hobbes a lélek durva elemeinek megszelídítésére irányuló projektjében 

elkezdett. A macsóizmus lejáratásával a pozitív feladat az, hogy a 

férfiakat gondoskodóvá, érzékennyé, sőt gondoskodóvá tegyék, hogy 

illeszkedjenek az újjászervezett családhoz. A férfiakat tehát ismét egy 

absztrakt projekt szerint kell átnevelni. El kell fogadniuk a 

természetükben rejlő "női elemeket". Dustin Hoff man és Meryl Streep 

típusok sokasága szállja meg az iskolákat, a népszerű pszichológiát, a 

tévét és a filmeket, hogy a projektet tiszteletreméltóvá tegyék. A férfiak 

hajlamosak kissé mogorván, de szorgalmasan végigcsinálni ezt az 

átnevelést, hogy elkerüljék a szexista címke opálproblémáját, és hogy 

megőrizzék a békét a feleségükkel és a barátnőjükkel. És a férfiakat 

valóban meg lehet puhítani. De rávenni őket arra, hogy "törődjenek", az 

már más dolog, és a projektnek elkerülhetetlenül kudarcot kell vallania. 

Ennek meg kell buknia, mert az individualizmus korában egyik 

nemhez tartozó személyt sem lehet arra kényszeríteni, hogy közérdekű 

legyen, különösen nem azok által, akik egyre kevésbé lesznek azok. 

Továbbá a törődés vagy szenvedély, vagy erény, nem pedig olyan leírás, 

mint az "érzékeny". Az erény irányítja a szenvedélyt, ahogy a 

mértékletesség irányítja a vágyat, vagy a bátorság a félelmet. De milyen 

szenvedélyt kormányoz a törődés? Mondhatnánk, hogy a birtoklási vágy, 

de a birtoklási vágyat manapság nem kell irányítani - azt ki kell 

gyökereztetni. A természetes önzés ellenszere a kívánság, de a 

kívánságok nem szülnek lovakat, bármennyire is követeli ezt az elvont 

moralizmus. A régi erkölcsi rend, bármennyire is tökéletlen volt, 

legalább a szenvedélyeken keresztül az erények felé haladt. Ha az 

emberek öngondoskodtak, ez a rend inkább az öngondoskodás hatókörét 

próbálta kiterjeszteni másokra, mintsem azt parancsolta volna az 

embereknek, hogy hagyjanak fel az önmagukkal való törődéssel. Ez 

utóbbival próbálkozni zsarnoki és eredménytelen dolog. Az igazi 

politikai vagy társadalmi rend megköveteli, hogy a lélek olyan legyen, 

mint egy gótikus katedrális, amelyet önző feszültségek és feszültségek 

segítenek fenntartani. Az elvont moralizmus elítél bizonyos záróköveket, 
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eltávolítja őket, majd a kövek természetét és az építményt is hibáztatja, 

amikor az összeomlik. A mezőgazdaság kudarca a szocialista kollektív 

gazdálkodásban a legjobb politikai példa erre. Egy képzeletbeli motívum 

veszi át egy valós motívum helyét, és amikor a képzeletbeli motívum 

nem váltja ki a valós hatást, 
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azokat, akiket nem ez motivált, hibáztatják és üldözik. Családi kérdésekben, 

amennyiben a férfiakat olyan erősen a tulajdon motivációjának tekintették, 

egy régebbi bölcsesség megpróbálta a családdal való törődést ehhez az 

indítékhoz kapcsolni: a férfinak megengedték és bátorították, hogy a 

családját a tulajdonának tekintse, így az előbbiről úgy gondoskodik, ahogyan 

az utóbbiról ösztönösen gondoskodik. Ez hatékony volt, bár az igazságosság 

szempontjából nyilvánvalóan hátrányai voltak. Amikor a feleségek és a 

gyerekek odajönnek a férjhez és az apához, és azt mondják: "Mi nem 

vagyunk a tulajdonod; mi önmagunkban is célpontok vagyunk, és 

követeljük, hogy úgy is bánj velünk", a névtelen megfigyelő nem tud nem 

lenyűgözni. De a nehézség akkor jön, amikor a feleségek és a gyermekek 

tovább követelik, hogy a férfi továbbra is ugyanúgy gondoskodjon róluk, 

mint eddig, éppen akkor, amikor példát mutatnak az önmagukról való 

gondoskodásból. Tiltakoznak az apa hibás indítéka ellen, és azt kérik, hogy 

azt csodával határos módon váltsa fel egy tiszta indíték, amelyet a saját 

céljaikra kívánnak felhasználni. Az apa szinte elkerülhetetlenül beszűkül a 

tulajdonra való törekvése, megszűnik apa lenni, és ismét egyszerű emberré 

válik, ahelyett, hogy gondviselő istenné változna, ahogyan azt mások kérik 

tőle. Mi az 

annyira elviselhetetlen a Köztársaságban, ahogy Platón mutatja, az a 
követelés, hogy az emberek 

lemondanak a földjükről, a pénzükről, a feleségükről, a gyermekeikről a 

közjó érdekében, amely iránti aggodalmukat korábban ezek az alacsonyabb 

rendű kötődések támasztották alá. A remény az, hogy a boldog város 

kizárólag boldogtalan emberekből áll. Hasonló követeléseket támasztanak 

ma, a laza erkölcs és az önzés korában. Platón azt tanította, hogy 

bármennyire is dicséretes az igazságosság, a hétköznapi emberektől nem 

várhatunk erénycsodákat. Jobb egy önző indítékoktól megfertőzött igazi 

város, mint egy olyan, amely csak a beszédben létezhet, és amely valódi 

zsarnokságot segít elő. 

Nem azt állítom, hogy a régi családi megállapodások jók voltak, 

vagy hogy vissza kellene vagy vissza lehetne térni hozzájuk. Csak 

ragaszkodom ahhoz, hogy ne homályosítsuk el a látásmódunkat olyan 

mértékben, hogy azt higgyük, hogy léteznek helyettük életképes 

helyettesítő megoldások, csak azért, mert akarjuk vagy szükségünk van 

rájuk. Az anyák sajátos kötődése a gyermekeikhez létezett, és bizonyos 

fokig még mindig létezik, akár a természet, akár a nevelés eredménye. 

Az, hogy az apáknak pontosan ugyanilyen kötődéssel kellene 
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rendelkezniük, sokkal kevésbé nyilvánvaló. Ragaszkodhatunk hozzá, de 

ha a természet nem működik együtt, akkor minden erőfeszítésünk 

hiábavaló volt. A biológia rákényszeríti a nőket, hogy szülési 

szabadságot vegyenek ki. A jog előírhatja a férfiaknak, hogy vegyenek ki 

apasági szabadságot, de nem tudja rávenni őket a kívánt érzelmekre. 

Csak a legelvetemültebb ideológus nem látja a különbséget... 



 

 

Kapcsolatok 

a kétféle szabadság közötti különbség, valamint az utóbbiak mesterkélt és 

kissé nevetséges jellege. A törvény előírhatja, hogy a férfi mellbimbókat a 

női mellbimbókkal egyenlővé kell tenni, de attól még nem fognak tejet adni. 

A nők gyermekhez való ragaszkodását legalább részben a férfiakhoz való 

ragaszkodásra vonatkozó ígérvényekkel kell helyettesíteni. Vajon beváltják-

e őket? Vagy nem fogja mindenki felállítani a saját kis különálló 

pszichológiai bankrendszerét? 

Hasonlóképpen, a férfiak megbízhatatlansága miatt a nőknek kellett 

biztosítaniuk a saját függetlenségükhöz szükséges eszközöket. Ez 

egyszerűen ürügyet adott a férfiaknak arra, hogy még kevésbé törődjenek a 

nők jólétével. Egy függő, gyenge nő valóban kiszolgáltatott, és kiszolgáltatja 

magát a férfiaknak. De ez a vonzalom sok férfit sokszor befolyásolt. A 

férfiak felelőtlenségére most azt a gyógymódot írják elő, hogy még 

felelőtlenebbé kell tenni őket. És egy olyan nőnek, aki független tud lenni a 

férfiaktól, sokkal kevesebb indítéka van arra, hogy elcsábítson egy férfit, 

hogy gondoskodjon róla és a gyerekeiről. Ugyanebben a szellemben 

hallottam egy női alezredest a rádióban, aki azt magyarázta, hogy a nők 

teljes egyenjogúságának útjában a hadseregben csak a férfiak védelmező 

magatartása áll. Szóval, szüntessük meg! Pedig a férfi védelmezőkészség, 

amely a férfias büszkeségen és azon a vágyon alapult, hogy dicsőséget 

szerezzenek a piruló nő becsületének és életének védelmében, a rokonság 

egy formája volt, valamint az önzés szublimálásának egy módja. Manapság 

miért kockáztatná egy férfi az életét, hogy megvédjen egy karatebajnokot, 

aki pontosan tudja, hogy a férfi anatómia melyik része után kell mennie, 

hogy megvédje magát? Mi helyettesíti a rokonság azon formáit, amelyeket 

az új igazságosság nevében felszámolnak? 

Minden reformunk hozzájárult ahhoz, hogy a fogaskerekek fogai 

lecsupaszodtak, és ezért nem tudnak többé összeérni. Tétlenül, egymás 

mellett forognak, képtelenek mozgásba hozni a társadalmi gépezetet. A 

fiataloknak ezt a hiábavalóságot kell szemügyre venniük, amikor a 

jövőjükről gondolkodnak. A nők örülnek sikereiknek, új 

lehetőségeiknek, napirendjüknek, erkölcsi fölényüknek. De mindezek 

mögött ott rejlik az a többé-kevésbé tudatos tudat, hogy természetüknél 

fogva még mindig kettős lények, akik képesek a legtöbb dologra, amit a 

férfiak tesznek, és akik gyermeket is akarnak. Lehet, hogy mást 

remélnek, de teljes mértékben számítanak arra, hogy karriert fognak 

csinálni, karriert kell csinálniuk, miközben egyedül gondoskodnak a 

gyerekekről. És amit várnak és terveznek, az valószínűleg meg is fog 
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történni. A férfiak nem rendelkeznek a nők jelenlegi ideológiai 

előnyeivel, de túl nagy költségek nélkül kivonhatják magukat ebből. A 

nőkkel való kapcsolataikban kevés beleszólásuk van; meg vannak 

győződve a régi rend igazságtalanságáról, amelyért ők voltak felelősek, 

és gyakorlatilag képtelenek megváltoztatni a 
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irányába, megvárják, hogy mit akarnak, megpróbálnak alkalmazkodni, 

de egy pillanat alatt készen állnak a felszállásra. Kapcsolatokat akarnak, 

de a helyzet annyira tisztázatlan. Óriási érzelmi energiabefektetéssel 

számolnak, ami éppúgy csőddel, mint a karriercéljaik feláldozásával 

végződhet, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, milyen jutalmat 

kapnak, a homályos együttléten kívül. Eközben a házasság egyik 

legerősebb, legrégebbi indítéka már nem működik. A férfiak ma már 

könnyedén élvezhetik a szexet, amit korábban csak házasságban lehetett. 

Furcsa, hogy a legfáradtabb és leghülyébb duma, amit az anyák és apák 

prédikáltak a lányaiknak - "Nem fog tisztelni téged, és nem fog feleségül 

venni, ha túl könnyen megadod neki, amit akar" -, a jelenlegi helyzet 

legigazabb és legérzékletesebb elemzésének bizonyul. A nők 

mondhatják, hogy nem érdekli őket, hogy azt akarják, hogy a férfiaknak 

jó indítékaik legyenek, vagy egyáltalán ne legyenek, de mindenki, és 

leginkább ők tudják, hogy legfeljebb csak félig-meddig igazak 

önmagukkal szemben. 

 

 

Eros 

Ez az egyetemi szexuális színtér. Az elméleti relativizmus és a 

gyakorlati rokonság hiánya miatt a diákok képtelenek gondolkodni vagy 

a jövőjükbe tekinteni, és összezsugorodnak a jelen és az anyagiak keretei 

között l Hajlandóak mormolni az előírt katekizmust, a gondolkodás 

helyettesítőjét, amely üdvösséget ígér nekik, de kevés a hit. Ahogy egy 

nagyon intelligens diák mondta nekem: "Mindannyian megszállottan 

járunk a kúthoz, de mindig szárazon jövünk ki". Az egyetemi melegek 

retorikája csak megerősíti ezt. A fennálló rend elleni követelések és 

panaszok után - "Ne diszkrimináljanak minket; ne írjanak elő erkölcsi 

törvényeket; ne állítsanak minden hálószobába rendőrt; tartsák 

tiszteletben az orientációnkat" - visszazuhannak az életstílusok 

megtalálásáról szóló üres beszédbe. Nincs, és nem is lehet ennél 

konkrétabb. Minden kapcsolat homogenizálódott a maga 

meghatározatlanságában. 

A diákjaink erotikája béna. Ez nem az isteni őrület 

Szókratész dicsérte; vagy a hiányosság csábító tudatát és a törekvést, 

hogy legyőzzük azt; vagy a természet kegyelmét, amely lehetővé teszi 

egy részleges lény számára, hogy egy másik ölelésében visszanyerje 
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teljességét, vagy egy időleges lény számára, hogy magja 

örökkévalóságában vágyakozzon az örökkévalóság után; vagy a reményt, 

hogy minden ember 
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emlékezni fog a tetteire; vagy a tökéletességről való elmélkedésére. Az 

erotika kellemetlenség, de olyan, amely önmagában is 

megkönnyebbülést ígér és megerősíti a dolgok jóságát. Ez a szubjektív, 

de megcáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy az ember, bár tökéletlen, 

kapcsolatban áll másokkal és az egész természettel. A költészet és a 

filozófia forrása, a csodálat a jellemző kifejeződése. Az Erósz 

merészséget követel híveitől, és jó okot ad rá. Ez a teljesség utáni 

vágyakozás a nevelés utáni vágyakozás, és a tanulmányozása a nevelés. 

Szókratész tudatlanságának ismerete azonos az erotika tökéletes 

ismeretével. A konverzációi utáni vágyakozás, amellyel megfertőzte 

társait, és amely halála után felerősödött és évszázadokon át fennmaradt, 

bebizonyította, hogy egyszerre volt a legszükségesebb és 

legmegragadóbb szerető és a leggazdagabb és legodaadóbb szerető. 

Tanítványaink nemi élete és a rájuk való reflexió lefegyverzi és 

érthetetlenné teszi számukra ezt a vágyakozást. A redukció megfosztotta 

a korszakokat jósló erejétől. Mivel nem bíznak benne, a diákok nem 

tisztelik önmagukat. Szinte nem marad számukra látható kapcsolat a 

szexuálpedagógiában tanultak és Platón Szimpóziuma között. 

De csak ilyen veszélyes magasságokból lehet a helyzetünket megfelelő 

perspektívában látni. Az a tény, hogy ez a perspektíva már nem hiteles, 

válságunk mércéje. Ha felismerjük, hogy a Phaidrosz és a Symposion a 

mi tapasztalatainkat értelmezi, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezeket a 

tapasztalatokat a maguk teljességében éljük át, és hogy a műveltség 

minimumával rendelkezünk. Rousseau, a korszakokról szóló leghatásosabb 

redukcionista tanítások megalapítója azt mondta, hogy a Symposion mindig 

a szerelmesek könyve. Vajon mi már szerelmesek vagyunk? Én így 

fogalmazom meg korunk nevelési kérdését. 

Az ember kivételével minden fajban, amikor egy állat eléri a 

pubertáskort, az minden, ami valaha is lesz belőle. Ez a szakasz az a 

világos cél, amely felé minden növekedése és tanulása irányul. Az állat 

tevékenysége a szaporodás. Ezen a fennsíkon él, amíg el nem indul 

lefelé. Csak az embernél a pubertás csak a kezdet. Tanulásának nagyobb 

és érdekesebb része, az erkölcsi és intellektuális, ezután következik, és a 

civilizált emberben beépül az erotikus vágyba. Ízlése és így választása is 

e "szentimentális nevelés" során alakul ki. Mintha a tanulása a 

szexualitását szolgálná. Viszonzásképpen e tanulás energiájának nagy 

része nyilvánvalóan a szexualitásából származik. Senki sem vesz olyan 

emberi gyermeket, aki 
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elérték a serdülőkort, hogy felnőttek legyenek. Jól érzékeljük, hogy 

hosszú út vezet a felnőttkorig, az állapotig, amelyben képesek 

önmagukat irányítani, és igazi anyák és apák lehetnek. Ez az út a nevelés 

komoly része, ahol az állati szexualitás emberi szexualitássá válik, ahol 

az ösztönösség átadja helyét az emberben a választásnak az igaz, a jó és 

a szép tekintetében. A serdülőkor nem nyújt az embernek, mint más 

állatoknak, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy maga mögött 

hagyja fajtársait. Ez azt jelenti, hogy szexualitásának állati része a 

legbonyolultabb módon összefonódik lelkének magasabb rendű 

rétegeivel, amelyeknek a vágyakat a belátásával kell tájékoztatniuk, és 

hogy a nevelés legkényesebb része a kettő harmóniában tartása. 

Nem tehetek úgy, mintha nagyon sokat értenék ebből a 

misztériumból, de a tudat, hogy nem tudok, fenntartja figyelmemet a 

természetünk eme aspektusának jelenségeire, amely összeköti bennünk a 

legmagasabbat és a legalacsonyabbat, és távol tart a jelenlegi 

leegyszerűsítésektől. Úgy vélem, hogy a legérdekesebb diákok azok, 

akik még nem rendezték a szexuális problémát, akik még fiatalok, sőt 

korukhoz képest fiatalnak tűnnek, akik úgy gondolják, hogy sok minden 

vár rájuk, és sok mindenhez kell még felnőniük, frissek és naivak, akiket 

izgatnak a misztériumok, amelyekbe még nem lettek teljesen beavatva. 

Vannak olyanok, akik tizenhat éves korukban már férfiak és nők, 

akiknek már nincs mit tanulniuk az erotikáról. Ők abban az értelemben 

felnőttek, hogy már nem nagyon fognak változni. Lehet, hogy hozzáértő 

szakemberekké válnak, de lapos lelkűek. A világ számukra az, 

amilyennek az érzékek számára mutatkozik; képzelet nélküli és 

eszményektől mentes. Ez a lapos lélek az, amit korunk szexuális 

bölcsessége összeesküdött, hogy általánossá tegyen. 

A tinédzserek könnyű szexe elvágja az erószt és a nevelést összekötő 

aranyfonalat. A népszerűsített Freud pedig végleg lezárja azt azzal, hogy a 

tudomány pecsétjét a szex erotikátlan felfogására teszi rá. Az a fiatal, akinek 

szexuális vágyai tudatosan vagy öntudatlanul táplálják tanulmányait, 

egészen más tapasztalatokkal rendelkezik, mint az, akiben nem élnek ilyen 

motívumok. Egy firenzei vagy athéni utazás egy dolog annak a 

fiatalembernek, aki azt reméli, hogy a Ponte Santa Trinitán találkozik 

Beatricével vagy az Agórán Szókratésszel, és egészen más annak, aki ilyen 

fájdalmas igény nélkül megy. Az utóbbi csak turista, az előbbi a 

kiteljesedést keresi. Flaubert, aki nagy szakértője a vágyakozás sorsának a 

modern világban, elküldi a megrémült Emma Bovaryját egy bálra a 



 

dekadens arisztokraták birtokára, ahol meglátja: 
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... az asztalfőn, egyedül az összes férfi és nő között, meggörnyedve, teli 

tányérral, nyakába kötött szalvétával, mint egy gyerek, egy öregember evett, 

hagyva, hogy a szaft cseppjei csorogjanak a szájából. Véreres volt a szeme, és 

fekete szalaggal rögzített kis copfot viselt. A márki apósa volt az, az öreg Due 

de Laverdiere, a Comte d'Artois egykori kedvence a Conflans márki 

Vaudreuil-i házában tartott vadászatok idején, és aki, úgy mondták, M. de 

Coigny és M. de Lauzun között Marie-Antoinette királyné szeretője volt. Vad, 

kicsapongó életet élt, tele párbajokkal, fogadásokkal, elrabolt nőkkel, 

felemésztette a vagyonát és megrémítette egész családját. Egy házvezetőnő a 

széke mögött, hangosan a fülébe beszélve, megnevezte neki az ételeket, 

amelyekre dadogva mutatott. És Emma tekintete, magától, állandóan úgy 

fordult újra erre a lógó ajkú öregemberre, mint valami rendkívüli és magasztos 

dologra. Udvarban élt, és királynők ágyában aludt. 

 
Mások csak egy visszataszító öregembert látnak, Emma azonban az 

ancien regime-t látja. Az ő látomása igazabb, mert valaha valóban volt 

egy ancien regime, és abban nagyszerű szerelmesek éltek. A beszűkült 

jelen nem taníthatja meg nekünk a vágyakozás nélkül, amely 

elégedetlenné tesz bennünket a jelennel. Erre a vágyakozásra van 

leginkább szükségük a diákoknak, mert a hagyomány nagy maradványai 

a mi gondozásunkban szenilisekké váltak. Képzelőerőre van szükség 

ahhoz, hogy visszaadjuk fiatalságukat, szépségüket és életerejüket, majd 

megtapasztaljuk ihletettségüket. 

Az a diák, aki gúnyt űzött abból, hogy egy lány ablaka alatt gitározik, 

soha nem fog verseket olvasni vagy írni a lány hatására. Hibás erósza nem 

tudja ellátni lelkét a szép képeivel, és az durva és laza marad. Nem arról van 

szó, hogy nem fogja tudni megszépíteni vagy idealizálni a világot, hanem 

arról, hogy nem fogja látni, ami ott van. 

A diákok jelentős része fizikailag és lelkileg szűziesen érkezett az 

egyetemre, és arra számított, hogy ott elveszíti ártatlanságát. Minden 

gondolatukba és cselekedetükbe belekeveredett a vágyuk. Fájdalmasan 

tudatában voltak annak, hogy akarnak valamit, de nem voltak egészen 

biztosak abban, hogy pontosan mi az, milyen formában fog megjelenni, és 

mit jelent mindez. A vágyuk által sugallt kielégülések skálája a 

prostituáltaktól Platónig és vissza, a bűnözőtől a magasztosig terjedt. 

Mindenekelőtt útmutatást kerestek. Gyakorlatilag minden, amit a humán- és 

társadalomtudományokban olvastak, a fájdalmuk megismerésének forrása és 

a gyógyulásukhoz vezető út lehetett. Ezt az erőteljes feszültséget, ezt a szó 

szerinti tudásvágyat láthatta a tanár azok szemében, akik hízelegtek neki 



 

azzal, hogy adtak 
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ilyen bizonyítékot arra, hogy szükségük van rá. Az ő saját elégedettségét 

ígérte, hogy van valamije, amivel táplálhatja éhségüket, egy túlcsordulás, 

amivel megajándékozhatja ürességüket. Örömmel hallotta az eksztatikus 

"Ó, igen!"-eket, amikor Shakespeare-t és Hegelt adagolta, hogy 

kielégítse a szükségleteiket. A strici és a bába tényleg jól jellemezte őt. 

A viszketés, ami látszólag csak a szexuális együttlétre irányult, a delphoi 

jósda parancsának anyagi megnyilvánulása volt, amely nem más, mint a 

legalapvetőbb emberi vágy, a "megismerd önmagad" emlékeztetője. 

A test és a lélek könnyű, klinikai és steril kielégülésével megelégedve, 

az egyetemre érkező diákok ma már aligha járnak olyan varázslatos talajon, 

mint egykor. Elhaladnak a romok mellett anélkül, hogy elképzelnék, mi volt 

ott egykor. Lelkileg elszunnyadva, nem keresik a teljességet az egyetemen. 

A tanulásnak ezek a legtermékenyebb évei, az az idő, amikor Al cibiades az 

első szakállát növesztette, a mesterséges előkelőség és a középiskolában 

szerzett szofisztikált bölcsesség miatt vesznek kárba. Elmúlik a szexuális 

nevelés igazi pillanata, és alig van fogalma bárkinek is arról, hogy mi lenne 

az. 

Az egyetem viszont nem tekinti magát az ilyen igények 

kiszolgálójának, és nem hisz abban, hogy a múzeumában kiállított múmiák 

beszélni tudnának a látogatókhoz, vagy, borzalom, hazamennének velük 

élni. A humanisták vénlány könyvtárosok. Ha jobban belegondolok, az 

utolsó termékeny pillanat, amikor diák és egyetem összeillett, a negyvenes-

ötvenes években a Freuddal való fellángolás volt. Ő igazi pszichológiát 

hirdetett, a lélek jelenségeinek ősi vizsgálatának a modern ember szájízéhez 

igazított változatát. Ma már aligha lehet elképzelni az izgalmakat. Micsoda 

izgalom volt, amikor az első főiskolai barátnőm elmondta, hogy az egyetem 

harangtornya fallikus szimbólum. Igazi keveréke volt ez titkos 

rögeszméimnek és annak a nagy komolyságnak, amit az egyetemtől vártam. 

A középiskola sosem volt ilyen. Nehéz volt eldönteni, hogy mindennek az 

volt-e az értelme, hogy elveszítem a szüzességemet, vagy hogy behatolok a 

lét rejtelmeibe. Csodálatos zűrzavar. Végre minden kiderült az asztalra. A 

mocskos dolgok eltűntek az elme filozófiájából, és Freud megígérte, hogy 

helyreállítja a lelket, és komolyan veszi, ami benne történik. Új és igazabb 

Platónnak képzelte magát, és megengedte, hogy ismét Platónt mint Freud 

elődjét dicsérjük. 

De kiderült, hogy ez pszichológia a psziché nélkül, azaz a pszichológia 

nélkül. 

a lélek. Freud egyszerűen nem adott kielégítő beszámolót mindarról, amit mi 
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tapasztalat. Minden magasabb rendű dolognak valami alacsonyabb rendű 

elfojtásának kellett lennie, és inkább valami másnak a szimbóluma, mint 

önmaga. A freudi vízió az ember valódi intellektuális vágyainak legjobban a 

Halál Velencében tudott megfelelni, ami nyilvánvalóan nem volt túl 

gazdag a finomabb szellemek számára. Arisztotelész azt mondta, hogy az 

embernek két csúcsa van, amelyek mindegyike intenzív élvezetekkel jár: a 

szexuális interkurzus és a gondolkodás. Az emberi lélek egyfajta parabola, 

és jelenségei a két gyújtópont között szóródnak szét, trópusi 

változatosságukat és kétértelműségüket mutatva. Freud csak egy fókuszt 

látott a lélekben, ugyanazt, amivel a vadállatok rendelkeznek, és a 

pszichológia minden magasabb rendű jelenségét a társadalom elfojtásával 

vagy az indiai kötéltrükk más hasonló változataival kellett magyaráznia. 

Valójában nem a lélekben hitt, hanem a testben, annak passzív tudati 

eszközével, az elmével együtt. Ez tompította a magasabb jelenségek látását, 

amint az a művészetre és a filozófiára vonatkozó nyers megfigyeléseiből is 

kitűnik. A diákok nem pusztán szexuális kielégülést kerestek, akár tudatában 

voltak ennek, akár nem, hanem önmaguk megismerését, és Freud ezt nem 

nyújtotta. Az emberek rájöttek, hogy Freud "ismerd meg önmagad" mondata 

a kanapéra vezette őket, ahol kiürítették a tankból a sűrített üzemanyagot, 

amely a véleménytől a tudásig tartó repülésükre hivatott. Az "ismerd meg 

önmagad" Freud számára nem azt jelentette, hogy ismerje az ember helyét a 

dolgok egészének rendjében. Az akadémiai pszichológia már régóta nem 

vonzó a filozófiai késztetést érző hallgatók számára. A freudi pszichológia 

nagyüzemmé vált, és a mérnöki és a bankszektorral egyenrangú státusszal 

került be a közélet főáramába. De nincs több intellektuális vonzereje, mint 

ezeknek. Máshol kell keresnünk magunknak. 
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Amikor Ronald Reagan elnök "gonosz birodalomnak" nevezte a 

Szovjetuniót, a jobboldali gondolkodású emberek dühös kórusban 

tiltakoztak az ilyen provokatív retorika ellen. Máskor Reagan úr azt 

mondta, hogy az Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak "különböző 

értékei vannak" (dőlt betűvel szedve), és ugyanezek az emberek ezt a 

kijelentést legrosszabb esetben néma csenddel, gyakran pedig 

helyesléssel fogadják. Azt hiszem, mindkét esetben azt hitte, hogy 

ugyanazt mondja, és a különböző szavaira adott különböző reakciók 

bevezetnek bennünket korunk legfontosabb és legmeglepőbb 

jelenségébe, amely annál is meglepőbb, mert szinte észrevétlen: a jónak 

és a rossznak most egy teljesen új nyelvezete van, amely abból a 

kísérletből ered, hogy "túljutunk a jó és a rosszon", és megakadályozza, 

hogy többé meggyőződéssel beszéljünk a jóról és a rosszról. Még azok 

is, akik sajnálkoznak jelenlegi erkölcsi állapotunk felett, éppen azon a 

nyelven teszik ezt, amely ezt az állapotot példázza. 

Az új nyelv az értékrelativizmus nyelve, és ez egy olyan 

a dolgok erkölcsi és politikai megítélésében olyan nagy változás, mint 

az, amely akkor következett be, amikor a kereszténység felváltotta a 

görög és római pogányságot. Egy új nyelv mindig új nézőpontot tükröz, 

és az új szavak vagy az új módon használt régi szavak fokozatos, 

tudattalan népszerűsítése biztos jele annak, hogy az emberek világról 

alkotott elképzeléseiben mélyreható változás következett be. Amikor egy 

generációval Hobbes halála után a püspökök szinte magától értetődően a 

természetállam, a szerződés és a jogok nyelvét beszélték, egyértelmű 



 

volt, hogy legyőzte az egyházi hatóságokat, akik már nem voltak 

képesek 



A német kapcsolat 143 

 

 

megértsék magukat, mint egykoron. Ezentúl elkerülhetetlen volt, hogy a 

modern canterburyi érsekeknek nem lesz több közös vonásuk a régiekkel, 

mint a második Erzsébetnek az elsővel. 

Ami Reagan elnök "gonosz" szóhasználatában a mai fülnek sértő volt, 

az a kulturális arrogancia, az a feltételezés, hogy ő és Amerika tudja, mi a jó; 

a más életformák méltósága iránti zárkózottsága; a más életformák iránti 

hallgatólagos megvetése azok iránt, akik nem osztják a mi szokásainkat. 

Ennek politikai következménye, hogy nem nyitott a tárgyalásokra. A jó és a 

rossz közötti ellentét nem tárgyalható, és háborút okoz. Akik a 

"konfliktusmegoldásban" érdekeltek, sokkal könnyebben csökkentik az 

értékek közötti feszültséget, mint a jó és a rossz közötti feszültséget. Az 

értékek anyagtalan dolgok, amelyek elsősorban a képzeletben léteznek, míg 

a halál valóságos. Az "érték" kifejezés, amely a jóról és a rosszról szóló 

minden hit radikális szubjektivitását jelenti, a kényelmes önfenntartás 

könnyed keresését szolgálja. 

Az értékrelativizmus nagyszerű felszabadulásnak tekinthető a jó és 

a rossz örökös zsarnoksága alól, a szégyen és a bűntudat rakományával, 

valamint a végtelen erőfeszítésekkel, amelyeket az egyikre való törekvés 

és a másik elkerülése követel. A kibékíthetetlen jó és rossz végtelen 

szenvedést okoz - mint a háború és a szexuális elnyomás -, amely szinte 

azonnal enyhül, ha rugalmasabb értékeket vezetünk be. Nem kell rosszul 

éreznünk magunkat vagy kényelmetlenül éreznünk magunkat 

önmagunkkal szemben, ha csak egy kis értékrendbeli kiigazításra van 

szükség. És ez a vágyakozás, hogy lerázzuk magunkról a korlátokat, és 

egyetlen békés, boldog világot teremtsünk, az első rokonság a mi valódi 

amerikai világunk és a német filozófia legfejlettebb formája között, 

amelyet az elnök beszédének kritikusai fejeznek ki. 

De az éremnek van egy másik oldala is. Az értékek iránt mélyen 

elkötelezett személyeket csodálják. Intenzív hitük, törődésük vagy 

aggodalmuk, valamiben való hitük az autonómia, a szabadság és a 

kreativitás bizonyítéka. Az ilyen személyek a könnyelműség ellentétei, 

és vannak normáik, amelyek annál is inkább értékesek, mert nem a 

hagyományból kapják őket, és nem a mindenki által látható valóságon 

alapulnak, vagy nem az anyagi érdekekre vonatkozó számításokra 

szorítkozó vékony racionalizálásból erednek. A hősies és művészi 

típusok saját maguk által alkotott eszményekhez igazodnak. Ők az 

antipolgárok. Az érték itt azokat szolgálja, akik friss inspirációt 

keresnek, új hiteket a jóról és a rosszról, amelyek legalább olyan erősek, 
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a tudományos ész kiábrándította, demisztifikálta, demitologizálta. Ez az 

értelmezés mintha azt mondaná, hogy az értékekért meghalni a 

legnemesebb cselekedet, és hogy a régi realizmus vagy objektivizmus 

gyenge kötődéshez vezetett a céljainkhoz. A természet közömbös a jó és 

a rossz iránt; az ember értelmezései a természetnek írják elő az élet 

törvényét. 

Az értéknyelv használata tehát két ellentétes irányba vezet minket 

-a legkisebb ellenállás vonalát követni, és erős pózokat és fanatikus 

elhatározásokat elfogadni. De ezek csupán különböző levezetések egy közös 

előfeltételből. Az értékeket nem az ész fedezi fel, és eredménytelen keresni 

őket, megtalálni az igazságot vagy a jó életet. Az Odüsszeusz által 

megkezdett és három évezreden át folytatott keresés azzal a megállapítással 

ért véget, hogy nincs mit keresni. Ezt az állítólagos tényt alig több mint egy 

évszázaddal ezelőtt Nietzsche jelentette ki, amikor azt mondta: "A tőkehal 

halott". A jó és a rossz most jelent meg először értékekként, amelyekből 

ezer és egy van, és egyik sem racionálisan vagy objektíven előnyösebb a 

másiknál. A jó és a rossz létezésével kapcsolatos üdvös illúzió végleg 

eloszlott. Nietzsche számára ez páratlan katasztrófa volt; a kultúra bomlását 

és az emberi törekvés elvesztését jelentette. A szókratészi "vizsgált" élet 

nem volt többé lehetséges és kívánatos. Maga is vizsgálhatatlan volt, és ha 

volt egyáltalán lehetőség a jövőben emberi életre, akkor annak abból a naiv 

képességből kellett kiindulnia, hogy egy nem vizsgált életet éljen. A 

filozofikus életmód egyszerűen mérgezővé vált. Röviden, Nietzsche a 

legnagyobb komolysággal mondta a modern embernek, hogy szabadon 

zuhan a nihilizmus szakadékába. Talán miután az emberek átélték ezt a 

borzalmas élményt, kiitták m a g u k a t , talán reménykedhetnek az 

értékteremtés új korszakában, az új istenek megjelenésében. 

A modern demokrácia természetesen Nietzsche kritikájának 

célpontja volt. Racionalizmusa és egalitarizmusa a kreativitás ellentéte. 

Mindennapi élete számára az ember civilizált újraállatiasítása. Senki sem 

hisz már igazán semmiben, és mindenki őrült munkával és őrült játékkal 

tölti az életét, hogy ne nézzen szembe a ténnyel, ne nézzen a mélységbe. 

Nietzsche felhívása a liberális demokrácia elleni lázadásra erőteljesebb 

és radikálisabb, mint Marxé. És Nietzsche hozzáteszi, hogy a baloldal, a 

szocializmus nem ellentéte a jobboldal különleges fajtájának, a 

kapitalizmusnak, hanem annak beteljesülése. A baloldal egyenlőséget 

jelent, a jobboldal egyenlőtlenséget. Nietzsche felhívása a Jobboldalról 

szól, de egy új Jobboldalról, amely túllép a kapitalizmuson és a 
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Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, a modern demokratikus 

vagy egalitárius ember legújabb modelljei sok vonzó dolgot találnak 

Nietzsche felfogásában. Az egyenlőség erejének és Nietzsche ellene 

folytatott harcának kudarcát jelzi, hogy ma már sokkal ismertebb és 

valóban befolyásosabb a baloldalon, mint a jobboldalon. 

Ez elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen Nietzsche a rendkívülire, nem 

pedig a hétköznapira, az egyenlőtlenre, nem pedig az egyenlőre tekint. 

De a demokratikus embernek hízelgésre van szüksége, mint minden 

uralkodónak, és a demokráciaelmélet legkorábbi változatai ezt nem 

biztosították. A demokráciát olyan rendszerként indokolták, amelyben a 

nagyon hétköznapi emberek védelmet élveznek a nagyon hétköznapi és 

közös célok elérésére irányuló törekvéseikben. Ez volt az a rezsim is, 

amelyet a közvélemény uralt, ahol a közös nevező határozta meg a 

mindenkire vonatkozó szabályokat. A demokrácia tisztességes 

középszerűségként mutatkozott be a régebbi rendszerek pompás 

korrupciójával szemben. Egészen más dolog azonban egy olyan 

rendszer, amelyben minden polgárról el lehet gondolni, hogy legalább 

potenciálisan autonóm, saját maga számára értékeket teremtő. Az 

értékteremtő ember a jó ember plauzibilis helyettesítője, és valamilyen 

ilyen helyettesítő gyakorlatilag elkerülhetetlenné válik a 

poprelativizmusban, mivel nagyon kevés ember gondolhatja magát csak 

semminek. Az ember tiszteletre méltó és elérhető nemessége nem a jó 

élet keresésében vagy felfedezésében rejlik, hanem a saját "életstílus" 

megteremtésében, amelyből nem egy, hanem sok lehetséges, és egyik 

sem hasonlítható a másikhoz. Akinek van "életstílusa", az nem áll 

versenyben senkivel, és ezért nem alárendeltje senkinek, és mivel van 

neki ilyenje, a saját és mások megbecsülését is magáénak tudhatja. 

Mindez az Egyesült Államokban mindennapossá vált, és a 

legnépszerűbb pszichológiai iskolák és terápiáik az értékállítást tekintik 

az egészséges személyiség mércéjének. Woody Allen vígjátéka nem 

más, mint variációk sorozata a témára: az ember, akinek nincs igazi 

"énje" vagy "identitása", és aki felsőbbrendűnek érzi magát az 

autentikusan önelégült emberekkel szemben, mert tudatában van 

helyzetének, ugyanakkor alsóbbrendűnek, mert "be vannak állítva". Ez a 

kölcsönzött pszichológia tankönyvvé válik a Zeligben, amely a "másra 

irányított" ember története, szemben a "belsőleg irányított" emberrel, 

kifejezések, amelyeket az 1950-es években David Riesman A magányos 

tömeg című művében népszerűsített, és amelyeket ő maga elemzőjétől, 
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gondolkodótól, Nietzsche örökösétől, Martin Heideggertől szívta 

magába (pl. innige Mensch). Ugyanilyen megdöbbenéssel láttam, hogy 

Woody Allen mennyire doktriner, és mennyire normális az ő útja. 
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a dolgok szemléletmódja - amelynek közvetlen gyökerei a legmélyebb 

német filozófiában gyökereznek - az amerikai szórakoztatóiparban. A 

Németország és az Egyesült Államok közötti egyik összekötő kapocs, 

Bruno Bettelheim pszichológus valójában egy cameószerepet játszik a 

Zeligben. 

Zelig olyan ember, aki szó szerint azzá válik, akivé vagy amivé csak 

akarják - republikánussá, ha gazdagokkal van; gengszterré, ha 

maffiózókkal; feketévé, kínaivá vagy nővé, ha feketékkel, kínaiakkal 

vagy nőkkel. Önmagában semmi, csak mások által előírt szerepek 

gyűjteménye. Elkerülhetetlenül pszichiátriai kezelésre kerül, ahol 

megtudjuk, hogy egykor "hagyománytisztelő" volt, azaz buta, táncoló 

rabbinikus zsidók családjából származott. A "hagyományvezérelt" azt 

jelenti, hogy régi értékek vezérlik, amelyeket régi, általában vallási 

hiedelmekből kaptak, és amelyek olyan szerepet adnak az embernek, 

amelyet többnek vesz, mint szerepet és helyet a világban. Magától 

értetődik, hogy a régi alkalmazkodási módhoz és látszólagos 

egészséghez való visszatérés nem lehetséges és nem is kívánatos. A 

táncoló zsidón nevetni kell, bár nem világos, hogy az elidegenedés vagy 

az egészség szempontjából. Az biztos, hogy a zsidó páriának számít, 

Max Weber kategóriája, amelyet Hannah Arendt különös hírnévre tett 

szert, és itt csak mint kívülálló érdekes, akinek különleges rálátása van a 

bennfentesre, de akinek zsidósága önmagában nem érdem. Értékét az őt 

aktuálisan érdeklő világ határozza meg. Egészsége akkor áll helyre, ha 

"belső irányításúvá" válik, ha valódi ösztöneit követi, és saját 

értékrendjét határozza meg. Amikor Zelig azt hallja, hogy az emberek 

azt mondják, hogy szép nap van, pedig nyilvánvalóan az, ő azt 

válaszolja, hogy nem szép nap. Ezért azonnal visszapofozzák őt egy 

elmegyógyintézetbe azok, akiket korábban utánozni próbált, és akiknek a 

véleményével most háborúban áll. Így kényszeríti rá a társadalom az 

értékrendjét az alkotóra. A végén magától rászánja magát, hogy 

elolvassa a Moby Dicket, amiről korábban úgy értekezett, hogy nem 

olvasta, hogy im presszó embereket. Egészsége az ingerültség és a 

könnyed, öntudatos önelégültség keveréke. 

Woody Allen kísérteties komédiája azt diagnosztizálja, hogy a bajainkat 
a 

értékrelativizmus, amelynek gyógymódja az értékpozíció. És nagy erőssége 

az öntudatos szerepjátékos ábrázolása, aki sosem érzi magát otthon a 

szerepében, érdekes, mert annyira igyekszik olyan lenni, mint a többiek, 
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ízléstelenül és felszínesen játszik a zsidóságával, amelynek láthatóan nincs 

belső méltósága számára. És ahol teljesen elbukik, az a 
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az egészséges, belülről irányított ember bemutatása, aki nem vicces és nem 

is érdekes. Ez az a figura, amelyhez képest a többieket megértik és 

megítélik, hiszen a nyomorultak csak ahhoz az emberhez képest 

nevetségesek, aki ismeri a pénz valódi értékét. Allen belső irányultságú 

embere azonban egyszerűen üres vagy nem létezik, ami arra kényszerít, 

hogy elgondolkodjunk azon, vajon mennyire lehet mély az alkotója 

megértése. Itt szembesülünk a semmivel, de nem világos, hogy Allen tudja-

e. A belső irányultság olyan egalitárius ígéret, amely lehetővé teszi 

számunkra, hogy könnyedén megvetjük és nevetségessé tegyük a 

"burzsoákat", akiket valójában látunk magunk körül. Mindez borzasztóan 

könnyed és kiábrándító, mert valójában arról próbál minket biztosítani, hogy 

az általunk megélt nihilizmus gyötrelmei csupán neurózisok, amelyek egy 

kis terápiával és egy kis hátmerevítéssel gyógyíthatók. Erich Fromm 

Menekülés a szabadságból című műve nem más, mint Dale Carnegie egy 

kis közép-európai kulturális tejszínhabbal a tetején. Szabaduljunk meg a 

kapitalista elidegenedéstől és a puritán elnyomástól, és minden rendben lesz, 

ahogyan azt mindenki maga választja. De Woody Allennek tényleg nincs 

mondanivalója a belső irányításról. Riesman sem, és még régebbre 

visszamenőleg Fromm sem. Heideggerig kell eljutni, hogy megtudjunk 

valamit annak minden zord tényéből, hogy mit is jelenthet valójában a belső 

irányultság. Allen közel sem olyan vicces, mint Kafka volt, aki valóban 

komolyan vette a problémát, anélkül a propagandisztikus megnyugtatás 

nélkül, hogy a baloldali progresszivizmus majd megoldja. Zelig kacérkodik 

Hitlerrel - akinek a vonzódása, szinte magától értetődően, a "más 

irányultságú személyekre", vagy hogy egy másik német pszichoszociológus, 

Theodore Adorno által népszerűsített kifejezéssel éljek, az "au thoritariánus 

személyiségekre "2 irányul -, de a pszichiátriai ex machina megmenti. (A 

Sztálinnal való flörtölés soha nem szorul magyarázatra ebben az 

intellektuális univerzumban.) Woody Allen segít abban, hogy a 

nihilizmussal megbarátkozzunk, hogy amerikanizáljuk. Én r e n d b e n  

vagyok, te is rendben vagy, ha elfogadjuk, hogy együtt kísértünk egy 

kicsit. 

A politikában, a szórakozásban, a vallásban, mindenütt megtaláljuk 

a Nietzsche értékforradalmához kapcsolódó nyelvet, egy olyan nyelvet, 

amelyet a számunkra legfontosabb dolgok új szemlélete tesz 

szükségessé. Az olyan szavak, mint a "karizma", "életstílus", 

"elkötelezettség", "identitás" és sok más, amelyek mind könnyen 

Nietzschéhez köthetők, ma már gyakorlatilag amerikai szlengnek 
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legmegfelelőbbek a világ számára. 

 

2Épp ugyanezt a pontot, de Allen megmentő szellemessége nélkül, hangsúlyozza Bertolucci a The 
Konformista. 
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érthetetlenek voltak atyáink számára, nem is beszélve az alapító atyákról. 

Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy atlantai taxisofőrrel, aki 

elmondta, hogy nemrég szabadult a börtönből, ahol kábítószer-

kereskedésért ült. Szerencsére átesett egy "terápián". Megkérdeztem tőle, 

milyen fajta. Azt válaszolta: "Mindenféle - mélypszichológia, 

tranzakcióanalízis, de a legjobban a Gestalt-terápia tetszett". A német 

eszmék némelyikéhez még angol szavakra sem volt szükség, hogy az 

emberek nyelvévé váljon. Milyen rendkívüli dolog, hogy a nyugati 

szellemi élet egykori csúcsán, Németországban a magas színvonalú 

beszéd olyan természetessé vált, mint az amerikai utcákon a rágógumi. 

Ez valóban hatással volt erre a taxisofőrre. Azt mondta, hogy megtalálta 

az identitását, és megtanulta szeretni önmagát. Egy nemzedékkel 

korábban megtalálta volna Istent, és megtanulta volna megvetni magát 

mint bűnöst. A probléma az önérzetével volt, nem pedig az eredendő 

bűnnel vagy a benne lévő ördögökkel. Itt a kontinentális kétségbeesés 

megemésztésének sajátosan amerikai módját látjuk. Ez nihilizmus happy 

enddel. 

A német filozófiának ez a népszerűsítése az Egyesült Államokban a 

különös érdeklődéssel tölt el, mert saját szellemi életem során láttam, 

hogy ez történik, és egy kicsit úgy érzem magam, mint valaki, aki 

hatéves korában ismerte Napóleont. Láttam, hogy az értékrelativizmus és 

kísérőjelenségei nagyobb méreteket öltöttek az országban, mint azt bárki 

is gondolta volna. Ki hitte volna 1920-ban, hogy Max Weber szociológiai 

szakkifejezései egyszer majd az Egyesült Államok, a filiszteusok 

földjének mindennapi nyelvévé válnak, amely időközben maga is a világ 

legerősebb nemzetévé vált? A hippik, yippik, yuppik, párducok, 

prelátusok és elnökök önértelmezését öntudatlanul is a fél évszázaddal 

korábbi német gondolkodásmód formálta; Herbert Marcuse akcentusa 

középnyugati twanggá változott; az echt Deutsch címkét felváltotta a 

Made in America címke; az új amerikai életstílus pedig a weimari 

köztársaság egész családra szóló Disneyland-változata lett. 

Tanulmányaim tehát elkerülhetetlenül visszavezettek mindennek félig-

meddig rejtett és izgalmas eredetéhez, olyan nézőpontot biztosítva 

számomra, ahonnan mindkét irányba tekinthetek, előre a mi fejlődő 

amerikai életünkre és hátrafelé a mély filozófiai reflexióra, amely 

szakított a filozófiai hagyománnyal, majd eltemette azt, a legkétségesebb 

intellektuális, erkölcsi és politikai következményekkel. Ennek a 

lenyűgöző szellemi történelemnek az ismerete szükséges ahhoz, hogy 
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csak a szellemi történészeket meg lehetne győzni arról, hogy 
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hogy az értelem hatással van a történelemre, hogy, ahogy Nietzsche 

mondta, "a legnagyobb tettek gondolatok", hogy "a világ az új értékek 

kitalálói körül forog, csendben forog". Nietzsche ilyen feltaláló volt, és 

még mindig körülötte forogunk, bár meglehetősen nyikorogva. Ez a mi 

jelenetünk, és a látvány abban áll, hogy nézeteit hogyan bagatellizálta el 

a demokratikus ember, aki arra vágyik, hogy kölcsönzött díszben 

trükközzön, hogy a demokráciát hogyan rontották meg idegen nézetek és 

idegen ízlés. 

Először fejlődésének félidejében pillantottam meg ezt a színteret, 

amikor az amerikai egyetemi életet a német gondolkodás 

forradalmasította, amely még mindig a komoly értelmiségiek 

privilégiuma volt. Amikor a negyvenes évek közepén, közvetlenül a 

háború után a Chicagói Egyetemre kerültem, az olyan kifejezések, mint 

az "értékítélet" még frissek voltak, egy elitre korlátozódtak, és 

különleges betekintést ígértek. A társadalomtudományokban nagy 

várakozásokkal tekintettek arra, hogy egy új korszak kezdődik, amelyben 

az embert és a társadalmat jobban megértik, mint korábban bármikor. A 

filozófiai tanszékek akadémikus jellege, fáradt és unalmas 

módszertanukkal és pozitivizmusukkal arra késztette az emberrel 

kapcsolatos örök és élő kérdések iránt érdeklődőket, hogy a 

társadalomtudományok felé vándoroljanak. Két író volt, aki dominált és 

igazi lelkesedést váltott ki - Freud és Weber. Marxot tisztelték, de - mint 

hosszú időn keresztül - kevesen olvasták, és nem adott inspirációt a 

valóban előttünk álló problémákkal való foglalkozáshoz. Bár még ma 

sem értékelik eléggé, Freud és Weber olyan gondolkodók voltak, akikre 

mélyen hatott Nietzsche, ami nyilvánvaló mindenki számára, aki ismeri 

Nietzschét és tudja, mi történt a német nyelvű világban a tizenkilencedik 

század végén. Különös módon osztották fel egymás között Nietzsche 

pszichológiai és társadalmi gondjait. Freud az id-re, vagyis a 

tudattalanra, a szexuálisra mint a legérdekesebb lelki jelenségek 

motorjára, valamint a szublimáció és a neurózis kapcsolódó eszméire 

koncentrált. Weber leginkább az értékek problémájával, a vallás 

szerepével ezek kialakulásában és a közösséggel foglalkozott. Freud és 

Weber együttesen jelentik a legtöbb általunk oly jól ismert nyelvezet 

közvetlen forrását. 

Mindenki tudta, hogy német gondolkodókról van szó, és hogy az 

őket tanító professzorok Hitler elől menekült németek és olyan 

amerikaiak keveréke, akik vagy Németországban tanultak Hitler előtt, 
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vagy akik ezektől az emigránsoktól tanultak. Egyikük számára sem 

jelentett problémát, hogy ezek az eszmék németek voltak. Freud és 

Weber része volt annak a nagy 
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Hitler előtti német klasszikus hagyományt, amelyet mindenki tisztelt. 

Maga Nietzsche abban az időben nem volt túlságosan tiszteletre méltó, 

mert úgy tűnt, hogy gondolkodásának van valami kellemetlen kapcsolata 

a fasizmussal, és sokan azok közül, akik az angolszász világban (ahol a 

legnagyobb közvetlen hatást gyakorolta a művészekre, leginkább 

természetesen Ezra Poundra) Nietzschét favorizálták, nem voltak eléggé 

éberek a fasizmus és az antiszemitizmus veszélyeire (bár maga Nietzsche 

az antiszemitizmus ellentéte volt). Az, hogy a német gondolkodás 

Nietzschével, de még inkább Heideggerrel antiráció- és antiliberális 

fordulatot vett, nyilvánvaló volt. De ezt egyszerűen elfojtották, és szemet 

hunytak a kortársaikra gyakorolt hatásuk felett. Voltak felszínes 

kísérletek arra, hogy Hegelt, Fichtét és Nietzschét hibáztassák a 

Németországban történtekért, de a német klasszikus hagyomány 

általában, valamint a német historizmus továbbra is megmaradt, és a mi 

égboltunk különleges csillagait vagy úgy kezelték, mint ezekből 

származó mellékszálakat, vagy mint amelyek spontán módon 

keletkeztek. Weimarral egyszerűen az volt a baj, hogy a rosszfiúk 

győztek. 

A professzoraim, akik közül sokan később nagyon híresek lettek, 

nem voltak filozofikusak, és nem kutatták az általuk használt új nyelv és 

kategóriák forrásait. Úgy gondolták, hogy ezek ugyanolyan tudományos 

felfedezések, mint a többi, amelyeket további felfedezésekhez kell 

felhasználni. Nagyon is az absztrakciók és az általánosítások rabjai 

voltak, ahogy azt Tocqueville megjósolta. Hittek a tudományos 

haladásban, és úgy tűnt (ebben talán volt némi dicsekvés és önirónia is), 

hogy meg voltak győződve arról, hogy a társadalomtudományok terén 

egy olyan történelmi áttörés küszöbén állnak, amely egyenértékű azzal, 

amit a XVI. és XVII. században Galilei, Kepler, Descartes és Newton ért 

el a természettudományokban, és amely a korábbi 

társadalomtudományokat éppoly jelentéktelenné teszi, mint Kopernikusz 

után Ptolemaioszt. Ezeket a tanárokat szó szerint megrészegítette a 

tudattalan és az értékek. És abban is biztosak voltak, hogy a tudományos 

fejlődés összefügg a társadalmi és politikai fejlődéssel. Mindannyian 

vagy marxisták, vagy New Deal liberálisok voltak. A jobboldal elleni 

háborút belföldön a választásokon, külpolitikában pedig a csatatéren 

nyerték meg. A döntő elvi kérdés megoldódott. Az egyenlőség és a jóléti 

állam már a dolgok rendjének része volt, és már csak a demokratikus 

projekt kiteljesítése maradt hátra. A pszichoterápia boldoggá tenné az 
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egyéneket, ahogy a szociológia javítaná a társadalmakat. 
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Nem hiszem, hogy ezek közül a professzorok közül bárki is 

észrevette volna Freud és Weber sötétebb oldalát, nem is beszélve a 

felszín alatt valahol megbúvó nietzschei-heideggeri szélsőségről. Vagy 

inkább, ha észrevették is, azt inkább önéletrajzi, mintsem tudományos 

érdeklődésűnek találták. Számomra elképesztő, hogy Freudnál minden 

tudatos élet irracionális forrása, Webernél pedig minden érték relativitása 

nem jelentett problémát számukra és a tudományra vonatkozó 

optimizmusuk számára. Freud nagyon kétkedve tekintett a civilizáció 

jövőjére és az értelem szerepére az ember életében. Természetesen nem 

volt a demokrácia vagy az egyenlőség meggyőződéses szószólója. 

Weber pedig, aki Freudnál sokkal elgondolkodóbb volt a tudományról, 

az erkölcsről és a politikáról, az állandó tragédia légkörében élt. 

Tudománya úgy fogalmazódott meg, mint a dolgok káoszával szembeni 

kételyteljes merészség, és az értékek bizonyosan túlmutattak a határain. 

Ezt jelentette a tények és az értékek nagyon is bizonytalan, hogy ne 

mondjam, képzeletbeli megkülönböztetése. Az ész a politikában a 

bürokrácia embertelenségéhez vezet. Weber lehetetlennek tartotta, hogy 

a racionális politikát az irracionális elkötelezettség politikájával szemben 

előnyben részesítse; úgy vélte, hogy az ész és a tudomány maga is olyan 

értékkötelezettség, mint bármely más elkötelezettség, amely képtelen 

saját jóságát érvényesíteni, és így elveszítette azt, ami mindig is a 

legjellemzőbb volt benne. A politika veszélyes és ellenőrizhetetlen 

félvallásos értékállítást igényelt, Weber pedig az istenek harcának volt 

tanúja az ember és a társadalom birtoklásáért, amelynek eredményei 

kiszámíthatatlanok voltak. A számító ész kiszáradt, szívtelen és 

lélektelen, közösségformáló és megtartó értékek nélküli ügyintézésbe 

torkollna; az érzés a felszínes élvezetek önző kényeztetéséhez vezetne; a 

politikai elkötelezettség valószínűleg fanatizmust szülne, és kérdéses 

volt, hogy maradt-e még elég értékpozíciós energia az emberben. 

Minden a levegőben lógott, és nem volt teodicea, amely támogatta volna 

őt a vívódásában. Weber, sokakkal együtt Németországban a Nietz sche 

befolyása alatt, úgy látta, hogy mindaz, amivel törődünk, veszélybe 

került az ő felismerése miatt, és hogy nem rendelkezünk intellektuális 

vagy erkölcsi erőforrásokkal, amelyekkel irányíthatnánk a 

végeredményt. Értékekre van szükségünk, amelyek viszont egy sajátos 

emberi kreativitást igényelnek, amely kiszárad, és amúgy sincs kozmikus 

támasza. A tudományos elemzés maga is arra a következtetésre jut, hogy 

az ész tehetetlen, miközben feloldja azt a védőhorizontot, amelyen belül 
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az emberek értékelni tudnak. Mindez nem Weber sajátja, és nem is 

pusztán a zaklatott személyiségéből fakad, amelyet legalábbis részben az 

előtte álló sivár perspektíva miatt érzett. Kétségtelen, hogy az 

értékrelativizmus, ha igaz és hisz benne, 
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a lélek nagyon sötét régióiba és nagyon veszélyes politikai kísérletekbe 

vezet. De az elvarázsolt amerikai földön a tragikus érzéknek nincs sok helye, 

és az új társadalomtudomány korai hívei vidáman elfogadták az 

értékfelismerést, biztosak voltak benne, hogy az ő értékeik rendben vannak, 

és folytatták a tudományt. Hasonlítsuk össze Talcott Parsons jellemét és 

aggodalmait Max Weberével, és máris megvan a kontinens és köztünk lévő 

távolság mértéke. Parsonsban Weber rutinizáltságát látjuk. Csak a hatvanas 

években kezdett az értékszemlélet az Egyesült Államokban valódi hatást 

kifejteni, ahogyan harminc-negyven évvel korábban Németországban. 

Hirtelen egy új nemzedék, amely nem az örökölt értékhájból élt, amelyet a 

jó és a rossz iránti filozófiai és tudományos közömbösségben neveltek, 

lépett a színpadra az értékelkötelezettséget képviselve, és igen kellemetlen 

leckét adott az idősebbeknek. 

A német pa thos e meghökkentő amerikanizálódásának képét Louis 

Armstrong mosolygó arcán láthatjuk, amint a "Mack the Knife" című 

nagy slágerének szövegét zengi. Amint azt a legtöbb amerikai 

értelmiségi tudja, ez a "Mackie Messer" című dal fordítása a 

Hárompenny-operából, a weimari köztársasági populáris kultúra 

emlékművéből, amelyet a művészi baloldal két hőse, Bertolt Brecht és 

Kurt Weill írt. Az amerikai értelmiség nagy része különös nosztalgiával 

tekint erre a Hitler hatalomra kerülése előtti pillanatra, és Lotte Lenya 

előadása régóta úgy áll, mint Marlene Dietrich ''/ch bin von Kopf bis 

Fuss auf Liebe eingestellt'' című éneke a Kék angyalban, mint a 

bájos, neurotikus, szexi, dekadens vágyakozás szimbóluma valami 

homályos, a tudat számára nem egészen jelenlévő beteljesülés után. A mi 

értelmiségünk számára kevésbé ismert Nietzsche Így szólt Zarathustra 

című, Brecht által jól ismert könyvének "A sápadt bűnözőről" című 

aforizmája, amely egy neurotikus gyilkosról szól, aki kísértetiesen 

hasonlít Raszkolnyikovra a Bűn és bűnhődésben, aki nem tudja, nem 

tudhatja, hogy egy olyan indítékból követett el gyilkosságot, amely 

ugyanolyan legitim, mint bármelyik másik és sok fontos helyzetben 

hasznos, de békés korunkban delegitimált: "a kés örömére" vágyott. A 

"Mack the Knife" e forgatókönyve a várakozás, a várakozás, a várakozás 

arra, hogy mit okád ki az id vulkánja, amely vonzotta a weimari és 

amerikai csodálóit. Minden rendben van, amíg nem fasizmus! Azzal, 

hogy Armstrong átvette Lenya helyét, ahogyan Mai Britt átvette 

Dietrichét, az egész tömegessé válik, és az üzenet kevésbé veszélyessé 

válik, bár nem 
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kevésbé korrupt. Eltűnik az idegenség minden tudatossága. Azt 

gondolják, hogy ez népi kultúra, teljesen amerikai, az amerikai század 

része, ahogyan a "stay loose" (szemben a "uptight"-gal) is a rockzene 

felismerése, és nem Heidegger Gelassenheit-jének fordítása. A 

történelmi érzék és a korunkkal szembeni távolságtartás, a weimari 

nosztalgia egyetlen előnye eltűnt, és az amerikai önelégültség - az az 

érzés, hogy a jelenet a miénk, hogy nincs semmi fontos tanulnivalónk az 

életről a múltból - szolgál. 

Ezt a képet szellemi történelmünkben is láthatjuk, ha csak Louis 

Armstrongot Mary McCarthyval, Lotte Lenyát Hannah Arendttel, vagy 

Armstrongot David Riesmannal, Lenyát Erich Frommmal helyettesítjük, 

és így tovább az amerikai értelmiségiek névsorában. Sztárjaink egy 

általuk nem értett dalt énekelnek, amelyet német eredetiből fordítottak 

le, és amely hatalmas népszerű sikert arat, ismeretlen, de széles körű 

következményekkel, mivel az eredeti üzenetből valami megérint valamit 

az amerikai lelkekben. De mindezek mögött Nietzsche és Heidegger a 

lírai mesterek. 

Röviden, a háború után, miközben Amerika a kék farmernadrágját 

küldte ki, hogy egyesítse minden nemzet fiataljait, a demokratikus 

univerzális izmus konkrét formáját, amely liberalizáló hatással volt sok 

rabszolgasorba taszított nemzetre, a lelkek számára német gyártmányú 

ruhát importált, amely mindezzel ütközött, és kétségbe vonta a világ 

amerikanizálását, amelybe belevágtunk, azt gondolván, hogy ez jó és 

összhangban van az emberi jogokkal. Szellemi égtájunkat a német 

gondolkodók még radikálisabban változtatták meg, mint a fizikai 

égtájunkat a német építészek. 3 

Mindezek németségének hangsúlyozása nem a külföldi befolyásra 

adott tudálékos válasz, nem a német értelmiségi keresése minden ágy alatt, 

hanem annak tudatosítása, hogy hová kell néznünk, ha meg akarjuk érteni, 

amit mondunk és gondolunk, mert fennáll a veszélye, hogy elfelejtjük. Egy 

erős szellemi élettel rendelkező nemzet nagy befolyása a kevésbé jól 

felszerelt nemzetek felett, még akkor is, ha ez utóbbiak hadseregei igen 

erősek, nem ritka az emberi tapasztalatban. A legnyilvánvalóbb esetek 

Görögország befolyása Rómára és Franciaországé Németországra és 

Oroszországra. De éppen az e két eset és Németország és az Egyesült 

Államok példája közötti különbség az, ami miatt a 

 
3Mies van der Rohe is Chicagóban volt egy figura, mielőtt igazán lehetőséget kapott volna az 

építkezésre, és a Bauhaus egy másik weimari termék volt, amely szorosan kapcsolódott az általam 

leírt gondolati áramlatokhoz. 
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ez utóbbi annyira problematikus számunkra. A görög és a francia filozófia 

szándékában és tényében univerzális volt. Egy olyan képesség használatára 

apelláltak, amellyel potenciálisan minden ember mindenütt és mindenkor 

rendelkezik. A tulajdonnév a görög filozófiában csak egy lényegtelen jelző, 

ahogy a francia felvilágosodásban is az. (Ugyanez igaz az olasz 

reneszánszra is, amely újjászületés a nemzetek véletlenszerűségét és a görög 

gondolkodók egyetemességét bizonyítja.) Az általuk tanított jó élet és az 

igazságos rendszer nem ismert faji, nemzeti, vallási vagy éghajlati határokat. 

Ez az emberhez mint emberhez való viszonyulás volt a filozófia definíciója. 

Ennek tudatában vagyunk, amikor tudományról beszélünk, és senki sem 

beszél komolyan német, olasz vagy angol fizikáról. És amikor mi, 

amerikaiak komolyan beszélünk politikáról, akkor arra gondolunk, hogy a 

szabadság és egyenlőség elvei és az ezeken alapuló jogok racionálisak és 

mindenütt érvényesek. A második világháború valójában egy nevelési 

projekt volt, amelyet azért indítottak, hogy rákényszerítsék azokat, akik nem 

fogadták el ezeket az elveket. 

A Hegel utáni német filozófia azonban kétségbe vonta őket, és a 

német politika és a német gondolkodás között volt némi kapcsolat. A 

historizmus azt tanította, hogy az elme alapvetően a történelemmel vagy 

a kultúrával áll kapcsolatban. A németség a későbbi német filozófusok 

szerint esszenciális része. Nietzsche és az általa befolyásoltak számára az 

értékek a népi elmék termékei, és csak ezeknek az elméknek van 

jelentőségük. Magát a fordítás lehetőségét, mint említettem, Heideg ger 

kétségbe vonja. Számára a görög filozófiai kifejezések latin fordításai 

felületesek, és nem adják át a lefordított szöveg lényegét. A német 

gondolkodás nem a saját kultúrától való megszabadulás felé tendált, mint 

a korábbi gondolkodás, hanem a kozmopolitizmus által szétzúzott, 

filozófiai és politikai gyökerű saját kultúrában való újraalkotás felé. 

Olyanok vagyunk, mint A szellem (Geist) nyugatra megy című 

filmben a milliomos, aki egy kastélyt hoz a merengő Skóciából a 

napsütötte Floridába, és csatornákkal és gondolákkal egészíti ki a "helyi 

szín" érdekében. Olyan gondolatrendszert választottunk, amely, mint 

némely bor, nem utazik; olyan szemléletmódot választottunk, amely soha 

nem lehet a miénk, és amelynek kiindulópontja a velünk és céljainkkal 

szembeni ellenszenv volt. Az Egyesült Államokat nemkultúrának 

tartották, a valódi kultúrák selejtjeinek gyűjteményének, amely csak a 

kényelmes önfenntartásra törekszik egy olyan rendszerben, amely 

gondolatban és tettekben a felszínes kozmopolitizmusnak szenteli magát. 
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A német dolgok iránti vágyunk volt a bizonyíték arra, hogy nem értjük 

őket. A népek és értékeik meghatározó jellege, amelyet mindenféle 

historizmus, de különösen Nietzsche radikális historizmusa rendelt el, a 
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A német eset a creeki eset ellentéte. A különbség abban érhető tetten, 

ahogyan Cicero Szókratésszel bánik, szemben azzal, ahogyan Nietzsche 

teszi. Cicero számára Szókratész barát és kortárs, Nietzsche számára 

ellenség és ős. Tekintettel hazánk szélsőséges felvilágosodás-

univerzalizmusára, semmi sem lehetne kellemetlenebb Nietzsche és 

Heidegger számára, mint a mi ölelésünk. 

Hogy ez az értékrelativizmus harmonikus-e a demokráciával, az 

egy olyan kérdés, amelyet úgy kezelnek, hogy soha nem vetik fel. A 

társadalomtudományok a nácizmussal mint pszichopatológiával, a 

tekintélyelvű vagy más irányultságú személyiségek következményével, a 

pszichiáterek ügyével foglalkoztak, ahogyan azt Woody Allen bemutatta. 

A társadalomtudomány tagadja, hogy a gondolkodásnak, különösen a 

komoly gondolkodásnak, sőt magának a gondolkodásnak a gyökerénél 

fogva bármi köze lehetett volna Hitler sikeréhez. De a weimari 

köztársaság, amely baloldali változatában oly vonzó az amerikaiak 

számára, olyan intelligens személyeket is tartalmazott, akiket - legalábbis 

kezdetben - a fasizmus vonzott, mégpedig nagyon hasonló okokból, mint 

amilyenek a baloldali ideológusokat motiválták, az autonómiáról és az 

értékteremtésről való elmélkedések. Ha valaki egyszer beleveti magát a 

szakadékba, semmi sem garantálja, hogy a túloldalon egyenlőség, 

demokrácia vagy szocializmus vár rá. Az önrendelkezés a legjobb 

esetben is bizonytalan. De az értékteremtés feltételei, különösen annak 

tekintélyelvű és vallásos vagy karizmatikus jellege, úgy tűnik, a 

demokratikus racionalizmus ellen szólnak. A közösség szakrális gyökerei 

ellentétben állnak az egyének jogaival és a liberális toleranciával. A 

közösséghez és a kultúrához kapcsolódó új vallásosság a kreativitás 

szemszögéből szemlélődő embereket a jobboldal felé hajlóan 

befolyásolta. A baloldalon csak az az állítás volt, hogy Marx forradalma 

után pontosan azt fogja produkálni, amit Nietzsche ígért, míg a 

jobboldalon elmélkedés folyt arról, amit a kreativitás feltételeiről tudunk. 

A mára már nácivá tett Heidegger náci korszakát nem kommentálom, 

csak annyit jegyzek meg, hogy az egyre nyíltabb elismerés, hogy ő volt 

századunk legérdekesebb gondolkodója, amelyet korábban a különböző 

helyetteseinek csodálatában tiszteletlenül kiszorítottak, arról tanúskodik, 

hogy a tűzzel játszunk. Az új istenek iránti érdeklődése Nietzschéhez 

hasonlóan őt is arra késztette tanításában, hogy a mértéktelenséget a 

mértékletességgel szemben tisztelje és az erkölcsöt nevetségessé tegye. 

Mindkettő hozzájárult ahhoz a kétértelmű weimari légkörhöz, amelyben 
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a liberálisok együgyűeknek tűntek, és bármi lehetséges volt azok 

számára, akik a kabarékban a kés öröméről énekeltek. A tisztességes 

emberek hozzászoktak, hogy olyan dolgokat halljanak, amelyekről 

korábban elborzadtak volna, ha belegondolnak, és amelyekről nem 

lehetett volna 
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nyilvános véleménynyilvánítás. A weimari jobb- és baloldal közötti 

küzdelemben elkerülhetetlen volt a szélsőséges kimenetel. 

A nagy rejtély az, hogy mindez milyen rokonságban áll az amerikai 

lelkekkel, amelyeket a nevelés vagy a történelmi tapasztalat nem készített fel 

erre. Pierre Hassner egyszer azt kérdezte, hogy Freud fantasztikus sikere 

Amerikában csupán annak köszönhető-e, hogy tanítványai közül oly sokan 

menekültek oda Hitler elől, és nagyon hatékony propagandisták voltak, vagy 

pedig valami különleges szükség volt rá egy olyan országban, amelyet nem 

nagyon szeretett. Chicagói fiúként mindig különösen megragadott az a tény, 

hogy III. Marshall Fieldet, a nagy kereskedőcsalád sarja, a weberiak által 

protestáns etikának nevezett protestáns etika archetipikus sikertörténetét 

Gregory Zilboorg, az egyik legkorábbi befolyásos freudista az Egyesült 

Államokban pszichoanalizálta, és a baloldali ügyek lelkes támogatójaként 

került ki belőle, aki vagyonokat veszített a társas újságokon. Nyilvánvalóan 

sokkal több minden történt a bolt pincéjében, mint azt eddig sejtettük. Volt 

valami, amit az amerikai önértelmezés nem ismert fel vagy nem elégített ki 

eléggé? 

Amint az amerikaiak meggyőződtek arról, hogy valóban létezik egy 

alapmentum, amelyhez a pszichiáterek rendelkeznek a kulccsal, az én, 

lényünk titokzatos, szabad, korlátlan központja lett az orientációjuk. 

Minden meggyőződésünk ebből ered, és nincs más érvényesítésük. Bár a 

nihilizmus és a vele együtt járó egzisztenciális kétségbeesés aligha más, 

mint póz az amerikaiak számára, mivel a nihilizmusból származó nyelv a 

nevelésük részévé vált és beszivárgott mindennapi életükbe, a boldogságot 

e nyelv által meghatározott módon keresik. Egész arzenálnyi kifejezés áll 

rendelkezésre a semmiről való beszédre - gondoskodás, önmegvalósítás, 

tudattágítás és így tovább, szinte a végtelenségig. A semmi determinált, 

semmi, aminek van referenciája, ahogy Allen és Riesman esetében 

láttuk. Van egy erőlködés, hogy mondjunk valamit, egy olyan bensőség 

keresése, amiről tudjuk, hogy megvan, de ez még mindig egy ok, hatás 

nélkül. Úgy tűnik, hogy a bensőnek nincs kapcsolata a külsővel. A külső 

feloldódik és alaktalanná válik a belső fényében, és a belső egy suttogó 

akarat, vagy tiszta üresség. Nem csoda, hogy az egzisztencialisták 

Semmi vagy a hegeliánusok Negációjának puszta hangja is vonzó a mai 

fülnek. Az amerikai nihilizmus egy hangulat, egy hangulatkeltés, egy 

homályos nyugtalanság. Ez nihilizmus a mélység nélkül. 

A nihilizmus mint lélekállapot nem annyira a szilárd meggyőződések 

hiányában, mint inkább az ösztönök vagy szenvedélyek káoszában 
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mutatkozik meg. Az emberek már nem hisznek a lélek változatos és 

egymásnak ellentmondó hajlamainak természetes hierarchiájában, és 



 

 

a természetet helyettesítő hagyományok összeomlottak. A lélek egy 

rendszeresen változó darabokat játszó repertoártársulat színpadává válik. 

-hol tragédia, hol komédia; hol szerelem, hol politika, hol vallás; hol 

kozmopolitizmus, hol gyökeres lojalitás; város vagy vidék; 

individualizmus vagy közösség; szentimentalizmus vagy brutalitás. És 

nincs sem elv, sem akarat arra, hogy mindezekre rangsort szabjunk. 

Minden kor és hely, minden faj és minden kultúra játszhat ezen a 

színpadon. Nietzsche úgy vélte, hogy a szenvedélyek vad jelmezbálja 

egyszerre hátránya és előnye a késő modernitásnak. A nyilvánvaló 

hátrány az egység vagy a "személyiség" bomlása, ami hosszú távon 

pszichés entrópiához vezet. A remélt előny az, hogy a modern lélekben 

jelenlévő gazdagság és feszültség olyan átfogó új világnézetek alapja 

lehet, amelyek komolyan veszik azt, amit korábban a szellemi 

hamutartályba vetettek. Ez a gazdagság Nietzsche szerint nagyrészt az 

évezredek óta örökölt és mára kielégítetlen vallásos vágyakozásban 

rejlik. De ez a lehetséges előny nem létezik az amerikai fiatalok számára, 

mert szegényes műveltségük elszegényítette vágyaikat, és aligha vannak 

tisztában azokkal a nagy múltakkal, amelyekre Nietzsche gondolt, és 

amelyeket magában hordozott. Amivel most rendelkeznek, az 

meglehetősen hétköznapi szenvedélyek rendezetlen kusza kuszasága, 

amely monokróm kaleidoszkópként fut végig a tudatukon. Egoisták, de 

nem gonosz módon, nem úgy, mint azok, akik ismerik a jót, az igazat 

vagy a nemest, és önző módon elutasítják, hanem azért, mert a jelenlegi 

elméletben, abban, amit tanítanak nekik, csak az ego van. 

Kicsit olyanok vagyunk, mint a vademberek, akiket 

misszionáriusok fedeztek fel és evangelizáltak, majd áttértek a 

kereszténységre anélkül, hogy megtapasztalták volna mindazt, ami a 

kinyilatkoztatás előtt és után következett. Az a tény, hogy legtöbbünk 

Freud nélkül soha nem hallott volna Oidipuszról, tudatosítania kellene 

bennünk, hogy Görögországról, Rómáról, a judaizmusról és a 

kereszténységről való tudásunk szinte teljesen a német 

misszionáriusainktól vagy közvetítőinktől függ; hogy bármilyen 

mélyreható is legyen ez a tudás, az övék csak egy értelmezés; és hogy 

csak annyit mondtak el nekünk, amennyit ők szükségesnek véltek tudni. 

Az önismeretre törekvő embernek sürgős dolga, hogy végiggondolja 

annak az intellektuális függőségnek az értelmét, amely ilyen zsákutcába 

vezetett bennünket. A jelenlegi nyelvünk alábbi magyarázó szótára egy 

kis hozzájárulás kíván lenni ehhez a vállalkozáshoz. 
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KÉT FORRADALOM ÉS KÉT 

TERMÉSZETI ÁLLAPOT 

 

 

 

 

A lélek pincéjének felfedezése, annak feltárása és sötét tartalmának 

vonzása régóta a Continental specialitása. A homályos vágyakozás és a 

minden dolgok megfoghatatlan alapjának keresése a XIX. és XX. 

századi francia, német és (a forradalom előtt) orosz irodalom átható 

témái. A kontinentális "mélységet" az értelmiségiek az amerikai 

"felszínességgel" szemben állónak gondolták. Az amerikai lelkek, 

úgymond, pincék nélkül épültek, jobban megbékéltek ezzel a világgal, és 

nem voltak rabjai annak, hogy túlra tekintsenek rajta, nem kísértette őket 

a tapasztalatuk alaptalanságának érzése. Így amikor az amerikaiak 

megengedhették maguknak azt a luxust, hogy a kontinentális 

irodalomban, akárcsak a kontinentális konyhában, el kellett 

gondolkodnunk azon, hogy vajon valódi-e az étvágyuk, és hogyan 

emésztik meg az ételt. 

A kontinens és köztünk fennálló problémát a "burzsoá" szóval lehet 

összefoglalni. Az új demokratikus politikai rendszer új emberét a 

kontinentális filozófusok és művészek több mint kétszáz éve burzsoának 

bélyegzik. Ez eredetileg egy lekicsinyített, egoista, materialista lényt 

jelentett, akinek nincs nagysága vagy lelki szépsége, és ezt a negatív 

értelmet - amelyet az amerikaiak leginkább Marx miatt ismernek - 

napjainkig megőrizte. Mégis, jóval azután, hogy Nietzsche azt állította, 

hogy a téma már unalmassá vált, a kontinentális gondolkodók 

megszállottja volt a polgári ember, aki a modernitás legrosszabb és 

legmegvetendőbb kudarcát képviseli, amelyet mindenáron le kell győzni. 

A nihilizmus a maga legkézzelfoghatóbb értelmében azt jelenti, hogy a 



 

 

burzsoá győzött, hogy a jövő, az összes 
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belátható jövő, hozzá tartozik, hogy minden magasság fölötte és minden 

mélység alatta illuzórikus, és hogy az életet nem érdemes ilyen feltételek 

mellett élni. Ez annak a bejelentése, hogy minden alternatíva vagy 

korrekció - például az idealizmus, a romantika, a historizmus és a 

marxizmus - kudarcot vallott. Az amerikaiak ezzel szemben általában azt 

hitték, hogy a modern demokratikus projekt az ő országukban 

beteljesedik, máshol is beteljesedhet, és hogy ez a projekt jó. Ők 

természetesen nem alkalmazzák magukra, vagy bárki másra a "burzsoá" 

kifejezést. Szeretik magukat középosztálynak nevezni, de ez nem hordoz 

magában semmilyen meghatározott szellemi tartalmat. Inkább jó 

dolognak tartják. Ha van itt valami hiba, akkor az az, hogy vannak 

szegények. A "középosztály" kifejezésnek nincs olyan sok ellentéte, mint 

a polgárinak, például arisztokrata, szent, hős vagy művész - mind jó -, 

kivéve talán a proletár vagy szocialista. A szellem otthon van, ha nem is 

teljesen elégedett, Amerikában. 

A modernitást a szabad domon és egyenlőségen, tehát a kormányzottak 

beleegyezésén alapuló politikai rendszerek alkotják, és a természet új 

tudománya teszi lehetővé, amely uralja és meghódítja a természetet, jólétet 

és egészséget biztosítva. Ez egy öntudatos filozófiai projekt volt, az 

embernek a társaihoz és a természethez való viszonyának valaha véghezvitt 

legnagyobb átalakítása. Az amerikai forradalom vezette be ezt a 

kormányzati rendszert az amerikaiak számára, akik általában elégedettek 

voltak az eredménnyel, és elég világos képet kaptak arról, hogy mit tettek. A 

politikai elvek és a jog kérdései egyszer s mindenkorra megoldódtak. Nem 

lett volna szükség további forradalomra, ha a forradalom a törvényesség 

alapelveinek megváltoztatását jelenti, összhangban az ésszel és a dolgok 

természetes rendjével, és fegyveres harcot követel meg azok ellen, akik 

ragaszkodnak a régi rendekhez és azok igazságtalan uralmi formáihoz. A 

forradalom, egy új szó a politikai szótárban, amely először az 1688-as 

angliai dicsőséges forradalomra utalt, amelyet a miénkkel nagyon hasonló 

elvek nevében hajtottak végre, hasonlít a napnak az éjszakából a nappalba 

való elmozdulásához. 

A Kant által új hajnalnak nevezett francia forradalom az akkori világ 

szemében sokkal nagyobb esemény volt, mint az amerikai forradalom, mert 

a világ két nagyhatalmának egyikét, Európa valóságos iskoláját érintette, az 

egyik legősibb és legcivilizáltabb néppel. A szabadságért és az 

egyenlőségért harcoltak és győztek, akárcsak az angol és az amerikai 

forradalom. Úgy tűnik, hogy beteljesítette a modern filozófia tervének 
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ellenállhatatlan diadalát, és véglegesen megadja 
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a szabadság és egyenlőség teodíciájának bizonyítéka. De elődeitől 

eltérően káprázatos értelmezéseknek adott életet, és minden irányban 

olyan reakciókat indított el, amelyek még nem merítették ki az általa 

adott lendületet. A jobboldal - egyetlen komolyabb értelmében az 

egyenlőséggel (nem a gazdasági egyenlőséggel, hanem a 

jogegyenlőséggel) szemben álló párt - először a Trón és az Oltár nevében 

akarta visszacsinálni a forradalmat, és ez a reakció valószínűleg csak 

Francisco Franco 1975-ös megjelenésével lehelt utoljára levegőt. A 

jobboldal egy másik formája, mintegy progresszív jobboldal, egy újfajta 

egyenlőtlenséget, egy új európai vagy német arisztokráciát akart 

létrehozni és ráerőltetni a világra, és 1945-ben Berlinben 

szétrobbantották. A baloldal, amely a forradalmat a magántulajdon 

eltörlésével akarta befejezni, még mindig él, de ez soha nem sikerült 

azokban a nemzetekben, különösen Franciaországban, amelyekre a 

francia forradalom a legnagyobb hatást gyakorolta. A cener, a polgári 

megoldás volt az, amely hosszú távon győzött, de annyi sajnálat és annyi 

csalódott törekvés után Franciaországban, Németországban, Ausztriában, 

Belgiumban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában, 

ahogyan Angliában és az Egyesült Államokban is. Az utolsó igazán nagy 

polgárgyűlölők nagyjából ugyanebben az időben haltak meg: Sartre, De 

Gaulle és Heidegger. (Az amerikaiak nem eléggé vannak tisztában azzal, 

hogy a burzsoázia gyűlölete legalább annyira a jobboldal, mint a baloldal 

sajátja.) Várható bizonyos irodalmi utóhatás, hiszen a burzsoázia szinte 

reflex az írók körében, és csak nagy nehezen tanulható ki, amint azt 

bebizonyosodott, amikor oly sokan akkor is kitartottak mellette, amikor a 

közelben nácik és kommunisták voltak, akik megérdemelték volna a 

figyelmüket. Hogy ezt a lángot életben tartsák, sok irodalmár Hitlert 

burzsoá jelenségként értelmezte, és ezt az értelmezést az ismétlés 

erejével ragasztották meg. 

Lehet, hogy mostanra elfogytak az új forradalmak és az ezek 

igazolásához szükséges új metafizika, amelyek a francia forradalom vélt 

kudarcainak orvoslására szolgáltak; de a valósággal való megbékélés 

inkább fáradt, mint lelkes. Azért használom az "érzékelt" szót, mert a 

francia forradalom sokféle olvasata alapján - monarchisták, katolikusok, 

liberálisok, szocialisták, robespierreiek, bonapartisták -, amelyek nem 

üres tudományos gyakorlatok voltak, hanem életformáló és cselekvésre 

késztető 

Nietzsche arra a következtetésre jutott, hogy itt nincs szöveg, csak 
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értelmezés. Ez a megfigyelés az alapja annak a jelenleg népszerű nézetnek, 

hogy nincs van, hanem csak a válás perspektívái vannak, hogy az észlelés 

éppúgy valóság, mint amennyire van, hogy a dolgok olyanok, amilyennek 

észlelik őket. 
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legyen. Ez a nézet természetesen azzal a felfogással áll kapcsolatban, hogy 

az ember értékteremtő, nem pedig jót felfedező lény. Nem meglepő, hogy 

forrását legalább részben a modern politika legnagyobb eseményeiben 

találjuk. 

Az Amerika és a kontinens közötti félreértés az, hogy ahol az 

amerikaiak megoldást láttak, ott a kontinensiek problémát láttak. Az 

amerikai forradalom világos és egységes történelmi valóságot hozott 

létre; a francia forradalom kérdések és problémák sorát. Az amerikaiak 

hajlamosak voltak elnézően tekinteni a francia forradalomra. A 

miénkhez hasonló jó dolgokat képviselt, de nem sikerült stabil 

intézményi keretet biztosítania számukra. A kontinensen az értelmiség 

nagy része, a legbefolyásosabb része4 a francia forradalmat nem azért 

tekintette kudarcnak, mert nem sikerült megteremtenie a liberális 

demokráciát, hanem azért, mert túlságosan is sikeres volt abban, hogy 

létrehozta a liberális demokratikus embertípust - vagyis a burzsoáziát -, 

és az ő osztályának, a burzsoáziának hatalmat adott a társadalomban. 

Még egy olyan Amerika- és liberálisbarát író, mint Tocqueville, aki a 

francia nehézséget valóban a liberális intézményekhez való 

alkalmazkodásra való képtelenségében látta, melankolikusan nyilatkozott 

a következőkről 

a teljesen emberi élet kilátásai bennük. 

Az amerikaiak nem találtak túl sok bájt a franciaországi ancien 

regime-ben. Trónja és oltára maga volt az igazságtalan egyenlőtlenség és az 

előítéletesség valósága, amelyet az amerikai rezsim igyekezett felváltani a 

világban. Amerika, úgy vélték, viszonylag könnyen sikerrel jár majd a 

projektjében, mert itt a feltételek egyenlőségével kezdtük. Az amerikaiaknak 

nem kellett megölniük egy királyt, nem kellett kiszorítaniuk egy 

arisztokráciát, amely itt marad és bajt okoz, vagy feloszlatniuk egy egyházat, 

esetleg eltörölniük azt. De mindezek szükségessége, valamint a párizsi 

csőcselék jelenléte, amely nem tudta elfogadni a jogállamiságot, 

megakadályozta a franciákat abban, hogy elérjék a rendezett demokrata 

kormányzáshoz szükséges ésszerű konszenzust. 

A kontinensen azonban a közbeszédet egy másik nézet uralta. 

Egyes európaiak számára az amerikaiak az emberi látókör tűrhetetlen 

beszűkülését jelentették, és túl magas volt az ár, amelyet a tisztességes 

rendért és jólétért fizettek. A francia arisztokrácia nemes volt, briliáns... 

 
4Az olyan gondolkodókat, mint Tocqueville, aki minősített módon támogatta az amerikai megoldást, 
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Franciaországban kevesen olvassák vagy törődnek vele; és Montesquieu, az a francia, aki a 

legközelebb áll az angol és az amerikai politikai filozófiai hagyományhoz, és a legnagyobb hatással 

volt az amerikai alapítókra, Franciaország igazán nagy írói közül az a francia, aki a legkevésbé érinti a 

francia tudatot. 
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a liberális társadalom kereskedelmi életének és motívumainak 

kicsinyességével és szürkeségével éles ellentétben álló ízlésvilágot. 

Annak elvesztése, amit ez az arisztokrácia képviselt, elszegényítené a 

világot. Ennél is fontosabb, hogy a lebontott vallásról azt lehetett 

gondolni, hogy az élet mélységét és komolyságát fejezi ki. Ha a nemes 

és a szent nem talál komoly kifejezést a demokráciában, akkor a 

demokrácia választási létjogosultsága megkérdőjeleződik. Ezek a 

reakciósok, az ancien regime kitagadottjainak érvei, külön kérései. 

Számunkra sokkal súlyosabbak a forradalmárok érvei, akik 

elfogadták a szabadság és egyenlőség elveinket. Sokan úgy vélték, hogy 

nem gondoltuk át ezeket a dédelgetett eszméket. Vajon az egyenlőség 

valóban csak egyenlő lehetőséget jelenthet-e az egyenlőtlen tehetségek 

számára a tulajdonszerzésre? A szerzésben való ravaszságot jobban 

kellene jutalmazni, mint az erkölcsi jóságot? Megférhet-e a 

magántulajdon és az egyenlőség ilyen könnyen egymás mellett, amikor 

még Platón is az egyenlők közötti kommunizmust követelte? A 

kommunizmus vagy a szocializmus soha nem tudott igazán nagyot lépni 

a magántulajdon tiszteletben tartásával szemben az Egyesült 

Államokban. A tulajdon Locke-féle meghatározása tökéletesen 

megfelelt, és még mindig megfelel a mi vérmérsékletünknek, és 

Rousseau kritikája szinte semmilyen hatást nem gyakorolt nálunk, bár 

Európában nagyon erős volt és maradt. A szabadság pedig számunkra 

pusztán azt jelentette, hogy az ember úgy cselekszik, ahogyan akar, és 

csak a társadalmi lét minimális követelményei korlátozzák. Nem értettük 

meg kellőképpen, hogy mit követel meg a magunk számára valóban 

törvények megállapítása, és nem léptünk túl a pusztán negatív 

szabadságon, a brutális késztetések kielégítésén. Ami a vallást illeti, az 

Amerikában meghonosított egyházak megőrizték a kereszténység 

babonáját, amelynek legyőzése talán az ember felszabadításának kulcsa 

volt. Egy jó rendszernek ateistának kell lennie, vagy polgári vallással 

kell rendelkeznie? És végül, mi a fenét kezdhetünk a napóleoni 

-hősies ambíció és katonai dicsőség -, minthogy figyelmen kívül 

hagyjuk vagy leleplezzük? 

Ilyen kérdéseket vetett fel a francia forradalom a történelem 

mészárszékén, és ezeket a kérdéseket nem szívesen hallgattuk meg. Ezek 

szolgáltatták az anyagot egy évszázadnyi komoly filozófiához a 

Kontinensen, ahová a filozófia szelleme Angliából visszatért. Még 

Millnek, az utilitarizmus örökösének is, amely a korábbi liberális 
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gondolkodás még szűkebb és önelégültebb változata volt, egy német 

gondolkodóhoz, Humboldthoz kellett fordulnia a spontaneitás 

fogalmáért, hogy vonzó modern beszámolót adjon a szabadság 

lényegéről, és megvédje azt a többség zsarnokságának veszélyeitől. A 

filozófia, úgy tűnik, a szembesülésben kezdődik... 
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a politikai alternatívákhoz való viszonyulást. A francia forradalom óta 

született igazán nagy filozófusok közül egyedül Kant volt a liberális 

demokrácia barátja. Ő pedig kénytelen volt azt olyan módon 

újraértelmezni, amely felismerhetetlenné és vonzóvá tette számunkra. Új 

ismeretelméletet dolgozott ki, amely lehetővé teszi a szabadságot, 

amikor a természettudomány determinisztikus, új erkölcsöt, amely 

lehetővé teszi az ember méltóságát, amikor az emberi természetet önző 

természetes étvágyakból állónak értjük, és új esztétikát, amely megmenti 

a szépet és a magasztosat a puszta szubjektivitástól. Mindez nem 

érintette a liberalizmus alapítóinak korábbi egalitárius gondolkodását. 

Amit az amerikai és a francia forradalomban eljátszottak, azt Locke 

és Rousseau, a modem politika drámájának színpadra állítói már 

korábban kigondolták. Az elme e kolumbuszai - Thomas Hobbes járt az 

élen, de Locke és Rousseau követte őket, és megbízhatóbb tudósítóknak 

számítottak - feltárták a természet állapotának nevezett újonnan 

felfedezett területet, ahol egykor őseink mindannyian éltek, és elhozták a 

fontos hírt, hogy természetüknél fogva minden ember szabad és egyenlő, 

és hogy joguk van az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz. Ez az a 

fajta információ, amely forradalmakat okoz, mert kirántja a 

varázsszőnyeget a királyok és nemesek lába alól. Locke és Rousseau 

egyetértett ezekben az alapelvekben, amelyek a modem politika szilárd 

alapjává váltak. Ahol nem értettek egyet, ott következtek be a 

modernitáson belüli nagy konfliktusok. Locke volt a nagy gyakorlati 

siker; az új angol és amerikai rezsimek az ő útmutatásai szerint 

alapították meg magukat. Rousseau, minden idők talán legnagyobb 

irodalmi sikere, inspirálta az összes későbbi, gondolatban és tettben, 

magán- és közéletben tett kísérletet arra, hogy megváltoztassák, 

korrigálják vagy kikerüljék Locke teljes győzelmének végzetét. Ma már 

divatos tagadni, hogy valaha is létezett természeti állapot. 

Olyanok vagyunk, mint az arisztokraták, akiket nem érdekel, hogy őseink 

egykor vademberek voltak, akiket csak a haláltól és a hiánytól való félelem 

motivált, és a makkokért folytatott vitákban ölték egymást. De mi továbbra 

is abból a tőkéből élünk, amelyet ezek az elutasított elődök adtak át nekünk. 

Mindenki hisz a szabadságban és az egyenlőségben, valamint az ezekből 

fakadó jogokban. Ezeket azonban a természeti állapotból hozták a polgári 

társadalomba; mivel más alapjuk nincs, éppoly mitikusnak kell lenniük, mint 

a megbízhatatlan utazók meséje a természeti állapotról. Az iránytűjüket adó 

új természettudományok útmutatásai alapján eljutottak az eredethez. 
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és nem a végsőkig, mint a régebbi politikai filozófusok. Szókratész egy 

ragyogó várost képzelt el a beszédben; Hobbes egy elszigetelt egyént 

fedezett fel, akinek az élete "aljas, csúnya, brutális és rövid". Ez egy nagyon 

eltérő perspektívát nyit meg azzal kapcsolatban, hogy mit akar és mit remél 

az ember a politikától. A prudencia nem a ritka és nehéz, ha nem lehetetlen 

erények ápolására hivatott rendszerek felé mutat, hanem egy jó rendőrség 

felé, amely megvédi az embereket egymástól, és lehetővé teszi számukra, 

hogy a lehető legjobban megőrizzék önmagukat. Hobbes, Locke és 

Rousseau mind azt találták, hogy a természet így vagy úgy háborúra vezeti 

az embereket, és hogy a polgári társadalom célja nem az, hogy 

együttműködjön az emberben rejlő természetes hajlammal a tökéletesség 

felé, hanem hogy békét teremtsen ott, ahol a természet tökéletlensége 

háborút okoz. 

A természeti állapotról szóló jelentésekben vegyesen voltak rossz és jó 

hírek. Talán a legfontosabb felfedezés az volt, hogy nincs Édenkert; a 

szellem Eldorádójáról kiderült, hogy egyszerre sivatag és dzsungel. Az 

ember kezdetben nem volt ellátva, és jelenlegi állapota nem a bűnének, 

hanem a természet fösvénységének az eredménye. Magára maradt. Isten nem 

gondoskodik róla, és nem is bünteti. A természet közömbös igazságossága 

szörnyű gyász az ember számára. Gondoskodnia kell magáról anélkül a 

remény nélkül, amely a jó embereknek mindig is megvolt: hogy a bűnnek 

ára van, hogy a gonoszok szenvedni fognak. De ez egyben nagy 

felszabadulás is - Isten gyámsága alól, a királyok, nemesek és papok 

követelései alól, a bűntudattól vagy a rossz lelkiismerettől. A legnagyobb 

remények szertefoszlanak, de a legnagyobb rémek és belső rabságok 

némelyike eloszlik. 

Védtelenség, mezítelenség, elviselhetetlen szenvedés és a halál 

szörnyűsége azok a kilátások, amelyekkel az embernek _illúziók nélkül_ 

szembe kell néznie. De a már kialakult társadalom szemszögéből nézve a 

dolgokat, az ember büszke lehet magára. Fejlődött, mégpedig a saját 

erőfeszítései révén. Jót gondolhat magáról. És most, hogy birtokában van 

az igazságnak, még szabadabban lehet önmaga, és javíthatja helyzetét. 

Szabadon alakíthat olyan kormányokat, amelyek mitikus kötelességektől 

és uralkodási címektől mentesen az ő érdekeit szolgálják. Hobbes, Locke 

és Rousseau eredetfeltárásai lehetővé tettek egy új kezdetet az 

elméletben, a politika újjáépítésének tervét, ahogyan az Újvilág 

felfedezése és felfedezése is új kezdetet ígért a gyakorlatban. A két új 

kezdet egybeesett, és létrehozta - más csodák mellett - az Egyesült 
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Államokat. 

Locke a természeti állapotról való elmélkedéséből merítette a 

felvilágosodás formuláját, amely a természeti és a politikai felfogás 

sajátos kombinációját tartalmazza. 
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tudomány. Kiindulópontja az ész korlátlan használata. Ebben egyszerűen 

követi a filozófusok legrégebbi véleményét. Az ember szabadsága abban áll, 

hogy életét aszerint rendezi el, amit legjellemzőbb képességei révén saját 

maga lát, megszabadulva a zsarnokok erejétől és a hazugságok, azaz a 

mítoszok tekintélyétől. Az ember mint ember, szemben e hely vagy idő, 

nemzet vagy vallás emberével, a segítsége nélküli értelem révén 

megismerheti a dolgok okait, saját maga számára megismerheti a 

természetet. Az autonómia nem a sorsszerű, alaptalan döntést jelenti a 

semmiben, ahogyan ma általában gondolják, hanem az önmagunk irányítását 

a valóságnak megfelelően. Kell lennie egy külsőnek ahhoz, hogy a belsőnek 

értelme legyen. 

Így gondolták Locke és filozófiai elődei és utódai. A felvilágosodást az 

különböztette meg a korábbi filozófiától, hogy minden emberre ki akarta 

terjeszteni azt, ami eddig csak kevesek kiváltsága volt: az ész szerint élt 

életet. Nem az "idealizmus" vagy az "optimizmus" motiválta ezeket a 

filozófusokat, hanem egy új tudomány, egy "módszer", és ezzel együtt egy új 

politikatudomány. A testek mozgásának világos és egyértelmű matematikai 

tudománya, amelyet egy egyszerű, az átlagemberek számára könnyen érthető 

módszer alkalmazásával fedeztek fel, hozzáférhetővé tehette számukra a 

természet ismeretét, ha nem is biztosította számukra a zsenialitást e tudás 

felfedezéséhez. Az egésznek a különböző mitikus vagy költői nézetei, 

amelyek az emberi nemzetek horizontját meghatározták, és amelyeken belül 

a filozófusok mindig is egyedül és félreértetten éltek, megszűnnének, és a 

tudós és a nem tudós közötti alapvető szemléletbeli különbség leküzdhető 

lenne. Továbbá, ha magát az embert kivesszük a sötétség országának 

árnyékából, és a tudomány fényében vizsgáljuk, akkor belátjuk, hogy 

természeténél fogva a mozgásban lévő testek birodalmába tartozik, és hogy ő 

is, mint minden más test, meg akarja őrizni a mozgását, vagyis az életét. 

Minden emberben erős félelem van a haláltól, ami megfelel a természet 

útjának. Az ember számára előírt egyéb célok kritikai, tudományos, 

módszeres vizsgálata megmutathatja, hogy azok a képzelet, a hamis 

vélekedés birodalmába tartoznak, vagy ebből az elsődleges célból erednek. 

Az ilyen kritikai vizsgálat, amelyre minden ember képes, ha a filozófusok 

útmutatást adnak neki, és amelyet minden emberben erős hajlamok 

támogatnak, a cél üdvös egységét és az emberi probléma hasznos 

leegyszerűsítését eredményezi: a kiszolgáltatott embernek a megőrzéséhez 

szükséges eszközöket kell keresnie. Mivel ez az, amit minden ember igazán 

akar, bármilyen megállapodás segít nekik abban, hogy élelmet, ruhát, 
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szállást, egészséget és mindenekelőtt védelmet kapjanak az egyik 
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egy másik, ha megfelelően nevelik őket, elnyeri a beleegyezésüket és a 

hűségüket. 

Miután a világot megtisztítottuk a szellemektől vagy szellemektől, 

kiderül számunkra, hogy a kritikus probléma a hiány. A természet egy 

mostohaanya, aki ellátatlanul hagyott minket. De ez azt jelenti, hogy nem 

kell hálát adnunk. Amikor tiszteltük a természetet, szegények voltunk. Mivel 

nem volt elég, kénytelenek voltunk egymástól elvenni; és e versengés 

következtében elkerülhetetlenül kitört a háború, az élet legnagyobb veszélye. 

De ha ahelyett, hogy egymás ellen harcolnánk, összefogunk, és háborút 

indítunk mostohaanyánk ellen, aki előlünk tartja el a gazdagságát, akkor 

egyúttal magunkról is gondoskodhatunk, és véget vethetünk a 

viszálykodásnak. A természet meghódítása, amelyet a tudomány belátása és 

az általa termelt hatalom tesz lehetővé, a politika kulcsa. A régi kom 

mandátum, hogy szeressük testvéreinket, lehetetlen követelményeket 

támasztott velünk szemben, a természet elleni követelményeket, miközben 

semmit sem tett a valós szükségletek kielégítése érdekében. Nem testvéri 

szeretetre vagy hitre, reményre és szeretetre van szükség, hanem öncélú 

racionális munkára. Az az ember járul hozzá leginkább az emberi 

nyomorúság enyhítéséhez, aki a legtöbbet termel, és a legbiztosabb módja 

annak, hogy erre rávegyük, nem az, hogy buzdítjuk, hanem az, hogy a 

legtöbb kézzel jutalmazzuk, hogy valamilyen módon feláldozza a jelen 

örömét a jövőbeli haszon kedvéért, vagy hogy az így szerzett erő révén 

biztosítsuk a fájdalom elkerülését. Az ember jóléte és biztonsága 

szempontjából nem a keresztény vagy az arisztotelészi erényeket gyakorló 

emberekre van szükség, hanem racionális (érdekeiket kiszámítani képes) és 

szorgalmas emberekre. Az ő ellentéteik nem az elvetemültek, gonoszok vagy 

bűnösök, hanem a veszekedők és a tétlenek. Ide tartozhatnak a papok és a 

nemesek is, valamint azok, akikről a legnyilvánvalóbb, hogy eszünkbe 

jutnak. 

Ez a séma adja a liberális demokrácia kulcsfogalmát, világunk 

legsikeresebb és leghasznosabb politikai fogalmát: a jogokat. A 

kormány azért van, hogy megvédje az emberek munkájának termékét, a 

tulajdonukat, és ezzel együtt az életet és a szabadságot. Az a felfogás, 

hogy az ember elidegeníthetetlen természetes jogokkal rendelkezik, hogy 

ezek egyénként az egyénhez tartoznak, mind időben, mind 

szentségükben megelőzve minden polgári társadalmat, és hogy a polgári 

társadalmak azért léteznek, hogy ezeket a jogokat biztosítsák, és 

legitimitásukat e jogok biztosításából nyerik, a modern filozófia 
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találmánya. A jogok, akárcsak az ebben a fejezetben tárgyalt többi 

fogalom, újdonságok a modernitásban, nem részei a politika vagy a 

klasszikus politikai filozófia köznapi nyelvének. Hobbes kezdeményezte 

a jogok fogalmát, és Locke adta neki a legnagyobb tekintélyt. A többi 
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azonban tökéletesen megértjük a jogokat, és azonnal hozzáférünk a 

mögöttes gondolathoz. A többiek idegenek, problematikusak; és 

megértésük nagy erőfeszítést igényel, amit - állításom szerint - nem 

teszünk meg. De a jogok a miénk. Lényünket alkotják; megéljük őket; ők 

a mi józan eszünk. A jog nem a rossz ellentéte, hanem a kötelességé. A 

szabadság része, illetve lényege. Az ember dédelgetett szenvedélyéből 

indul ki, hogy éljen, mégpedig a lehető legfájdalommentesebben. Az 

egyetemes szükségletek és a természet egészéhez való viszonyuk 

elemzése megmutatja, hogy ez a szenvedély nem pusztán képzelgés. 

Jognak nevezhető és politikai jelentőségű fogalommá alakítható, amikor 

az ember teljes mértékben tudatában van annak, hogy mire van leginkább 

szüksége, felismeri, hogy mások fenyegetik őt, és ők is őt. A rugó, amely 

a társadalmi gépezetet működésbe hozza, ez a felismerés, amely azt a 

számítást generálja, hogy ha az ember hajlandó tiszteletben tartani mások 

életét, szabadságát és tulajdonát (amelyek iránt nincs természetes 

tisztelete), akkor rávehető őket a viszonzásra. Ez a jogok alapja, egy 

újfajta erkölcs, amely szilárdan az önérdeken alapul. 

Azt mondani, "Tve got my rights", olyan ösztönös az amerikaiaknál, 
mint a 

lélegzetvétel, annyira világos és nyilvánvaló ez a szemléletmód. Jelenti a 

játékszabályokat, amelyeken belül az emberek békésen játszanak, 

amelyek szükségességét belátják és elfogadják, és amelyek megsértése 

erkölcsi felháborodást vált ki. Ez az egyetlen igazságossági elvünk. A 

jogaink ismeretéből következik az ezeket védő közösséggel szembeni 

kötelességeink elfogadása. Az igazságosság számunkra az egyenlő jogok 

tiszteletben tartását jelenti, amelyeket a kormányzat ereje egyformán 

garantál. Ma a világon mindenki a jogokról beszél, még a kommunisták 

is, Marx örökösei, akik a "burzsoá jogokat" szemfényvesztésként 

gúnyolták ki, és akiknek gondolkodásában nincs helye a jogoknak. De 

szinte minden megfontolt megfigyelő tudja, hogy a jogok eszméje az 

Egyesült Államokban hatolt be legmélyebben a polgárok vérkeringésébe, 

és ez magyarázza a szokatlanul kevés szolgalelkűségüket. Enélkül nem 

lenne semmink, csak kaotikus önzésünk; és ez egy bizonyos önzetlenség 

érdekelt forrása. Úgy érezzük, hogy az emberek érdekeit kell újra szem 

előtt tartani. 

Ez a rendszer radikális szakítást jelentett a politikai problémák régi 

szemléletmódjával. A múltban úgy gondolták, hogy az ember kettős 

lény, egyik része a közjóért, a másik a magánérdekekért aggódik. Úgy 
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gondolták, hogy ahhoz, hogy a politika működjön, az embernek le kell 

győznie önző részét, zsarnokoskodnia kell a pusztán magánérdekek 

felett, 
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erényesnek lenni. Locke és közvetlen elődei azt tanították, hogy az 

ember egyetlen része sem irányul természeténél fogva a közjóra, és hogy 

a régi módszer egyszerre volt túlságosan szigorú és hatástalan, hogy 

szembe ment az árral. Kísérleteztek azzal, hogy a magánérdeket a 

közérdek szolgálatába állítsák, a természetes szabadságot a szigorú erény 

elé helyezve. Az önérdek ellenséges a közjóval szemben, de a 

felvilágosult önérdek nem az. És ez a legjobb kulcs a felvilágosodás 

értelméhez. Az ember értelmét rá lehet venni arra, hogy belássa 

kiszolgáltatottságát és előre lássa a jövőbeli szűkösséget. A jövőnek és 

veszélyeinek ez a racionális tudatosítása elég ahhoz, hogy a 

szenvedélyeket mozgásba hozza. A múltban az emberek isteni parancsra 

és a családot alkotó vérségi kötelékekhez hasonló kötődések révén 

közösségek tagjai voltak. Rousseau kifejezésével élve "denaturáltak" 

voltak. Hűségük fanatikus volt és elnyomta természetüket. A tiszta 

észérvek letörölték ezt a táblát, hogy rá lehessen írni a nyugodtan és 

nyereségvágyból kötött szerződéseket, amelyek az üzleti életben 

fellelhető kapcsolatokat foglalják magukban. A kiszámított munka a 

az egész ügy summája. Thomas Watson mindent elmondott azzal a 

mottóval, amelyet irodáinak és gyárainak falán helyezett el: "Gondolkozz"; 

mert olyan embereknek szólt, akik már dolgoztak. 

Az amerikaiak lockeiek: felismerik, hogy a munka szükséges (nem 

vágynak egy nem létező Édenbe), és jólétet fog teremteni; mértékletesen 

követik természetes hajlamaikat, nem azért, mert rendelkeznek a 

mértékletesség erényével, hanem mert szenvedélyeik kiegyensúlyozottak, és 

felismerik ennek ésszerűségét; tiszteletben tartják mások jogait, hogy az 

övékét is tiszteletben tartsák; engedelmeskednek a törvénynek, mert saját 

érdekükben hozták azt. Isten vagy a hősök szempontjából mindez nem túl 

inspiráló. De a szegények, a gyengék, az elnyomottak - az emberiség 

túlnyomó többsége - számára ez az üdvösség ígérete. Ahogy Leo Strauss 

fogalmazott, a modernek "alacsony, de szilárd talajra építettek". 

 
Rousseau úgy vélte, hogy Hobbes és Locke nem mentek elég messzire, 

hogy nem jutottak el a szellem Indiáihoz, bár azt hitték, hogy igen. Pontosan 

azt találták meg, amit keresni kezdtek: a természetes embert, akinek 

természetessége éppen abban állt, hogy rendelkezett a társadalom 

megteremtéséhez szükséges tulajdonságokkal. Ez túl egyszerű volt ahhoz, 

hogy igaz legyen. 
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A természetes ember teljesen önmagáért van. Ő a számszerű egység, az 

abszolút egész, amely csak önmagához vagy a fajtájához képest relatív. A 

polgári ember csak egy töredék 
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egység a nevezőtől függő egység; értékét az egészhez való viszonya 

határozza meg, ami a társadalmi test..... 

Aki a polgári rendben meg akarja őrizni a természet senti ments 

elsőbbségét, az nem tudja, mit akar. Mindig ellentmondásban van önmagával, 

mindig hajlamai és kötelességei között lebeg, soha nem lesz sem ember, sem 

polgár. Nem lesz jó sem önmagának, sem másoknak. Napjaink emberei közé 

fog tartozni: francia, angol, polgár. Semmi sem lesz belőle. (Emile, 39-40. o., 

szerk. Bloom, Basic Books, 

1979) 

 
 

Locke volt az, aki meg akarta őrizni a természeti érzések 

elsőbbségét a polgári rendben, és az ő hibájának eredménye a polgárság. 

Rousseau találta ki a fogalmat modern értelemben, és ezzel a modern 

szellemi élet nagy forrásánál találjuk magunkat. A jelenségről szóló 

elemzésének érthetősége és finomsága nem hagyott semmi újat mondani, 

és a jobboldal és a baloldal örökre elfogadta a modern ember leírását, 

mint egyszerűen igazat, míg a centrumot nyomasztotta, megfélemlítette 

és védekező helyzetbe hozta. Rousseau annyira meggyőző volt, hogy a 

felvilágosodás diadalának pillanatában lerombolta a felvilágosodás 

önbizalmát. 

Nem szabad elfelejteni, hogy Rousseau kritikáját az általa nagyra 

becsült Locke-kal való alapvető egyetértésből indítja ki az állati emberről. 

Az ember természeténél fogva magányos lény, akit csak a megőrzése és a 

kényelme érdekel. Rousseau továbbá egyetért azzal, hogy az ember a polgári 

társadalmat szerződéssel hozza létre, saját megőrzése érdekében. Nem ért 

egyet Locke-kal abban, hogy az önérdek, bárhogyan is értelmezzük, 

automatikusan összhangban van azzal, amire a polgári társadalomnak 

szüksége van és amit megkövetel. Ha Rousseau-nak igaza van, akkor az 

ember észérve, a legjobb érdekeit számolgatva nem arra fogja vezetni, hogy 

jó polgár, törvénytisztelő állampolgár akarjon lenni. Vagy önmaga lesz, vagy 

polgár lesz, vagy megpróbál mindkettő lenni, de egyik sem lesz. Más szóval, 

a felvilágosodás nem elég a társadalom megteremtéséhez, sőt inkább 

feloszlatja azt. 

A természeti állapotból nagyon hosszú volt az út, és a természet most 

távol van tőlünk. Az önellátó, magányos lénynek sok változáson kellett 

keresztülmennie, hogy rászoruló, társas lénnyé váljon. Útközben a 

boldogság célját felcserélték a biztonságra és kényelemre való törekvéssel, a 

boldogság elérésének eszközeivel. A polgári társadalom minden bizonnyal 



 

jobb, mint a hiány és az egyetemes háború állapota. Mindez a mesterkéltség 

azonban egy olyan lényt tart fenn, aki már nem tudja, mi is ő valójában, aki 

annyira elmerült a létezésben, hogy elfelejtette, mi is ő valójában. 
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a létjogosultságát, akinek a teljes biztonság és a tökéletes kényelem 

tényleges elérése esetén fogalma sincs arról, hogy mit kellene tennie. A 

fejlődés abban a felismerésben csúcsosodik ki, hogy az élet értelmetlen. 

Hobbesnak bizonyára igaza volt, amikor az emberben a legerősebb 

érzéseket kereste, azokat, amelyek a véleménytől függetlenül léteznek, 

és mindig az ember részei. De a halálfélelem, bármennyire is erős, és 

bármennyire is hasznos motívumként szolgálhat a békére való 

törekvéshez, és ezért a foggal-körömmel érvényesülő joghoz, nem lehet 

az alapvető tapasztalat. Ez egy még alapvetőbbet feltételez: azt, hogy az 

élet jó. A legmélyebb tapasztalat a létezés kellemes érzése. A tétlen, vad 

ember is élvezheti ezt az érzést. Az elfoglalt polgár nem, aki keményen 

dolgozik és inkább másokkal foglalkozik, mint önmagával. 

A természetnek még mindig van valami rendkívül fontos 

mondanivalója számunkra. Lehet, hogy mi azon fáradozunk, hogy 

elsajátítsuk, de a természet elsajátításának oka a természetből származik. 

A halálfélelem, amelyre Hobbes támaszkodott, és amely Locke számára 

is meghatározó, a természet negatív tapasztalatához ragaszkodik, és 

eltörli az általa feltételezett pozitív tapasztalatot. Ez a pozitív tapasztalat 

valahogy még mindig aktív bennünk; feledékenységünkben tele vagyunk 

homályos elégedetlenségekkel, de elménknek hatalmas erőfeszítéseket 

kell tennie, hogy az élet természetes édességét a maga teljességében 

megtalálja. A visszaút legalább olyan hosszú, mint az, amely ide vezetett. 

Hobbes és Locke számára a természet közeli és vonzó, az ember 

társadalomba való beköltözése pedig könnyű és egyértelműen jó volt. 

Rousseau számára a természet távoli és vonzó, és a társadalomba való 

beköltözés nehéz volt és megosztotta az embert. Éppen amikor úgy tűnt, 

hogy a természetet végleg kiűztük vagy legyőztük magunkból, Rousseau 

nyomasztó vágyakozást szült bennünk iránta. Elveszett teljességünk ott 

van. Az embernek Platón Symposionja jut eszébe, de ott a teljesség 

utáni vágyakozás az eszmék, a célok megismerése felé irányult. 

Rousseau-nál a vágyakozás a maga kezdeti kifejeződésében a primitív 

érzések élvezete után irányul, amelyek a természet állapotában, a 

kezdeteknél találhatók meg. Platón egyesült volna Rousseau-val a 

polgáriakkal szemben abban, hogy ragaszkodik a jóra való vágyakozás 

alapvető emberi mivoltához, szemben a rossz óvatos kerülésével. Sem a 

vágyakozás, sem a lelkesedés nem tartozik a polgárhoz. A filozófia és a 

művészetek története Rousseau hatása alatt a vágyakozás hihető 

tárgyainak keresése vagy gyártása volt, hogy a polgári jólét és 

önelégültség ellenében lépjen fel. Ennek a történetnek része volt a 
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burzsoázia azon törekvése, hogy önelégülése részeként elsajátítsa a 

vágyakozás kultúráját. 

A természet és a társadalom ellentéte Rousseau értelmezésében 

az ember megosztottságának okát. Úgy találja, hogy a burzsoá 
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ezt a megosztottságot az önszeretet és a mások iránti szeretet, a hajlam és a 

kötelesség, az őszinteség és a képmutatás, az önmagunk és az idegenség 

közötti konfliktusban éli meg. A természet és a társadalom közötti ellentét 

áthatja az emberi probléma minden modern vitáját. Hobbes és Locke 

azért tette ezt a megkülönböztetést, hogy az erény követelményei által az 

emberben keltett feszültségeket leküzdje, majd a teljességet 

megkönnyítse számára. Úgy gondolták, hogy csökkentették a távolságot 

a hajlam és a kötelesség között azáltal, hogy minden kötelességet a 

hajlamból vezettek le; Rousseau szerint, ha valami, akkor inkább 

növelték ezt a távolságot. Ezzel visszaállította az ember 

megosztottságának régebbi, modernitás előtti érzékét, és ezáltal a 

boldogság elérésének összetettségét, amelynek elérését a liberális 

társadalom garantálja, miközben lehetetlenné teszi. A helyreállítás 

azonban egészen más alapokon történik, amint az abból is látszik, hogy a 

múltban az emberek a feszültséget a test és a lélek, nem pedig a természet 

és a társadalom összeegyeztethetetlen igényeire vezették vissza. Ez is 

gazdag terepet nyit a Rousseau eredetiségéről való elmélkedés számára. 

A felelősség áthelyeződik, és az egységre való örökös törekvés fókusza 

megváltozik. Az ember egésznek született, és legalábbis elképzelhető, 

hogy újra egésszé válik. Olyan fajta remény és kétségbeesés merül fel, 

amelyet a test-lélek megkülönböztetés nem enged meg. Megváltozik, hogy 

az ember mit gondoljon önmagáról és vágyairól. A korrekciós eszközök 

a forradalomtól a terápiáig terjednek, de a gyónásnak vagy a test 

megalázásának alig van helye. Rousseau Vallomásai Augustinus 

vallomásaival ellentétben azt hivatottak bizonyítani, hogy jónak született, 

hogy a test vágyai jók, hogy nincs eredendő bűn. Az ember természetét a 

hosszú történelem megcsonkította; és most olyan társadalomban kell 

élnie, amelyre nem alkalmas, és amely lehetetlen követelményeket támaszt 

vele szemben. Vagy a jelenbe való nyugtalan beletörődés, vagy a múltba 

való visszatérés kísérlete, vagy a két pólus, a természet és a társadalom 

kreatív szintézisének keresése. 

Ezek a társadalmi és politikai gondolkodás lényege a 

XIX. és XX. században, amely Rousseau liberalizmuskritikájából indult 

ki. A természet-társadalom megkülönböztetés mindannyiunk számára 

több mint ismerős. Legjobban Freudtól ismerjük, akinek a tudattalanról 

szóló beszámolójában megtalálható az elveszett természet, valamint az 

egész zord történelem, amely kivett minket a természetből; akinek a 

neurózisokról szóló beszámolójában a civilizációs igények ránk 
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gyakorolt hatását látjuk; és akinek a valóságelvről szóló beszámolójában 

a polgári társadalomhoz való zord alkalmazkodást ismerjük fel. Az 

ember megosztottságának könnyű megoldását a kora újkori 

gondolkodásban elveti, de a megoldást mégis elvárja. A problémák 

könnyű vagy nehéz megoldásainak keresése a 
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a modernitás bélyegét, míg az antikvitás az alapvető feszültségeket 

állandónak tekintette. 

Az énnek a társadalomhoz való rossz alkalmazkodására, a megőrzés 

és a tulajdon racionalitására való visszavágyódására adott első reakció az 

a kísérlet, hogy visszanyerje az én eredeti állapotát, hogy első hajlamai 

szerint éljen, hogy "kapcsolatba kerüljön az érzéseivel", hogy 

természetesen, egyszerűen, a társadalom mesterségesen generált vágyai, 

függőségei, képmutatásai nélkül éljen. Rousseau gondolatának az az 

oldala, amely nosztalgiát ébreszt a természet iránt, már korán, Thoreau 

életében és írásaiban eljutott az Egyesült Államokba. Nemrégiben, sok 

más mozgalomhoz csatlakozva, teljes virágzásnak indult, és széles 

közönségre talált. Az anarchizmus valamilyen formában ennek a 

vágyakozásnak a kifejeződése, amely akkor keletkezik, amikor a 

politikát és a törvényeket úgy értelmezzük, mint hajlamaink - talán 

szükséges, de mégiscsak szükséges - elfojtását, nem pedig azok 

tökéletesítését vagy kielégítésének módját. A politikai filozófia 

történetében először fordul elő, hogy egyetlen természetes késztetésről 

sem gondolják, hogy a polgári társadalom felé vezet, vagy hogy abban 

találja meg kielégülését. Pedig azok, akik először tettek különbséget 

természet és társadalom között (ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a 

társadalom teljesen emberi alkotás, semmiképpen sem természetes), azt 

gondolták, hogy a preferencia azonnal és habozás nélkül a társadalom 

felé fordul. Valójában a megkülönböztetést azért tették, hogy 

hangsúlyozzák, mennyire kívánatos a polgári társadalom, mennyire 

törékeny az ember természetes létezése, és így kioltsák azokat a 

szenvedélyeket, amelyek azon a képzeleten alapulnak, hogy a védelem a 

természettől vagy Istentől származik, és amelyek a polgári társadalom 

ellen lázadnak. Az ember, ha értelmes, elválasztja magát a természettől, 

és annak urává és kon querorává válik. Ez volt és még mindig ez a 

liberális demokráciák uralkodó hite, a békével, szelídséggel, jóléttel, 

termelékenységgel és alkalmazott tudományokkal, különösen az 

orvostudománnyal. 

Mindezt nagy előrelépésnek tartották a brutális természeti 

állapothoz képest. Locke azt mondta, hogy "egy napszámos Angliában 

jobban fel van öltözve, el van látva és táplálva, mint egy király 

Amerikában", vagyis egy indián törzsfőnök. Tocqueville azonban 

megjegyzi, hogy az amerikai királyban mégis van valami lenyűgöző. 

Talán a vadember nyer valamit az összehasonlításban, ha figyelembe 
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vesszük a büszkeséget, a függetlenséget, a halál megvetését, a jövő 

miatti aggodalomtól való mentességet és más hasonló tulajdonságokat. E 

vadember szemszögéből nézve a természet inkább kezd jónak tűnni, mint 

rossznak. Az embert és romboló kezét kizáró természet tisztelet tárgyává 

válik. Irányt ad ott, ahol korábban csak az ember szeszélye volt. A régi 

nézet, miszerint a városok a természet csúcspontjai, soha nem 

tekinthető... 
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és alig érthető. A város elszakadt a természettől, és csak az ember 

művészetének terméke. A városokhoz nagyon különböző értékeket lehet 

kapcsolni, de mindkét oldal ugyanabból a kiindulópontból indul ki. Az 

ember természethez való viszonyáról két egymással versengő nézet 

létezik, mindkettő a természet és a társadalom modern 

megkülönböztetésén alapul. A természet az ember nyersanyaga a durva 

szükségszerűségtől való megszabadulásának, vagy pedig az ember a 

természet szennyezője. A természet mindkét esetben a holt természetet 

jelenti, vagyis az ember nélküli, ember által érintetlen természetet - 

hegyeket, erdőket, tavakat és folyókat. 

Nemzetünk, amely nagyszerű színpad a nagy gondolatok 

színreviteléhez, a Locke természetállapotról vallott nézetei és Rousseau 

kritikája közötti klasszikus összecsapást készíti elő. Az egyik oldalon ott 

van a farmer, aki soha nem nézte romantikus szemmel Amerika fáit, 

mezőit és patakjait. A fákat ki kell vágni, hogy tisztásokat csináljanak, 

házakat építsenek és fűtsenek; a földeket meg kell művelni, hogy több 

élelmiszert termeljenek, vagy ki kell bányászni, ami a gépek 

működéséhez szükséges; a patakok azért vannak, hogy vízi utakként 

használják őket az élelmiszer szállításához vagy energiaforrásként. A 

másik oldalon ott van a Sierra Club, amely elkötelezett híve annak, hogy 

megakadályozza a természet ilyen jellegű megsértését, és minden 

bizonnyal úgy tűnik, hogy sajnálja, amit már megtettek. Ennél is 

érdekesebb ezeknek az ellentétes érzelmeknek az egymás mellett élése 

napjaink legfejlettebb elméiben. A természet nyersanyag, emberi munka 

keveréke nélkül értéktelen; ugyanakkor a természet a legmagasabb és 

legszentebb dolog is. Ugyanazok az emberek, akik a csigahalál 

megmentéséért küzdenek, áldják a tablettát, aggódnak az őzek vadászata 

miatt és védelmezik az abortuszt. Tisztelet a természetnek, uralom a 

természet felett - amelyik a legmegfelelőbb. Az ellentmondás elvét 

hatályon kívül helyezték. 

Ez a két természetállapot-tanítás közvetlen eredménye. Locke-é felelős 

intézményeinkért, igazolja a magántulajdon és a szabad piac iránti 

elmerülésünket, és megadja nekünk a jogérzetünket. Rousseau-é áll a 

legelterjedtebb nézetek mögött arról, hogy miről szól az élet, és hogyan 

keressünk gyógyulást a sebeinkre. Az előbbi azt tanítja, hogy a polgári 

társadalomhoz való alkalmazkodás szinte automatikus; az utóbbi szerint ez 

az alkalmazkodás valóban nagyon nehéz, és mindenféle közvetítőkre van 

szükség közte és az elveszett természet között. Napjaink két kiemelkedő 

értelmiségi típusa ezt a két tanítást képviseli. A ropogós, pozitív, hatékony, 
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nemtörődöm közgazdász a lockeuszi; a mély, merengő, komor 

pszichoanalitikus a rousseau-i. Elvileg álláspontjaik összeegyeztethetetlenek, 

de a könnyed Amerika modus vivendit biztosít számukra. A közgazdászok 

megmondják, hogyan keressük a pénzt; a pszichiáterek megmondják, hol 

költsük el. 



 

 

AZ ÉN 

 

 

 

 

 

A pszichiáterek, valamint az ember mélyebb megértésének más 

szakemberei által felügyelt terület az én. Ez egy másik a természet 

állapotában tett felfedezések közül, talán a legfontosabb, mert feltárja, 

hogy mik vagyunk valójában. Önvalók vagyunk, és minden, amit 

teszünk, azért van, hogy kielégítsük vagy beteljesítsük önvalónkat. 

Locke volt az egyik korai gondolkodó, ha nem a legkorábbi, aki a szót 

mai értelemben használta. Kezdettől fogva nehéz volt definiálni; és 

ahogy Woody Allen segített megtanítani minket, egyre nehezebbé vált. 

Háromszáz éve tartó identitásválságban szenvedünk. Visszamegyünk és 

visszamegyünk, mindig messzebbre, vadászunk az énre, miközben az 

visszavonul az erdőbe, csak egy lépéssel előttünk. Bár nyugtalanító, ez 

lehet, hogy - legutóbbi inter pretációja szempontjából - az én lényege: 

titokzatos, kimondhatatlan, meghatározhatatlan, korlátlan, teremtő, csak 

a tettei által ismert; egyszóval olyan, mint Isten, akinek istentelen 

tükörképe. Mindenekelőtt egyéni, egyedi; én vagyok, nem pedig valami 

távoli ember általában vagy ember önmagában. Ahogy Tolsztoj 

elbeszélésében Ivan Iljics kifejti, a Szókratész halálát garantáló híres 

szillogizmusban szereplő "Minden ember halandó" nem vonatkozhat erre 

az Ivan Iljicsre, akinek gyerekkorában csíkos bőrlabdája volt. Mindenki 

tudja, hogy a partikuláris mint partikuláris kikerül az ész fogságából, 

amelynek formája az általános vagy az egyetemes. Összefoglalva: az én 

a lélek modern helyettesítője. 

Mindez visszanyúlik ahhoz a merész újítóhoz, Machiavellihez, aki 

csodálattal beszélt azokról az emberekről, akik többet törődtek a hazájukkal, 

mint a lelkük üdvösségével. A lélek által az emberekkel szemben támasztott 
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elkerülhetetlenül arra készteti őket, hogy elhanyagolják ezt a világot a 

másik világ javára. A lélekről való évezredes filozofálgatás nem 

eredményezett bizonyosságot a lélekről, miközben azok, akik úgy tettek, 

mintha ismernék, a papok, hatalmat gyakoroltak vagy befolyásolták azt, 

és ennek következtében megrontották a politikát. A fejedelmeket a saját 

vagy az alattvalóik lelkük üdvösségéről alkotott véleményük tehetetlenné 

tette, miközben az emberek egymást öldösték az ilyen 

véleménykülönbségek miatt. A lélekkel való törődés megnyomorította az 

embereket az életvitelükben. 

Machiavelli a szó szoros értelmében el merte felejteni az embereket 

a lelkükről és az örök kárhozat lehetőségéről, mind elméletben, mind a 

gyakorlatban, akárcsak azok az emberek, akiket dicsért. Többek között 

Hobbes is felvette a bátorságot, és egészen új módon értelmezte a régi 

delphoi feliratot: "Ismerd meg önmagad!", amelyet Szókratész a 

filozofálásra való felszólításként értelmezett, Freud pedig a 

pszichoanalízisre való felhívásként értelmezett. Freud tudtán kívül 

Hobbes nyomdokaiba lépett, aki azt mondta, hogy minden embernek arra 

kell figyelnie, amit érez - érez, nem pedig gondol; ő, nem pedig egy 

másik. Az én inkább érzés, mint értelem, és elsősorban a másik 

ellentéteként definiálódik. "Légy önmagad!" Meglepő módon Hobbes a 

bohémség első propa gandistája és az őszinteség vagy hitelesség 

hirdetője. Nincsenek vándorlások a világmindenség végéig a képzelet 

szárnyán, nincsenek metafizikai alapok, nincs lélek, amely a dolgokat és 

az embereket is elrendezi. Az ember talán idegen a természetben. De ő 

valami, és a legerősebb szenvedélyei által tud tájékozódni. "Érezd!" - 

mondta Hobbes. Különösen azt kell elképzelni, hogy mit érez, amikor 

egy másik ember pisztolyt tart a halántékához, és azzal fenyeget, hogy 

lelő. Ez egyetlen pontba összpontosítja az egész ént, megmondja, mi 

számít. Abban a pillanatban az ember valódi én, nem hamis tudat, nem 

idegenedik el az egyház, az állam vagy a nyilvánosság véleményétől. Ez 

a tapasztalat sokkal jobban segít a "prioritások meghatározásában", mint 

a lélekről vagy annak bármely állítólagos kisugárzásáról, például a 

lelkiismeretről való tudás. 

Az egész vallási és filozófiai hagyományban az embernek két gondja 

volt, a testének és a lelkének gondozása, ami a vágy és az erény ellentétében 

fejeződött ki. Elvileg az embernek arra kellett vágyakoznia, hogy csupa 

erény legyen, hogy kiszabaduljon a testi vágy láncaitól. A teljesség lenne a 

boldogság; de ez nem lehetséges, legalábbis ebben az életben. Machiavelli a 



 

feje tetejére állította a dolgokat. A boldogság valóban a teljesség, próbáljuk 

ki tehát a teljességet, amely ebben az életben rendelkezésünkre áll. A 

hagyomány úgy tekintett 
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az ember két részállapot, a test és a lélek érthetetlen és önellentmondásos 

egyesülése. Az embert nem lehet csak testként elképzelni. De ha 

mindannak, ami nem test benne, az a funkciója, hogy együttműködjön a 

testi vágyak kielégítésében, akkor az ember megosztottsága leküzdhető. 

Egyszerű erény nem lehetséges, és az erény szeretete csak képzelgés, a 

vágy egyfajta perverziója, amelyet a társadalom (azaz mások) velünk 

szemben támasztott igényei idéznek elő. De az egyszerű vágy lehetséges. 

A vágynak ez az abszolút, az erényre vonatkozó gondolatok által 

nem gátolt teljessége az, ami a természeti állapotban megtalálható. Ez 

jelenti a filozófiában azt a fordulatot, hogy a vágyat nem az erényekkel 

próbáljuk megszelídíteni vagy tökéletesíteni, hanem azzal, hogy 

rájövünk, mi a vágyunk, és ennek megfelelően élünk. Ez nagyrészt az 

erény kritikájával valósul meg, amely elfedi és megrontja a vágyat. 

Vágyunk egyfajta orákulum lesz, amelyet felkeresünk; most ez az utolsó 

szó, míg a múltban ez volt a megkérdőjelezhető és veszélyes részünk. Az 

embernek ez az egysége a vágyban tele van elméleti nehézségekkel, de - 

ahogy mi mondanánk - egzisztenciálisan meggyőző, mert a test és a lélek 

érthetetlen és önellentmondásos egységével ellentétben erőteljes 

tapasztalatok - mint például az erőszakos haláltól való félelem - erősítik 

meg, amelyek nem igényelnek elvont érveléseket vagy exhorta tikokat. 

Hobbes kitaposta az énhez vezető utat, amely a psziché (lélek) nélküli, 

mindenütt jelenlévő pszichológia autópályájává nőtte ki magát. De ő, 

akárcsak Locke, nem fejlesztette ki az én pszichológiáját a maga 

teljességében, mint ahogy egyikük sem ment bele nagyon mélyen a 

természeti állapotba, mert a megoldás a felszínen látszott. Amint a régi 

erényeket - a vallásosok jámborságát vagy a nemesek becsületét - 

megcáfolták, Hobbes és Locke feltételezte, hogy a legtöbb ember azonnal 

egyetértene azzal, hogy az önfenntartó vágyak valódiak, hogy belülről 

fakadnak, és minden más vágy fölé kerekednek. Az igazi én nemcsak az 

egyének számára jó, hanem olyan konszenzusalapot biztosít, amelyet a 

vallások vagy a filozófiák nem biztosítanak. Az erényes ember Locke-féle 

helyettesítője, a racionális és szorgalmas ember, ennek a megoldásnak a 

tökéletes k i f e j e z é s e .  Ez nem egy protestáns vagy másfajta hívő etikája 

vagy erkölcse, hanem a felvilágosult önzés (az önzés, amely a modern 

filozófiából megtanulta, hogy mely célok valódiak és melyek képzeletiek), 

vagyis a helyesen értelmezett önérdek őszinte beismerése. Locke az 

ellenkezőjét, a tétlen és a veszekedő embert - aki, mint látjuk, lehet pap vagy 

nemes (azaz egy magasabb erkölcsiséget színlelő) - fejleszti ki, hogy 



 

kevésbé provokatív módon, mint Hobbes, leleplezze az erényt. Locke 

racionális és 
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szorgalmas ember, mint prototípus, részese az őszinte ember varázsának, aki 

úgy cselekszik, ahogyan gondolkodik, és csalóka kegyeskedések nélkül 

keresi a saját javát. Önzősége mögött természetesen az az elvárás húzódik 

meg, hogy mások javát jobban szolgálja, mint a moralizmus. Az őszinte 

ember ízlése inkább a Tartufferie szemrehányásában fejeződik ki, mint az 

erény dicséretében. 

A halállal szembeni rettegést, az én és a számára legfontosabb dolgok 

azonnali és elsöprő szubjektív megtapasztalását, valamint az ebből a 

tapasztalatból következő imperatívuszt, hogy a halált el kell kerülni, 

megerősítette az új természetfilozófia, amely a természetben csak 

mozgásban lévő testeket lát, olyanokat, amelyek a tehetetlenség 

szükségszerűsége miatt vakon megőrzik mozgásukat. Eltűnt a természetben 

minden magasabb rendű céltudatosság, amelyet az emberi ész 

megismerhetett volna és felhasználhatott volna az emberi szenvedélyek 

korlátozására. A természet semmit sem mond nekünk az emberről, és nem 

ad imperatívuszokat a viselkedéséhez. De látható, hogy az ember úgy 

viselkedik, ahogyan minden más test viselkedik, és a képzeletbeli korlátok, 

amelyek az erős hajlamait követik. 

-kényszerek, amelyek arra késztetnék, hogy a természetes testektől 

eltérően viselkedjen - eltűnnek. Az irracionális szenvedély és a racionális 

tudomány új módon működik együtt a természeti törvények 

megalkotásában: A békére való törekvés. Az ember szenvedélyes 

szubjektivitása egyetért a természetfilozófia előfeltevéseivel - sőt, azokat 

a cselekvés alapelveinek tekinti -, és a filozófia úgy találja, hogy ez az 

egyetértés összhangban van a természettel. Az ember valamiképpen a 

természet része marad, de más és sokkal problematikusabb módon, mint 

mondjuk Arisztotelész filozófiájában, ahol a lélek áll a középpontban, és 

ami az emberben a legmagasabb, az rokon azzal, ami a természetben a 

legmagasabb, vagy ahol a lélek a természet. Az ember valóban csak egy 

része és nem a mikrokozmosz. A természetnek nincs rangsora vagy 

hierarchiája a létnek, ahogy az énnek sincs. 

Locke természetes embere, aki valójában azonos a polgári 

emberével, akit a kényelmes önfenntartás iránti aggodalom tesz 

törvénytisztelővé és produktívvá, nem is annyira természetes. Rousseau 

gyorsan rámutatott, hogy Locke a politikai probléma egyszerű vagy 

automatikus megoldására irányuló buzgalmában sokkal többre késztette 

a természetet, mint amit joggal várhatott volna el egy mechanikus, nem 

teleologikus természettől. A természetes ember brutális lenne, alig 
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különböztethető meg a többi állattól, társulatlan, nem szorgalmas és nem 

racionális, hanem ehelyett tétlen és nem racionális, kizárólag érzések 

vagy érzelmek által motivált. Miután elvágták az ember magasabb rendű, 

a lélekhez kapcsolódó törekvéseit, Hobbes és Locke azt remélték, hogy 

alatta padlót találnak, amit Rousseau eltávolított. Az ember tum- 
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lefolyik abba, amit én pincének neveztem, ami most feneketlennek tűnik. 

És ott, lent, lent, Rousseau felfedezte az emberben mindazt a 

komplexitást, ami Machiavelli előtti időkben fent volt a magasban. 

Locke törvénytelenül választotta ki az embernek azokat a részeit, 

amelyekre szüksége volt a társadalmi szerződéséhez, a többit pedig 

elnyomta, ami elméletileg nem kielégítő és gyakorlatilag költséges 

eljárás volt. A megfizetett ár mértékegysége a polgár, az, aki leginkább 

nem engedheti meg magának, hogy valódi énjére nézzen, aki tagadja a 

benne lévő, vékonyan bedeszkázott pince létezését, aki a leginkább át 

van alakítva egy olyan társadalom céljaira, amely nem is ígér neki 

tökéletességet vagy megváltást, hanem csupán megvásárolja őt. 

Rousseau szétrobbantja a természet és a társadalom közötti 

leegyszerűsítő harmóniát, amely az amerikai előfeltevésnek tűnik. 

Rousseau még mindig reménykedett abban, hogy puha leszállás lesz 
a természet igazi talaján, de 

amit nem könnyű elérni, mert tanulást és erőfeszítést igényel. Egy ilyen 

természetes talaj létezése kétségessé vált, és itt nyílt meg a szakadék. De 

Rousseau volt az, aki megalapozta az én modern pszichológiáját a maga 

teljességében, annak szüntelen kutatásával, hogy mi van valójában a 

racionalitás és a civilizáció felszíne alatt, a tudattalan elérésének új 

módjaival, és azzal a szüntelen feladattal, hogy valamiféle egészséges 

harmóniát teremtsen a fent és a lent között. 

Rousseau hajthatatlansága megteremtette az alapot az ember és a 

természet szétválasztásához. Tökéletesen egyetértett azzal a modern 

tudományos felfogással, hogy a brutális lény az igazi ember. De a természet 

nem tudja kielégítően megmagyarázni az ember más állatoktól való 

különbözőségét, a természetből a társadalomba való átmenetét, a 

történelmét. Descartes, aki a lélek szétszedésében játszotta a maga szerepét, 

a természetet a kiterjedésre redukálta, és csak a kiterjedést figyelő én-t 

hagyta ki belőle. Az ember mindenben, kivéve tudatát, a kiterjedés része. 

Mégis, hogy miként válik emberré, egységgé, amit énnek neveztek el, az 

teljesen rejtélyes. Ez a megtapasztalt egész, a kiterjedés és az ego együttese, 

megmagyarázhatatlannak vagy alaptalannak tűnik. A test, vagyis a 

mozgásban lévő atomok, a szenvedélyek és az értelem valamiféle egységet 

alkotnak, de olyat, amely kívül áll a természettudományok 

felfogóképességén. Úgy tűnik, Locke azért találta ki az ént, hogy az érzéki 

benyomások szüntelen időbeli egymásutánjának folytonosságában egységet 

biztosítson, amely eltűnne a semmibe, ha nem lenne hely, ahol megtarthatná. 
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A természetben mindent megismerhetünk, kivéve azt, ami a természetet 

ismeri. Annyiban, amennyiben az ember a természet egy darabja, eltűnik. Az 

én fokozatosan elválik a természettől, és 
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jelenségeit külön kell kezelni. Descartes egójáról, amely látszólag 

sebezhetetlen és isteni nyugalmában és elszigeteltségében, kiderül, hogy 

egy jéghegy csúcsa, amely az id-nek nevezett mérhetetlen és viharos 

tengerben úszik, a tudat pedig a tudattalan epifenoménje. Az ember maga 

az én, ez most már világosnak tűnik. De mi az én? 

A mi vidáman felkarolt pszichológiánk a következő kérdéssel hagy 

minket. Ez 

fontos, hogy megismerjük a mögötte álló elviselhetetlenül bonyolult 

történetet, ha át akarjuk adni magunkat neki. Egy biztos: ha hihetünk 

ennek a pszichológiának, későn érkezett hozzánk, hogy az embernek 

azokat a részeit kezelje, amelyeket liberális társadalmunk oly sokáig 

elhanyagolt, és Pandora szelencéjét nyitja meg, magunk előtt. Jago 

módjára azt mondja nekünk: "Soha nem találtam olyan embert, aki tudta 

volna, hogyan kell szeretni önmagát". A modern pszichológiában ez a 

közös azzal, ami mindig is népszerű vélemény volt, melynek atyja 

Machiavelli volt - hogy az önzés valahogy jó. Az ember maga az én, és 

az énnek önzőnek kell lennie. Az újdonság az, hogy azt mondják nekünk, 

hogy mélyebben nézzünk bele az énbe, hogy túl könnyen feltételeztük, 

hogy ismerjük és hozzáférünk az énhez. 

Az emberi élet kétértelműsége mindig megköveteli, hogy 

valamilyen formában különbséget tegyünk jó és rossz között. A nagy 

változás az, hogy régen az volt a jó ember, aki törődik másokkal, 

szemben a kizárólag önmagával törődő emberrel. Most az a jó ember, aki 

tudja, hogyan kell gondoskodni önmagáról, szemben azzal az emberrel, 

aki nem. Ez a legnyilvánvalóbb a politika területén. Arisztotelész 

számára a jó rezsimeknek olyan uralkodói vannak, akik a közjónak 

szentelik magukat, míg a rossz rezsimeknek olyan uralkodói vannak, 

akik a pozíciójukat a magánérdekük érvényesítésére használják fel. 

Locke és Montesquieu számára nincs ilyen megkülönböztetés. Egy jó 

rezsim rendelkezik a megfelelő intézményi struktúrákkal ahhoz, hogy 

kielégítse, ugyanakkor megfékezze az önző embereket, akik alkotják, 

míg egy rossz rezsimnek ez nem sikerül. Az önzést feltételezik; az 

emberekről nem azt feltételezik, hogy olyanok, amilyennek lenniük 

kellene, hanem amilyenek. A pszichológia csak az önzés jó és rossz 

formái között tesz különbséget, mint Rousseau ízletesen őszinte 

megkülönböztetése az amour de soi és az amour-propre között, ami 

lefordíthatatlan magyarra, mert mindkét kifejezésre az önszeretetet 

kellene használnunk. 
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Számunkra a legleleplezőbb és legelragadóbb különbségtétel - mivel 

annyira nem tudatosul benne a gonoszság - a belső irányítású és a más 

irányítású között, ahol az előbbit korlátlanul jónak tekintjük. Természetesen, 

mondják nekünk, az egészséges, belsőleg irányított ember valóban törődik 

másokkal. Erre csak válaszolni tudok: Ha ezt el tudod hinni, akkor bármit el 

tudsz hinni. Rousseau sokkal jobban tudta. 
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Az én pszichológiája olyan jól sikerült, hogy ma már a 

legtöbbünknek ösztönösen az az ösztöne, hogy betegségeink 

gyógymódja után inkább önmagunkba forduljunk vissza, mint a dolgok 

természetéhez. Szókratész is úgy gondolta, hogy mások véleménye 

szerint élni betegség. De nem sürgette az embereket, hogy keressenek 

forrást saját, egyedi véleményük kialakításához, és nem bírálta őket 

konformizmusukért. Az egészség mércéje nem az őszinteség, a 

hitelesség vagy bármely más, szükségszerűen homályos kritérium volt az 

egészséges én megkülönböztetésére. Az igazság az egyetlen dolog, amire 

a legnagyobb szükség van; és a természetnek való megfelelés egészen 

más, mint a törvénynek, konvenciónak vagy véleménynek való 

megfelelés. Szókratész életét azzal töltötte, hogy megvitatta más 

emberekkel és önmagával a véleményét arról, hogy mi az erény, mi az 

igazságosság, mi a jámborság, elutasította azokat a véleményeket, 

amelyek nem támaszthatók alá, vagy ellentmondásosak, és tovább 

vizsgálta azokat, amelyek erősebbnek tűntek. A dolgok természetéhez 

való hozzáférés a dolgokról alkotott emberi vélemények átgondolásán 

keresztül történik. Szókratész mindig is az athéniak között volt, de nem 

tartozott közéjük, látszólag soha nem is 

kényelmetlenül érezték magukat amiatt, hogy nem bíztak benne. Ő volt 

sem magányos, sem polgár. Rousseau-t, az új hagyomány hasonló nagyságú 

alakját az emberiség gyűlölete szorongatta, és - legalábbis beszédében - 

egyszerre volt a tökéletes polgár és a teljes magányos. A végletek között 

vergődött, és nem volt középút. Bár nagyon nagyszerű gondolkodó volt, az 

önmagáról való tájékozódás kedvelt eszközei voltak az álmodozás, az álom, 

a régi emlékezet, az asszociációk racionális kontrolltól mentes áradata. 

Ahhoz, hogy megismerjünk egy olyan amorf lényt, mint az ember, szerinte 

Rousseau maga és sajátos története fontosabb, mint Szókratésznek az ember 

általános vagy az ember önmagában való keresése. A különbség 

nyilvánvalóvá válik, ha összehasonlítjuk azt a képet, amelyen Szókratész két 

fiatalemberrel beszélget a legjobb rendszerről, azzal a képpel, amelyen 

Rousseau egy lágyan hullámzó tavon úszó tutajon hanyatt fekve érzékelteti 

létét. 
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Maga az ember méltósága kifejezés már akkor is istenkáromlóan 

hangzott, amikor Pico della Mirandola a tizenötödik században 

megalkotta. Az embert mint embert nem értették különösebben 

méltóságteljesnek. Istennek volt méltósága, és bármilyen méltósággal 

rendelkezett is az ember, az csak azért volt, mert Isten képmására (és 

porból) teremtették, vagy mert ő volt az a racionális állat, akinek az esze 

képes volt felfogni a természet egészét, és ezért rokon volt ezzel az 

egésszel. Most azonban az ember méltóságának egyik támasza sincs; és a 

kifejezés azt jelenti, hogy az ember a legmagasabb lény, amit 

Arisztotelész és a Biblia is határozottan tagad. Az ember emelkedett és 

egyedül van. Ha ez hihető akar lenni, akkor az embernek szabadnak kell 

lennie - nem az ókori filozófia értelmében, amely szerint a szabad ember 

az, aki részt vesz egy olyan rendszerben, amelyben ő uralkodik és 

uralkodnak is; sem Hobbes és Locke értelmében, aki szerint a szabad 

ember az, aki követheti az eszét anélkül, hogy engedelmeskednie kellene 

Istennek vagy embernek -, hanem sokkal nagyobb értelemben szabad, 

mégpedig abban, hogy saját magának és a természetnek, tehát a 

természet útmutatása nélkül törvényhozó. A szabadság e felfogásának 

kiegészítője és magyarázata a kreativitás. Annyira hozzászoktunk ehhez 

a szóhoz, hogy nincs nagyobb hatása ránk, mint a legbanálisabb július 4-i 

szónoklatnak. Ami azt illeti, ez lett a mi július negyedikei szónoklatunk. 

De amikor először használták az emberre, az istenkáromlás és a 

paradoxon szagát árasztotta. Egyedül Istent nevezték teremtőnek; és ez a 

csodák csodája volt, túl az ok-okozati ágon, minden értelem 
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előfeltételének tagadása, ex nihilo nihil fit. Ami az embert 

meghatározza, az többé már nem az esze, amely csak eszköz a 

megőrzéséhez, hanem 
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művészetét, mert a művészetben az ember alkotónak mondható. Ott 

rendet teremt a káoszban. A legnagyobb emberek nem a tudósok, hanem 

a művészek, a Homéroszok, Danték, Raffaellók és Beethovenek. A 

művészet nem a természet utánzása, hanem a természettől való 

megszabadulás. Az az ember, aki képes víziókat teremteni egy olyan 

kozmoszról és eszményekről, amelyek szerint élni lehet, zseniális, 

titokzatos, démoni lény. Az ilyen ember legnagyobb műalkotása ő maga. 

Aki képes a személyét, benyomások és vágyak káoszát, egy olyan 

dolgot, amelynek maga az egysége is kétséges, rendet és egységet adni 

neki, az személyiség. Mindez szellemének és akaratának szabad 

tevékenységéből fakad. Ő magában hordozza a törvényhozó és a próféta 

elemeit, és mélyebben átlátja a dolgok valódi jellegét, mint a 

szemlélődők, a filozófusok és a tudósok, akik az adott rendet állandónak 

tekintik, és nem értik meg az embert. Ilyen az ember ősi nagyságának 

helyreállítása a tudományos egalitárius izmusokkal szemben, de 

mennyire másként néz ki most! Mindez az új nyelv a másság fokmérője; 

és az elmélkedés azon, hogy a görögök hogyan fordítanák le és 

artikulálnák az általa leírt jelenségeket, egy élet feladata, amely az 

önmegértésben gazdag jutalmat fizetne. 

Az én, a kultúra és a kreativitás szókincse nagyjából összefoglalja 

annak hatásait, amit Rousseau elkezdett. Kifejezi a felvilágosodás 

tudományos és politikai megoldásaival szembeni elégedetlenséget. 

Megfordítja annak megértését, hogy mi a természet. Valahogy mindig is 

a természet volt az, ami alapján az emberek tájékozódtak. Egyetlen 

befolyásos gondolkodó sem próbált azonban visszatérni a természetnek a 

felvilágosodás előtti felfogásához, az úgynevezett teleologikus 

szemlélethez, amelyben a természet a maga nemében az a teljesség, 

amelynek elérésére minden lény törekszik. A mozgásban lévő anyagnak 

tekintett természetre, amelyet az ember szükségletei érdekében le lehet 

igázni, kétféle reakció volt: visszatérés ahhoz a felfogáshoz, hogy a 

természet jó, de csak a mezők, erdők, hegyek és patakok nyers 

természete, amelyben az állatok elégedetten élnek; vagy a természet 

teljes meghaladása a kreativitás irányába. Az utóbbi megoldás hódított a 

kontinensen, és Németországból olyan emberek révén jutott el Angliába, 

mint Coleridge és Carlyle. Nagyon kevés gondolkodó volt következetes 

vagy vette komolyan e gondolati forradalom teljes jelentőségét. Hegel a 

legnagyobb kivétel. De mindenkire hatással volt, és hatása a jobboldaltól 

a baloldalig a teljes politikai spektrumot átfogta. A marxizmus és a 
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konzervativizmus, ahogyan mi ismerjük őket, elképzelhetetlen Rousseau 

tettei nélkül. 

Egy apró, de tanulságos példa az anti- 
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A felvilágosodás gondolata ma az, ahogyan maguk a tudósok is 

"kreatívnak" stilizálják magukat. Pedig semmi sem állhatna jobban 

ellentétben a tudomány szellemével, mint az a vélemény, hogy a tudós 

inkább gyártja, mintsem felfedezi az eredményeit. A tudósok egytől 

egyig a kreacionizmus ellen vannak, és helyesen ismerik fel, hogy ha van 

benne valami, akkor a tudományuk téves és haszontalan. De nem látják, 

hogy a kreativitás pontosan ugyanezekkel a következményekkel jár. A 

természetnek vagy van törvényes rendje, vagy nincs; vagy lehetnek 

csodák, vagy nem lehetnek. A tudósok nem bizonyítják, hogy nincsenek 

csodák, hanem feltételezik; e feltételezés nélkül nincs tudomány. Ma 

könnyű tagadni Isten kreativitását, mint a tudomány által legyőzött, a 

józan múltba tartozó dolgot, de az ember kreativitása, amely sokkal 

valószínűtlenebb dolog, és nem más, mint Isten utánzása, különös 

vonzerőt gyakorol. Tiszteletére a tudósok véleménye nem a tudomány 

vagy a tudományról való komoly elmélkedés eredménye. Pusztán a 

demokratikus közvéleménynek felelnek meg, amelyet észrevétlenül 

elfogtak a romantikus, hízelgőnek szánt fogalmak (minden ember 

teremtő). A művész, nem pedig a tudós vált a csodált emberi típussá; és a 

tudomány úgy érzi, hogy ehhez a típushoz kell alkalmazkodnia, hogy 

megőrizze tekintélyét. Amikor minden embert alapvetően gondolkodó 

emberként értelmeztek, a tudóst úgy lehetett felfogni, mint annak a 

tökéletességét, amivé minden ember válni akar. Ez a 

a felvilágosodás a tudomány központi szerepének megteremtése és 

csodálatra méltóvá tétele volt. Az önleírásnak ez a változása mutatja, 

hogy a Zeit geist hogyan változott meg, és hogy a tudomány ahelyett, 

hogy kívül állt volna rajta és felszabadította volna az embert tőle, beépült 

belé. Az elméleti élet elvesztette státuszát. Most a tudós azon fáradozik, 

hogy visszaszerezze pozícióját, mint annak a tökéletessége, amivé 

minden ember válni akar; de az, amivé minden ember válni akar, 

megváltozott, aláásva a tudomány és a társadalom közötti természetes 

harmóniát. 

Egyesek talán triviálisnak tartják ezt a címkézést, hasonlóan ahhoz, 

ahogyan C. P. Snow a tudományt "kultúrának" nevezte. A tudomány csak 

azért tűnhet kreatívnak, mert elfelejtjük, hogy mit is jelent valójában a 

kreativitás, és azt a hipotézisek felállításában, a bizonyításban vagy a 

kísérletek kitalálásában való ügyességnek tekintjük. Ebből a 

s z e m s z ö g b ő l  nézve a tudomány érintetlen, és csak egy újabb példával 

rendelkezünk a nyelv szennyezettségére. De a szennyezésnek ez a formája, 
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bár kevésbé félelmetes, mint a másik fajta, valójában halálosabb. Ez korunk 

szellemi rendellenessége. A jelentéktelen beszéd használata azzal jár, hogy 

elveszíti a tisztánlátást arról, hogy mi a tudomány és a művészet, és 

mindkettőt meggyengíti az ellentétek lehetetlen szintézisében, amely egy 

olyan társadalomnak tetszik, amely azt akarja hallani, hogy minden jó 

dolognak örül. 
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Itt a tudomány eszméjébe, ha nem is a részletes gyakorlatába vetett bizalom 

baljós elvesztéséről van szó, az eszmébe, amely a demokratikus társadalom 

és az abszolútum alapja volt egy relativizált világban. Ezek a tudósok nem 

tudják, mit csinálnak. A pozitív tudomány által megvetett és elutasított 

filozófia megbosszulja magát, amikor durva közvéleménnyé vulgarizálódik, 

és megfélemlíti ezt a tudományt. 

Rousseau és követőinek hatása tehát mindenütt jelen van 

körülöttünk, a közvélemény vérkeringésében. Természetesen az olyan 

szavak, mint a "kreativitás" és a "személyiség" használata nem jelenti 

azt, hogy azok, akik használják őket, megértették a gondolatot, amely 

szükségessé tette a használatukat, nemhogy egyetértenének vele. A 

nyelvet elbagatellizálták. Azokat a szavakat, amelyek Beethoven és 

Goethe leírására és bátorítására szolgáltak, ma már minden iskolás 

gyermekre alkalmazzák. A demokrácia természetéből fakad, hogy 

senkitől sem tagadja meg a jó dolgokhoz való hozzáférést. Ha ezek a 

dolgok valóban nem mindenki számára hozzáférhetőek, akkor a 

tendencia az, hogy tagadják a tényt - egyszerűen azt hirdetik például, 

hogy ami nem művészet, az művészet. Az amerikai társadalomban őrült 

rohanás folyik a megkülönböztetésre, és amint valamit elfogadtak 

megkülönböztetőnek, azt úgy csomagolják, hogy mindenki úgy érezze, 

hogy benne van. A kreativitás és a személyiség megkülönböztető 

fogalmaknak szánták. Tulajdonképpen az egalitárius társadalomnak 

megfelelő megkülönböztetésnek szánták őket, amelyben minden 

megkülönböztetés veszélyben van. Ezeknek a megkülönböztetéseknek az 

ismertségen keresztüli nivellálása csupán az önelégülésre ösztönöz. 

Most, hogy mindenkié, azt lehet mondani, hogy semmit sem jelentenek, 

mind a köznyelvben, mind a társadalomtudományi diszciplínákban, 

amelyek "fogalomként" használják őket. Nincs konkrét tartalmuk, 

egyfajta tömegek ópiuma. Viszont fókuszt biztosítanak mindazoknak az 

elégedetlenségeknek, amelyeket bármely élet bárhol és bármikor biztosít, 

különösen azok, amelyeket egy demokratikus társadalomban táplálnak. A 

kreativitás és a személyiség olyan régebbi szavak helyét foglalják el, mint 

az erény, az ipar, a racionalitás és a jellem, befolyásolják ítéleteinket, 

nevelési célokat adnak nekünk. Ezek a burzsoák módszere arra, hogy ne 

legyenek burzsoák. Ezért a sznobizmus és a nagyképűség forrásai, 

amelyek idegenek valódi erényeinktől. Sok jó mérnökünk van, de 

nagyon kevés jó művészünk. Minden dicsőség azonban az utóbbiaké, 

vagy inkább azt kellene mondanunk, hogy azoké, akik a sokak szemében 
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az utóbbiakat képviselik. Az igazi művészeknek nincs szükségük erre a 

fajta támogatásra, sőt, inkább gyengülnek tőle. A pénzcsináló nem a 

leggusztusosabb személyiség, de messze jobb, mint az intellektuális 

szélhámos. 

Így ami az ízlés és az erkölcs felemelésének volt szánva, az 
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csupán malomra hajtják a vizet, miközben a malom alapját is 

megroppantják. Nem ez volt az egyetlen eredmény Európában, ahol a 

kreativitás időnként inspirálóan hatott, és ahol a fogalomnak több volt a 

tápláléka. Még ott is, mint hamarosan látni fogjuk, a mérleg vitathatóan 

negatív. De itt nem látok semmilyen előnyt. És most már maga az 

alapszó - a kultúra - is üres beszéd részévé vált, eredeti pontatlansága 

mára a patológiáig fajult. Az antropológusok nem tudják definiálni, bár 

biztosak benne, hogy van ilyen. A művészeknek nincs elképzelésük a 

fenségesről, de tudják, hogy a kultúrának (vagyis annak, amit csinálnak) 

joga van a polgári társadalom tiszteletére és támogatására. A 

szociológusok és nézeteik terjesztői, a mindenféle újságírók mindent 

kultúrának neveznek - a drogkultúrát, a rockkultúrát, az utcai bandák 

kultúráját és így tovább, vég nélkül és diszkrimináció nélkül. A kultúra 

kudarca ma már kultúra. Így járt a francia forradalomra adott hősies 

válasz, amikor Amerikába emigrált. Hazánk még mindig olvasztótégely. 
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A természet-társadalom feszültségre adott érdekes válasz, amely sokkal 

termékenyebb, mint a természethez való visszatérés vagy a természet 

iránti nosztalgia, a "kultúra" szóval foglalható össze. Úgy tűnik, mintha 

valami magas, mély, tiszteletreméltó dolgot jelentene - egy olyan dolgot, 

ami előtt meghajolunk. A természethez csatlakozik, mint az emberek és 

tetteik megítélésének mércéjéhez, de még nagyobb méltósággal bír. 

Szinte soha nem használják pejoratív értelemben, mint a "társadalom", 

"állam", "nemzet" vagy akár a "civilizáció" kifejezéseket, amelyeket 

fokozatosan a kultúra helyettesít, vagy amelyek legitimitását a kultúra 

támasztja alá. A kultúra az ember brutális természetének és mindazon 

művészeteknek és tudományoknak az egysége, amelyeket a természeti 

állapotból a polgári társadalomba való átmenet során szerzett. A kultúra 

az első ember elveszett teljességét egy magasabb szinten állítja helyre, 

ahol képességei teljes mértékben kibontakozhatnak anélkül, hogy 

ellentmondásba kerülnének a természet vágyai és a társadalmi élet 

erkölcsi parancsai között. 

A modern értelemben vett "kultúrát" először Immanuel Kant 
használta, 

aki Rousseau-ra gondolt, amikor ezt a kifejezést alkalmazta, különösen 

arról, amit Rousseau a burzsoákról mondott. A polgár önző, de a természetes 

önzés tisztasága és egyszerűsége nélkül. Szerződéseket köt abban a 

reményben, hogy jobban jár azokkal, akikkel szerződik. Mások iránti hűsége 

és a törvényeknek való engedelmessége a haszonelváráson alapul: "A 

becsületesség a legjobb politika". Így megrontja az erkölcsöt, amelynek 

lényege, hogy önmagáért létezzen. A polgár egyik végletnek sem felel meg, 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

sem a természetnek, sem az erkölcsnek. Az erkölcsi követelés csupán elvont 

eszmény, ha olyasmit kér, amit a természet nem tud megadni. A brutális 

önzés jobb lenne, mint a látszatmorál. 
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A kultúra fejlődése biztosítja a kapcsolatot a hajlam és a kötelesség 

között. Kant a szexuális vágy nevelését hozza fel példaként. Az emberben 

természetszerűleg megvan a vágy a nemi közösülésre és ezáltal a nemzésre. 

De nincs vágya arra, hogy gyermekeiről gondoskodjon vagy nevelje őket, 

még akkor sem, ha képességeik növekedése hosszas fenntartást és nevelést 

igényel. A családra tehát szükség van. De a természetes vágy nem a családra 

mutat. A vágy kicsapongó és a szabadság felé hajlik az ember. A vágyat 

tehát elfojtják. Az embernek meg van parancsolva, hogy hagyjon fel a 

vágyával. Ezért büntetést kap. Mítoszok születnek, amelyek kísértik őt, 

bűntudatot ébresztenek benne, és meggyőzik arról, hogy természetes vágyai 

miatt bűnös. A házasság mindkét felet korlátozza, és a hűtlen tettek, 

valamint a vágyak szokásosan kísérik. A társadalom minden gépezete 

ellenére a féktelen vágy mindig ott van. Ez természetes. Le lehet nyomni, de 

soha nem teljesen, és így vagy úgy mindig megbosszulja magát. 

Egy ilyen állapotban lévő ember soha nem lehet boldog. De az a férfi, 

aki mélyen szerelmes egy nőbe, vágyik egy másikra, és legalábbis 

pillanatnyilag valóban törődik vele. Ha ez utóbbi állapotot sikerül 

állandósítani, akkor a vágy és az erkölcs gyakorlatilag egybeesik. A 

házasság szabad megválasztása és a házassághoz való ragaszkodás 

képessége, nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is, a műveltség, az 

udvariassággal megalapozott vágy bizonyítéka. Ez egyben az emberi 

szabadság bizonyítéka, a természet legyőzésének az erkölcs érdekében, 

anélkül, hogy az embert boldogtalanná tenné. A kizárólagos preferencia egy 

olyan személy iránt, akinek vonzódása a szépség és erény olyan eszméin 

alapul, amelyek a természetes ember számára ismeretlenek, magasztossá 

teszi a nemiséget, vagy szublimálja azt. Ez a szerelem, és a szerelem a 

költészetben és a zenében keres kifejezést. Az így szublimált szexuális vágy 

a művészetben csúcsosodik ki. A gyermekek, akik a szerelem termékei, 

szükségessé teszik a nevelésről való elmélkedést. A család, annak jogai és 

kötelességei, jogi alapja és védelme pedig végül a politikához kapcsolja az 

egykor elszigetelt, csak önmagával törődő egyént. A szerelem, a család és a 

politika, amelyek korábban megosztották és csapdába ejtették az embert, 

most úgy rendezhetők, hogy a természetes vágyat beteljesítsék és fokozzák, 

és ezért az akarat nélkül megerősítheti őket. Az ember ismét a maga ura, de 

társadalmi vagy rokoni kapcsolatban áll más emberekkel anélkül, hogy 

azoktól elidegenedne. Nem promiszkuzív és nem elfojtott, mert szexuális 

szenvedélye i teljesen kifejeződik és kielégül. Mind a természet, mind a 

társadalom világa kiteljesedik. Intellektuális szerzeményei nem csupán 



Kultúra 
 

 

külsődleges díszek, hanem az életét szolgálják és gazdagítják. Ez a kultúra 

eszménye, ami a szexuális kérdéseket illeti. Valami ilyesminek meg kell 

történnie az összes 



188 AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

az ember életének aspektusait, hogy létrehozza a személyiséget, a teljesen 

művelt emberi lényt. 

Ez a rousseau-i-kantiánus látásmód lényegében összhangban van az 

emberben rejlő természetesség felvilágosodáskori felfogásával. De a 

filozófián belül először fordul elő, hogy az emberben a természetnél 

valami más és magasabb rendű dolgot találunk. 

Meg kell jegyezni, hogy a szex olyan téma, amelyet az amerikai 

alapítás alapjául szolgáló gondolatokban alig említenek. Ott minden a 

megőrzésről szól, nem a nemzésről, mert a félelem erősebb, mint a szerelem, 

és az emberek az életüket részesítik előnyben a gyönyörökkel szemben. A 

nemiségnek és mindannak, ami vele kapcsolatos, ez az alárendelése vagy 

megszelídítése megkönnyítette a társadalom számára a természet legerősebb 

igényeinek kielégítését. A nemiség rehabilitációja megnehezítette a 

társadalom feladatát, és más követelményeket támasztott vele szemben. A 

későbbi modem gondolkodásban a szexuális ösztönnek a korai modemeknél 

a megőrzési ösztönnel szemben a szexuális ösztönnek tulajdonított 

elsőbbség magyarázza szellemi életünk drámaiságának nagy részét, és a 

társadalmi élettel szemben támasztott eltérő elvárásokat. Visszatérünk 

közgazdászunkhoz és pszichiáterünkhöz. 

De mi a kapcsolat a kultúra szó Kant általi használata és a miénk 

között? Úgy tűnik, hogy két különböző jelenlegi használat létezik, amelyek 

bár különböznek egymástól, mégis kapcsolódnak egymáshoz. Először is, a 

kultúra szinte azonos a néppel vagy a nemzettel, mint a francia kultúra, a 

német kultúra, az iráni kultúra stb. Másodszor, a kultúra a művészetre, a 

zenére, az irodalomra, az ismeretterjesztő televízióra, bizonyos típusú 

filmekre - egyszóval mindenre, ami felemelő és építő jellegű, szemben a 

kereskedelemmel. A kapcsolat az, hogy a kultúra az, ami magas szinten 

lehetővé teszi azt a gazdag társadalmi életet, amely egy népet alkot, 

szokásait, stílusait, ízlését, ünnepeit, rítusait, isteneit - mindazt, ami az 

egyéneket egy gyökerekkel rendelkező csoportba, egy közösségbe köti, 

amelyben általában gondolkodnak és akarnak, a nép erkölcsi egységet alkot, 

az egyén pedig önmagában egységes. A kultúra egy műalkotás, amelynek a 

képzőművészet a magasztos kifejeződése. Ebből a szempontból a liberális 

demokráciák olyanok, mint a rendezetlen piacok, ahová az egyének reggel 

hozzák a terményeiket, és ahonnan este térnek vissza, hogy magányosan 

élvezzék, amit az eladásukból származó bevételből vásároltak. A kultúrában 

ezzel szemben az egyének úgy formálódnak a kollektivitás által, mint egy 

görög dráma kórusának tagjai. Egy Charles de Gaulle vagy akár Alekszandr 
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Szolzsenyicin úgy látja, hogy az Egyesült Államok az egyének puszta 

összessége, a más helyekről származó szemét lerakóhelye, amely a 

fogyasztásnak szenteli magát; egyszóval nem kultúra. 

A kultúra, mint művészet az ember kreativitásának, képességének 
csúcspontja. 
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kitörni a természet szűk kötelékeiből, és így az embernek a modern 

természet- és politikatudományban alkalmazott lealacsonyító 

értelmezéséből. A kultúra alapozza meg az ember méltóságát. A kultúra 

mint a közösség formája a kapcsolatok szövete, amelyben az én sokszínű és 

kidolgozott kifejeződésre talál. Ez az én háza, de egyben terméke is. Ez 

mélyebb, mint a modern állam, amely csak az ember testi szükségleteivel 

foglalkozik, és hajlamos puszta gazdasággá degenerálódni. Az ilyen állam 

nem olyan fórum, ahol az ember anélkül cselekedhet, hogy eltorzítaná 

önmagát. Ezért tűnik a jobb körökben mindig ízléstelennek a hazaszeretetről 

beszélni, míg a nyugati vagy akár az amerikai kultúra iránti odaadás 

tökéletesen tiszteletre méltó. A kultúra helyreállítja "a művészet és az élet 

egységét" az ókori poliszban. 

A polisz egyetlen eleme, amely hiányzik a kultúrából, a politika. Az 

ókoriak számára a város lelke a rendszer volt, a hivatalok elrendezése és 

az azokban való részvétel, az igazságos és a közjóról való tanácskozás, a 

háborúval és a békével kapcsolatos döntések, a törvényhozás. Az 

államférfiúként viselkedő polgárok racionális döntései a közösségi élet 

középpontját és minden másnak az okát jelentették. A poliszt a rendszere 

határozta meg. A kultúrában semmi ilyesmi nem található, és hogy 

pontosan mi határozza meg a kultúrát, azt rendkívül nehéz megállapítani. 

Ma a görög kultúra érdekel bennünket, nem az athéni politika. Periklész 

halotti beszédének Thuküdidész-féle változatát e kultúra archetipikus 

kifejezésének tekintjük, amely egy vallási szertartás keretében 

nagyszerűen megidézi a szépség és a bölcsesség iránti athéni szeretetet. 

Ennek az értelmezésnek van némi értelme, de mégis téves értelmezés; 

állítólag gazdagítani akar bennünket, de csak megerősít bennünket 

előítéleteinkben, ami jellemző a görög dolgok német értelmezéseitől való 

teljes függőségünkre. Valójában Periklész semmit sem mond az 

istenekről, sem a költészetről, történelemről, szobrászatról vagy 

filozófiáról, amire mi gondolunk. Athén rendszerét dicséri, és szépséget 

talál politikai teljesítményében - a rendszerében, különösen a 

zsarnoksággal tartott birodalomban. Az athéniak a politikai hősök, akik 

felülmúlják a homérosziakat, és a művészeteket hallgatólagosan ennek a 

hősiességnek az utánzásaként és díszeként értelmezi. De mi azt találjuk, 

amit keresünk, és ebből semmit sem látunk. Egy így értelmezett 

Periklész túlságosan felületes lenne számunkra. 

A politika eltűnése a modern gondolkodás egyik legmarkánsabb 

aspektusa, és sok köze van politikai gyakorlatunkhoz. A politika 
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hajlamos eltűnni vagy a politika alatti (gazdaság), vagy a politikánál 

magasabb rendűnek mondott (kultúra) területekre - mindkettő elkerüli az 

architec- 
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a tonikus művészet, az államférfiak óvatossága. A régebbi értelemben 

vett politika ezt a két végletet fogta össze és tartotta össze. A gazdaság és 

a kultúra közötti ellentét csak egy újabb megfogalmazása a kortárs 

amerikai szellemi élet dualizmusának, amely e lapokon újra és újra 

visszatér, és amely a lapok összekötő témája. 

A forrás Rousseau műveinek egyik legjelentősebb passzusában 

található, amely szakítást jelent a korai modem állameszmékkel, és 

meghatározó volt a kultúra eszméjének kialakulásában. Ez a Társadalmi 

szerződés (II, 7) Törvényhozóról szóló fejezete. Rousseau a felvilágosodás 

politikai tanításának korrekciójaként visszairányította az emberek figyelmét 

az antik poliszra. Sokakkal ellentétben, akik utána jöttek, ő keményen 

politizált, és az államférfiak tetteit központi jelentőségűnek tekintette egy 

nép életében. És éppen a  nép létének feltételeit vádolja Rousseau azzal, 

hogy közvetlen elődei félreértették vagy figyelmen kívül hagyták. Az egyéni 

önérdek nem elegendő a közjó megteremtéséhez, hangsúlyozza, de e nélkül 

a politikai élet lehetetlen, és az emberek erkölcsileg megvetendők lesznek. 

Egy rendszer megalapítójának először egy olyan népet kell létrehoznia, 

amelyhez a rendszer tartozni fog. A nép nem fog automatikusan létrejönni az 

egyes emberek önérdekükről való felvilágosodásából. 

Politikai tettre van szükség. A jogalkotónak 

 
 

úgyszólván megváltoztatja az emberi természetet, átalakítja az egyes embert, 

aki önmagában tökéletes és magányos egész, egy nagyobb egész részévé, 

amelyből az egyén mintegy megkapja életét és létét; gyengíti az ember 

alkotóelemeit, hogy megerősítse azokat; részleges és erkölcsi létezéssel 

helyettesíti a fizikai és független létezést, amelyet mindannyian a természettől 

kaptunk. Egyszóval el kell vennie az embertől saját erőit, hogy olyan erőket 

adjon neki, amelyek idegenek tőle, és amelyeket mások segítsége nélkül nem 

tud használni. Minél inkább elpusztulnak és megsemmisülnek a természetes 

erők, annál nagyobbak és tartósabbak a megszerzettek, így az alapítás 

szilárdabb és tökéletesebb lesz; olyannyira, hogy ha minden egyes polgár 

semmi, semmit sem tud tenni, hacsak az összes többi nem, és az egész által 

megszerzett erő egyenlő vagy nagyobb, mint az összes egyén természetes 

erőinek összege, akkor azt lehet mondani, hogy a törvényhozás a tökéletesség 

legmagasabb pontján van, amit elérhet. 

 
 

Rousseau jellegzetes és üdítő őszinteséggel hangsúlyozza a közösség 

korporatív jellegét, és azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elérjük azt, 
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hogy mint 
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a felvilágosodás által népszerűsített absztrakt individualizmussal szemben. A 

séma kidolgozásakor Rousseau még a népünnepélyeket is beleveszi, meg 

mindenfélét. Ez a jogalkotó által felépített komplex idegrendszer pontosan 

az, amit kultúrának nevezünk. Vagy inkább a kultúra a törvényhozás hatása 

a törvényhozó nélkül, a politikai szándék nélkül. 

Rousseau elméleti őszintesége, vagyis keménysége a jogalkotással 

kapcsolatban elriasztotta a gondolkodók következő nemzedékeit, akik ennek 

ellenére ennek a keménységnek az eredményét, vagyis a közösséget akarták. 

Vagy, ami valószínűbb, Robespierre gyakorlati keménysége és 

törvényhozási kísérletének kudarca riasztotta el a mérsékelt megfigyelőket. 

Az emberi természet megváltoztatása brutális, csúnya, zsarnoki dolognak 

tűnik. Így hát ehelyett elkezdték tagadni, hogy létezik olyan, hogy emberi 

természet. Inkább az ember növekszik és kultúrává növi ki magát; a 

kultúrák, mint a szóból is kitűnik, növedékek. Az ember kultúrlény, nem 

pedig természeti lény. Ami az embernek a természetből van, az semmi ahhoz 

képest, amit a kultúrából szerzett. A kultúra, akárcsak az azt kísérő és 

kifejező nyelv, puszta véletlenek összessége, amelyek az embert alkotó 

koherens jelentéssé állnak össze. A természetet fokozatosan száműzik az 

ember tanulmányozásából; és a természeti állapotot mítoszként értelmezik, 

noha a kultúra fogalma elképzelhetetlen a természeti állapot előzetes 

kidolgozása nélkül. A szerzettnek a természettel szembeni elsőbbsége az 

ember emberségében a kultúra eszméjének alapja; és ez az eszme 

összekapcsolódik a történelem eszméjével, amelyet nem az ember tetteinek 

vizsgálataként, hanem a valóság, az ember létének dimenziójaként 

értelmeznek. Maga a természeti állapotból a polgári állapotba való átmenet 

ténye mutatja, hogy van történelem, és hogy ez fontosabb, mint a természet. 

Rousseau-nál a természet és a politikai rend közötti feszültség megmarad, és 

a törvényhozónak a kettőt egyfajta harmóniába kell kényszerítenie. A 

történelem a kettő egyesülése, amelyben mindkettő eltűnik. 

Rousseau, a jogalkotó minden kiigazítása ellenére, hogy 

jogszabályait az egyes időkhöz és helyekhez igazítsa, ugyanazt az 

egyetemes célt követte, mint a felvilágosodás gondolkodói: biztosítani 

minden ember egyenlő természetes jogait a polgári társadalomban. 

Egyszerűen azt állította, hogy Hobbesnak és Locke-nak ez nem sikerült, 

hogy az önérdek nem elegendő a politikai erkölcs megalapozásához. A 

politikai megoldás ennél bonyolultabb és igényesebb volt. Kant, aki a 

kultúrát egy történelmi tanítás részeként találta ki, szintén hasonló 

egyetemes célt tűzött ki maga elé. Bár az ő tanításában a természetes 
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jogok emberi jogokká váltak, ezek a jogok a 
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ugyanazokat, új alapokra helyezve; és az a történelmi folyamat, amelyet 

Rousseau tanításában látott, e jogok polgári társadalomban való 

tényleges érvényesülése felé haladt. Az egyetemesség és az ésszerűség 

jellemezte mindezeket a tanításokat. De nagyon gyorsan a kultúra - 

amely Kant számára és, anakronisztikusan szólva, Rousseau számára is 

szinguláris volt - kultúrákká vált. Az, hogy voltak angolok, franciák, 

németek és kínaiak, egyértelmű volt. Az, hogy létezik vagy születőben 

van kozmopolita kultúra, nem világos. A természet különböző 

egyesülései a civilizáció vívmányaival elég ritkák és nehezek; hogy 

ugyanarra a célra törekednének, valószínűtlen; dédelgetnünk kellene 

ezeket az alkotásokat, és örülnünk kellene, hogy egyáltalán van kultúra. 

Ebben a sokféleségben bájt fedeztünk fel. Rousseau bevezette a 

gyökeresedést, mint az egyszerű, racionális emberi cél elérésének 

feltételét. Historista és romantikus utódai azzal érveltek, hogy egy ilyen 

cél aláássa a gyökerességet; a gyökeresség lett a cél. 

Itt is két egymásnak ellentmondó felfogással élünk arról, hogy mi 

számít az embernek. Az egyik azt mondja, hogy az a fontos, ami minden 

emberben közös; a másik szerint az, ami az emberekben közös, alacsony, 

míg az, ami a különálló kultúrákból származik, adja meg a mélységüket 

és az érdekességüket. Mindkettő egyetért abban, hogy az élet, a 

szabadság és a tulajdonra való törekvés, azaz az egészség és a megőrzés 

érdeke az, ami az emberekben közös. A különbség közöttük az, hogy 

milyen súlyt tulajdonítanak annak, hogy franciák vagy kínaiak, zsidók 

vagy katolikusok, vagy hogy milyen rangsort állítanak fel ezek az egyes 

kultúrák a test természetes szükségleteihez képest. Az egyik 

kozmopolita, a másik partikuláris. Az emberi jogok az egyik iskolához, a 

kultúrák tisztelete a másikhoz kapcsolódik. Néha azért támadják az 

Egyesült Államokat, mert nem támogatja az emberi jogokat; néha azért, 

mert minden emberre rá akarja kényszeríteni az "amerikai életmódot", 

anélkül, hogy tiszteletben tartaná kultúráikat. Amennyiben ez utóbbit 

teszi, az Egyesült Államok ezt a magától értetődő igazságok nevében 

teszi, amelyek minden ember javára vonatkoznak. Kritikusai azonban 

azzal érvelnek, hogy ilyen igazságok nem léteznek, ezek az amerikai 

kultúra előítéletei. Másrészt az ajatollahot kezdetben azért támogatták itt 

néhányan, mert ő képviselte az igazi iráni kultúrát. Most az emberi jogok 

megsértése miatt támadják. Amit tesz, azt az iszlám nevében teszi. 

Kritikusai ragaszkodnak ahhoz, hogy vannak olyan egyetemes elvek, 

amelyek korlátozzák az iszlám jogait. Amikor az USA kritikusai a 
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kultúra nevében, és az ajatollah kritikusai az emberi jogok nevében 

ugyanazok a személyek, ami gyakran előfordul, akkor olyan személyek, 

akik a tortát is meg akarják enni, és azt is meg akarják kapni. 
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Miért nem lehet, kérdezhetnénk, tiszteletben tartani az emberi 

jogokat és a kultúrát egyaránt? Egyszerűen azért, mert a kultúra maga 

hozza létre saját életmódját és elveit, különösen a legmagasabb 

rendűeket, és nincs felette semmilyen tekintély. Ha lenne ilyen hatóság, 

akkor az elveiből született egyedi életmódot aláásnák. A kultúra eszméjét 

éppen azért fogadták el, mert alternatívát kínált az állati természetünkön 

alapuló jogok felszínes és embertelenítő egyetemességével szemben. A 

népi elme az értelem helyét veszi át. Folytatódik a háború a 

felvilágosodás egyetemessége és a felvilágosodás kritikusainak 

tanításaiból eredő partikularitás között. Kritikájuk a családhoz, a hazához 

és Istenhez való minden régi kötődésre apellált, amelyeket a 

felvilágosodás gyökerestül kiirtott, és új értelmezést és új pátoszt adott 

nekik. Az ilyen kritika filozófiai alapot biztosított a filozófiával 

szembeni ellenálláshoz. 

A kérdés az, hogy valóban az érvelés lép-e az ösztönök helyére, 

hogy a hagyomány vagy a gyökerek értékéről szóló érvek 

helyettesíthetik-e a közvetlen szenvedélyeket, hogy ez az egész 

értelmezés nem csupán egy visszahatás, amely nem alkalmas arra, hogy 

megállítsa az egalitárius, számító individualizmus áradatát, amelyben a 

kritikusok maguk is osztoznak, és amelynek kiváltságairól nem szívesen 

mondanának le. Amikor az ember azt hallja, hogy az újonnan elváltak a 

nagycsaládot magasztalják, nem is tudva mindazokról a szent 

kötelékekről és ősi zsarnokságról, amelyek a létezéshez szükségesek, 

könnyű belátni, hogy mit gondolnak, mi hiányzik az életükből, de nehéz 

elhinni, hogy tisztában vannak azzal, mit kellene feláldozniuk ennek 

eléréséhez. Amikor az ember azt hallja, hogy !f1en és nők azt hirdetik, 

hogy meg kell őrizniük a kultúrájukat, nem tud nem elgondolkodni 

azon, hogy ez a mesterséges elképzelés valóban átveheti-e annak az 

Istennek és hazának a helyét, amelyért egykor hajlandók lettek volna 

meghalni. Az "új etnicitás" vagy a "gyökerek" csak egy újabb 

megnyilvánulása a partikularitással való törődésnek, amely nemcsak a 

modern tömegtársadalmakban a közösség valódi problémáiról 

tanúskodik, hanem az erre adott válasz felszínességéről is, valamint a 

liberális társadalom és a kultúra közötti alapvető konfliktus 

tudatosításának hiányáról. A régi kultúrák megőrzésére tett kísérlet az 

Újvilágban azért felületes, mert figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy 

az emberek közötti valódi különbségek a jóról és a rosszról, a 

legmagasabb rendű dolgokról és Istenről alkotott alapvető 
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meggyőződések valódi különbségein alapulnak. Az öltözködési vagy 

étkezési különbségek vagy nem érdekesek, vagy a mélyebb hitek 

másodlagos kifejeződései. Az Egyesült Államokban tapasztalható 

"etnikai" különbségek nem mások, mint a régi különbségek hanyatló 

emlékei, amelyek őseinket arra késztették. 
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hogy megöljék egymást. Az éltető elv, a lelkük eltűnt belőlük. Az etnikai 

fesztiválok csak felszínes bemutatói az óhazából származó ruháknak, 

táncoknak és ételeknek. Eléggé tudatlan kell lenni a nagyszerű 

"kulturális" múltról ahhoz, hogy valakit lenyűgözzenek vagy 

elbűvöljenek ezek az ízléstelen folklórmegnyilvánulások (amelyek 

egyébként egyesítik a kultúra-nép és a művészet jelentéseit). A kulturális 

mozgalom által az Egyesült Államokban a kulturális sokszínűség egész 

fogalmának adott áldás pedig hozzájárult a csoportpolitika 

felerősödéséhez és legitimációjához, és ezzel együtt annak a hitnek a 

hanyatlásához, hogy a Függetlenségi Nyilatkozatban megfogalmazott 

egyéni jogok nem többek elavult retorikánál. 

A kultúra eszméje abban a kísérletben jött létre, hogy az ember 

méltóságát a modern tudomány kontextusában találja meg. Ez a 

tudomány materialista, tehát redukcionista és determinista volt. Az 

embernek nem lehet méltósága, ha státusza nem különleges, ha nem 

különbözik lényegileg az állatoktól. Valami másnak kell lennie az 

emberben, ami megmagyarázza lényének teljességét, és megakadályozza, 

hogy a brutalitását feltételező politikai és gazdasági berendezkedés 

redukálja őt. Azok, akik az ember méltóságának megállapítására tettek 

kísérletet, nem remélték, és nem is próbálták az új természettudományt 

átalakítani. Ez az együttélés kérdése volt. Olyan dualizmusokat találtak 

ki, amelyekkel ma is élünk - természet-szabadság, természet-művészet, 

tudomány-alkotás, természettudomány-humán tudományok -, 

amelyekben a páros utóbbi terminusa állítólag magasabb méltósággal bír, 

de amelyek megalapozottsága mindig problematikusnak bizonyult. A 

szabadság Kantnál posztulátum, lehetőség, nem pedig demonstráció; és 

ez marad a nehézség. A kultúra, bár azt állítja magáról, hogy átfogó, 

hogy az ember minden magasabb rendű tevékenységét magában foglalja, 

valójában nem foglalja magában a természettudományt, amelynek nem 

volt szüksége erre a fogalomra, amely jól megvolt abban a régebbi 

demokratikus berendezkedésben, amelynek megalapozásához 

hozzájárult, és amely által ösztönözve volt. A pszichológia ma magában 

foglal egy fontos iskolát, amely számára az ember nem más, mint egy 

vadállat, pl. B. F. Skinner behaviorizmusa; egy másikat, amelyben 

gyakorlatilag eltűnik az a tény, hogy az ember állat, pl. Jacques Lacan 

egzisztenciális analízise; és különféle összefüggéstelen keverékeket, pl. 

Freud pszichoanalitikus elméletét, amely a biológiára akarja alapozni 

magát, és egyúttal a lelki jelenségekkel is számot akar vetni, mindkettő 
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kárára. Általában mindenki tudományos akar lenni, ugyanakkor 

tiszteletben akarja tartani az ember méltóságát. 



 

VALUES 

 

 

 

 

Visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, ahol az értékek a jó és a rossz 

helyét foglalják el. De most legalább egy sietős körutat tettünk a modern 

politikához kapcsolódó szellemi tapasztalatok között, amelyek egy ilyen 

választ kényszerítő erejűvé tettek. Hogy hogyan nézett ki ez a gondolkodó 

németek számára, azt legárulkodóbban Max Weber híres passzusa fejezi ki, 

Istenről, tudományról és az irracionálisról: 

 
Végül, bár egy naiv optimizmus ünnepelhette a tudományt - vagyis az élet 

elsajátításának tudományon alapuló technikáját - mint a boldogsághoz 

vezető utat, azt hiszem, ezt az egész kérdést félretehetem annak a 

megsemmisítő kritikának a fényében, amelyet Nietzsche "az utolsó 

emberekkel" szemben fogalmazott meg, akik "felfedezték a boldogságot". 

Ki hisz tehát még ebben, néhány egyetemi tanszéken vagy 

szerkesztőségben ülő nagybabát leszámítva? (A tudomány mint hivatás) 

 
Egy olyan átható és jól értesült megfigyelő, mint Weber, 1919-ben 

azt mondhatta, hogy a nyugati demokrácia szívében lévő tudományos 

szellem minden komoly ember számára halott, és hogy Nietzsche 

megölte, vagy legalábbis megadta neki a kegyelemdöfést. "Az utolsó 

ember" bemutatása az Így szólt Zarathustrában olyan döntő volt, hogy 

a régi típusú felvilágosodás racionalizmusáról nem is kell többé beszélni; 

és - Weber erre utal - minden jövőbeli vitának vagy tanulmánynak azzal 

a bizonyossággal kell folytatódnia, hogy a perspektíva "naiv" kudarc 

volt. Az ész nem képes értékeket létrehozni, és az a hit, hogy képes rá, a 

legostobább és legártalmasabb illúzió. 
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Ez egyszerűen azt jelenti, hogy akkoriban szinte minden amerikai, 

különösen a gondolkodó amerikaiak, "nagy csecsemők" voltak, és azok 

is maradtak, még jóval azután is, hogy a kontinens felnőtt. Elég csak 

John Dewey-ra gondolni ahhoz, hogy felismerjük, hogy tökéletesen illik 

rá Weber leírása, és aztán emlékezzünk arra, hogy milyen befolyása volt 

egykor itthon. És nem csak Dewey, hanem a rendszerünk kezdetétől 

fogva mindenki, különösen azok, akik azt mondták: "Ezeket az 

igazságokat magától értetődőnek tartjuk", osztoztak a racionalista 

álomban. Weber kijelentése azért olyan fontos, mert ő legalább annyira 

vagy még inkább, mint bárki más, kapcsolatba hozott minket a liberális 

demok racia legfejlettebb kontinentális kritikájával, és közvetítő volt 

Nietzsche és köztünk, amerikaiak között, akik a legmakacsabbak voltunk 

az ő felismeréseivel szemben, talán azért, mert eszerint mi képviseljük a 

legrosszabbat vagy a legreménytelenebbet, és ezért nem szívesen látjuk 

magunkat ebben a tükörben. Javíthatatlan optimizmusunkra egy nagyon 

sötét jövőkép rakódott rá. Gyerekek vagyunk, akik felnőtt játékokkal 

játszanak. Ezek túl nagy falatnak bizonyultak számunkra. De 

mentségünkre szóljon, hogy valószínűleg nem mi vagyunk az 

egyetlenek, akiknek túl soknak bizonyulnak. 

Weber Nietzsche felé mutat minket, mint a komoly 

a huszadik század gondolkodói. Azt is elmondja, hogy mi az egyetlen 

alapkérdés: az ész, vagyis a tudomány és az emberi jó viszonya. Amikor 

a boldogságról és az utolsó emberről beszél, nem arra gondol, hogy az 

utolsó ember boldogtalan, hanem arra, hogy a boldogsága émelyítő. A 

mélységes megvetés élménye szükséges ahhoz, hogy helyzetünket 

felfogjuk, és a megvetésre való képességünk eltűnőben van. Weber 

tudománya feltételezi ezt a tapasztalatot, amit mi szubjektívnek 

neveznénk. Miután Nietzschénél találkozott vele, tudományos életének 

nagyobb részét a vallás tanulmányozásával töltötte, hogy megértse a nem 

megvethetőt, azokat, akik megbecsülik vagy tisztelik, és ezért nem 

önelégültek, azokat, akiknek vannak értékeik, vagy, hogy ugyanezt 

mondjam, isteneik, különösen azokat, akik isteneket teremtenek vagy 

vallásokat alapítanak. Nietzschétől tanulta meg, hogy a vallás, vagyis a 

szent a legfontosabb emberi jelenség, és további tanulmányozását 

Nietzsche unortodox szemszögéből végezte. 

"Isten halott" - hirdette Nietzsche. De ezt nem a korábbi ateizmus 

stílusában, diadalmasan mondta - a zsarnokot megdöntötték, és az ember 

most már szabad. Inkább a legerőteljesebb és legfinomabb jámborság 

gyötrelmes hangján mondta, amelyet megfosztottak a megfelelő 
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tárgyától. Az ember, aki szerette Istent és szüksége volt rá, elvesztette 

Atyját és Megváltóját a feltámadás lehetősége nélkül. A felszabadulás 

öröme, amelyet Marxban találunk, átváltozott az ember védtelensége 

miatti rémületbe. Az őszinteség arra kényszeríti a komoly embereket, 

hogy 



Értéke

k 

197 

 

 

lelkiismeretük vizsgálata, hogy beismerjék, hogy a régi hit már nem 

meggyőző. Ez a keresztény erény csúcspontja, amely a kereszténység 

áldozatát követeli, a legnagyobb áldozatot, amelyet egy keresztény hozhat. A 

felvilágosodás megölte Istent; de mint Macbeth, a felvilágosodás emberei 

sem tudták, hogy a kozmosz fellázad a tett ellen, és a világ "egy idióta által 

elmesélt mesévé válik, tele hanggal és dühvel, amely semmit sem jelent". 

Nietzsche a könnyelmű vagy önelégült ateizmust a gyötrelmes ateizmussal 

helyettesíti, elszenvedve annak emberi következményeit. A hit utáni 

vágyakozás, valamint e vágyakozás kielégítésének hajthatatlan elutasítása 

szerinte egész szellemi állapotunk mélyreható válasza. Marx tagadta Isten 

létezését, de minden funkcióját a Történelemre hárította, amely 

elkerülhetetlenül az embert kiteljesítő cél felé irányul, és amely a 

Gondviselés helyét veszi át. Az ember akár keresztény is lehetne, ha ennyire 

naiv. Nietzsche előtt mindazok, akik azt tanították, hogy az ember történelmi 

lény, történelmét így vagy úgy, de progresszívnek mutatták be. Nietzsche 

után történelmünk leírásának egyik jellegzetes formulája a "Nyugat 

hanyatlása". Nietzsche áttekintette és összefoglalta a modern gondolkodás 

ellentmondásos szálait, és arra a következtetésre jutott, hogy a győztes 

racionalizmus nem képes uralkodni sem a kultúrában, sem a lélekben, 

elméletileg nem tudja megvédeni magát, és emberi következményei 

elviselhetetlenek. Ez a Nyugat válságát jelenti, mert mindenütt Nyugaton 

először minden rezsim az értelemre épül. Az emberi alapítók, akik csak a 

természetes igazságosság egyetemes elveire tekintettek, amelyeket minden 

ember a saját, segítsége nélküli ész segítségével felismerhetett, a 

kormányokat a kormányzottak beleegyezése alapján hozták létre, anélkül, 

hogy a kinyilatkoztatásra vagy a hagyományra hivatkoztak volna. Az ész 

azonban azt is felismerte, hogy minden korábbi kultúrát istenek vagy istenhit 

alapítottak, illetve istenekre alapoztak. Csak ha az új rendszerek óriási 

sikerek, amelyek képesek más kultúrák alkotó zsenialitásával és pompájával 

vetekedni, akkor az ész racionális alapításai egyenrangúak vagy 

felsőbbrendűek lehetnek azokkal az alapításokkal, amelyekről az ész tudja, 

hogy máshol jöttek létre. De ez az egyenlőség vagy felsőbbrendűség erősen 

megkérdőjelezhető; ezért az ész elismeri saját elégtelenségét. Kell, hogy 

legyen vallás, 

és az értelem nem talál vallásokat. 

Ez már a felvilágosodással szembeni kritika első hullámában is benne 

volt. Rousseau szerint a társadalomnak szüksége van egy polgári vallásra, és 

a törvényhozásnak a vallás színeibe öltözve kell megjelennie. Tocqueville a 
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vallás központi szerepére összpontosított Amerikában. A Robespierre-féle 

polgári vallás kudarcával folytatódtak a Rousseau Profes- tusa által inspirált, 

felülvizsgált vagy liberális kereszténység előmozdítására irányuló 

erőfeszítések. 
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A Savoyai plébános hitvallása. Maga a kultúra eszméje egyfajta vallás 

megőrzésének módja volt, anélkül, hogy beszélnénk róla. A kultúra az 

értelem és a vallás szintézise, amely megpróbálja elrejteni a két pólus közötti 

éles különbséget. 

Nietzsche megvizsgálja a beteget, megállapítja, hogy a kezelés nem 

volt sikeres, és halottnak nyilvánítja Istent. Most már nem lehet vallás; 

de mivel az embernek szüksége van a kultúrára, a vallási impulzus 

megmarad. Nincs vallás, csak vallásosság. Ez hatja át Nietzsche 

elemzését a modernitásról, és észrevétlenül ez áll a pszichológia és a 

szociológia korabeli kategóriáinak hátterében. A vallási kérdést 

visszahozta a filozófia középpontjába. A kritikai nézőpont, ahonnan a 

modern kultúrát szemlélni kell, annak lényegi ateizmusa; és a burzsoázia 

még visszataszítóbb utódja, az utolsó ember, az egalitárius, racionalista, 

szocialista ateizmus terméke. 

A Nyugat válságának újszerű aspektusa tehát az, hogy azonos a 

filozófia válságával. Thuküdidész olvasása megmutatja nekünk, hogy 

Görögország hanyatlása tisztán politikai jellegű volt, hogy az, amit mi 

szellemtörténetnek nevezünk, kevéssé fontos a megértéséhez. A régi 

rezsimeknek hagyományos gyökerei voltak; a modernitásban azonban a 

filozófia és a tudomány vette át az uralmat, és a tisztán elméleti 

problémáknak döntő politikai hatásuk van. Nem lehet elképzelni a modern 

politikatörténetet Locke, Rousseau és Marx tárgyalása nélkül. Az elméleti 

hiteltelenség és hanyatlás, mint mindenki tudja, a Szovjetunió rossz 

közérzetének középpontjában áll. És a szabad világ sincs messze mögötte. 

Nietzsche a betegség legmélyebb, legtisztább, leghatásosabb diagnosztája. 

Azt állítja, hogy belső szükségszerűségünk van arra, hogy racionális alapon 

feladjuk az értelmet - hogy ezért rendszerünk halálra van ítélve. 

Isten és a természet kiábrándulása szükségessé tette a jó és a rossz új 

leírását. Platónnak az istenekről szóló formuláját átvéve, nem azért szeretünk 

egy dolgot, mert jó, hanem azért jó, mert szeretjük. A megbecsülésre 

vonatkozó döntésünk az, ami valamit értékelhetővé tesz. Az ember a 

megbecsülő lény, a tiszteletre és az önmegvetésre képes, "a vörös orcájú 

állat". Nietzsche azt állította, hogy látta, hogy az emberek tiszteletének 

tárgyai semmilyen értelemben nem kényszerítik ki ezt a tiszteletet; gyakran a 

tárgyak nem is léteznek. Tulajdonságaik annak kivetülései, ami az emberben 

a legerősebb, és arra szolgálnak, hogy kielégítsék legerősebb szükségleteit 

vagy vágyait. A jó és a rossz az, ami lehetővé teszi az emberek számára az 

életet és a cselekvést. A jóról és a rosszról alkotott ítéleteik jellege mutatja 

meg, hogy mik ezek. 
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Egyszerűen fogalmazva, Nietzsche azt mondja, hogy a modern ember 
elveszíti, vagy már elvesztette 
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elvesztette az értékteremtő képességét, és ezzel együtt az emberségét is. 

Az önelégültség, az alkalmazkodás vágya, problémáinak kényelmes 

megoldása, a jóléti állam egész programja annak a képtelenségnek a jelei, 

hogy az ember lehetséges tökéletességének vagy önmaga 

meghaladásának egére nézzen. De a legbiztosabb jel az, ahogyan az 

"érték" szót használjuk, és ebben Nietzsche nemcsak diagnosztizálta a 

betegséget, hanem súlyosbította is azt. Rá akart mutatni az emberekre, 

hogy milyen veszélyben vannak, milyen félelmetes feladat előtt állnak, 

hogy megvédjék és felértékeljék emberségüket. Ahogy ő értette, az 

emberek a jelenlegi hanyatlásunkban nyugodtan vehetnék a dolgot, ha azt 

hinnék, hogy Isten, a természet vagy a történelem értékeket ad. Ez a hit 

üdvös volt mindaddig, amíg az ember tárgyiasult alkotásai még nemesek 

és életerősek voltak, de a régi értékek jelenlegi kimerülésében az 

embereket a szakadékba kell vinni, megrémülve a veszélytől és 

émelyegve attól, hogy mi lehet belőlük, hogy tudatosítani lehessen 

bennük a sorsukért való felelősségüket. Magukba kell fordulniuk, és újjá 

kell teremteniük kreativitásuk feltételeit, hogy értékeket teremtsenek. Az 

énnek feszes íjnak kell lennie. Inkább meg kell küzdenie az ellentétekkel, 

mintsem harmonizálnia kell őket, mintsem átadni a feszültséget az utolsó 

emberiség nagy eszközeinek - napjaink képzett íjhajlítóinak és 

jezsuitáinak, a pszichiátereknek, akik ugyanabban a szellemben és 

ugyanannak a modernitás összeesküvésének részeként, mint a 

békevirtuózok, csökkentik a konliktust. A káosz, az ellentétek háborúja, 

mint a Bibliából tudjuk, a kreativitás feltétele, amelyet a teremtőnek kell 

uralnia. Az énnek is nyílvesszőket kell kihoznia vágyakozásából. Az íj és 

a nyíl, mindkettő az emberhez tartozik, képes csillagot lőni az égbe, hogy 

az embert vezesse. Az értékekkel kapcsolatos illúziók levetkőzésére volt 

szükség, így gondolta Nietzsche, helyzetünkből adódóan, hogy 

kiábrándítson minden megtévesztő vigasz- vagy vigasztételi reményt, és 

ezáltal a kevés alkotót félelemmel és annak tudatával töltse el, hogy 

minden tőlük függ. A nihilizmus veszélyes, de szükséges és talán 

üdvözítő szakasza az emberi történelemnek. Ebben az ember szembesül 

valódi helyzetével. Megtöri, kétségbeesésbe és lelki vagy testi 

öngyilkosságba taszíthatja. De felbátoríthatja őt egy értelmes világ 

újjáépítésére. Nietzsche művei egy olyan ember lelkének dicsőséges 

kiállítása, akit - ha egyáltalán lehet - alkotónak lehet nevezni. A 

kreativitásról szóló legmélyebb állításait tartalmazzák egy olyan 

embernek, akinek égető szüksége volt arra, hogy megértse azt. 
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Nietzsche elkerülhetetlenül elvezetett a meditációhoz, amely a létesülésről 
szólt. 

Isten - Istenre - a teremtés - mert Isten a legmagasabb érték, amelyen a 
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mások függnek. Isten nem teremtő, mert Isten nem az. De az ember 

által teremtett Isten azt tükrözi, ami az ember, tudta nélkül. Isten állítólag 

a semmiből teremtette a minket érintő világot; az ember tehát a 

semmiből teremt valamit, Istent. Az Istenbe vetett hit és a csodákba 

vetett hit közelebb áll az igazsághoz, mint bármely tudományos 

magyarázat, amelynek figyelmen kívül kell hagynia vagy meg kell 

magyaráznia az emberben rejlő teremtést. Mózes, akit legyőztek a benne 

rejlő homályos késztetések, felment a Sínai csúcsára, és értéktáblákat 

hozott haza; ezeknek az értékeknek szükségszerűségük, 

szubsztancialitásuk volt, amely kényszerítőbb, mint az egészség vagy a 

gazdagság. Ezek voltak az élet magja. Vannak más lehetséges 

értéktáblák is - Zarathustra szerint ezer és egy -, de ezek voltak azok, 

amelyek ezt a népet azzá tették, ami volt, és életmódot, a belső 

tapasztalás és a külső kifejezés vagy forma egységét adták neki. Nincs 

recept a népet alkotó mítoszok megalkotására, nincs olyan 

szabványosított teszt, amely megjósolná, hogy ki az az ember, aki 

megalkotja őket, vagy meghatározná, hogy mely mítoszok fognak 

működni vagy megfelelőek. Van az anyag és a teremtő, mint a kő és a 

szobrász; de ebben az esetben a szobrász nemcsak a hatékony ok, hanem 

a formai és végső ok is. Nincs semmi, ami a mítosz alapjául szolgálna, 

nincs anyag, nincs ok. Az értékek okát sem a jó és a rossz 

megismerésének racionális kutatásában, sem például gazdasági 

meghatározóikban nem lehet pontosan megkeresni. Csak a kreativitás 

pszichológiai jelenségei iránti nyitottság hozhat tisztánlátást. 

Ez a pszichológia nem lehet olyan, mint Freudé, amely Nietzsche 

tudattalanról alkotott felfogásából kiindulva olyan kreativitási okokat 

talál, amelyek elmosják a különbséget Raffaello és egy ujjfestő között. 

Minden dolog ebben a különbségben van, ami szükségszerűen elkerülte 

tudományunkat. A tudattalan egy nagy misztérium; ez Isten igazsága, és 

ez - az id - éppoly kifürkészhetetlen, mint amilyen kifürkészhetetlen 

volt Isten. Freud elfogadta a tudattant, majd a tudomány segítségével 

próbált tökéletes világosságot adni neki. De az id termeli ki a tudományt. 

Sok tudományt képes előállítani. Freud eljárása olyan, mintha Isten 

lényegét vagy természetét próbálnánk meghatározni abból, amit ő 

teremtett. Isten végtelen számú világot teremthetett. Ha erre az egyre 

korlátozódott volna, akkor nem lett volna teremtő vagy szabad. 

Mindezt meg kell értenünk, ha meg akarjuk érteni a kreativitást. Az 

id a forrás; megfoghatatlan és kifürkészhetetlen, és világértelmezéseket 
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szül. A természettudósok azonban, akik közé Freud is be akart sorolódni, 

mindebből semmit sem vesznek komolyan. A biológusok nem tudnak 





200 AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 
 

még a tudatosságot sem tudják a tudományukon belül számon kérni, 

nemhogy a tudattalan tudatot. A Freudhoz hasonló pszichológusok tehát egy 

lehetetlen félúton vannak a tudomány, amely nem ismeri el az általa 

megmagyarázni kívánt jelenségek létezését, és a tudattalan között, amely 

kívül esik a tudomány hatáskörén. Választani kell, így hangsúlyozza 

meggyőzően Nietzsche, a tudomány és a pszichológia között. A 

pszichológia éppen emiatt a győztes, hiszen a tudomány a psziché terméke. 

Ez a választás fokozatosan magukat a tudósokat is érinti. Talán a tudomány 

csak a mi kultúránk terméke, amelyről tudjuk, hogy nem jobb, mint 

bármelyik másik. Igaz-e a tudomány? Az ember látja, hogy a korábban oly 

robusztus jó lelkiismeretének szélein némi hanyatlás tapasztalható. Az olyan 

könyvek, mint Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete 

népszerű tünetei ennek az állapotnak. 

Itt jelenik meg az, amit én feneketlen vagy mélység nélküli énnek, 

az én utolsó változatának neveztem. Id, ahogy Nietzsche nevezte. Az id 

kigúnyolja az egót, amikor az ember azt mondja: "eszembe jutott". A 

szuverén tudat vár valamire odalent, ami felküldi gondolati táplálékát. A 

különbség e változat és a többi között az, hogy egy közös, többé-kevésbé 

azonnal hozzáférhető tapasztalatból indultak ki, amely minden embernek 

közös, és amely, ha csak interszubjektíve is, de megalapozza a közös 

emberséget, amelyet emberi természetnek nevezhetünk. Az erőszakos 

haláltól való félelem és a kényelmes önfenntartás vágya volt az első 

állomás a lefelé vezető úton. Mindenki ismeri őket, és felismerhetjük 

bennük egymást. A következő állomás a lét édes érzése volt, amely már 

nem közvetlenül elérhető a civilizált ember számára, de visszaszerezhető. 

Amikor a bűvkörébe kerülünk, bizonyossággal mondhatjuk magunknak: 

"Ez vagyok én valójában, ezért élek", azzal a további meggyőződéssel, 

hogy ugyanennek kell lennie minden más embernek is. Ez, egy 

homályos, általános együttérzéssel társulva, fajjá tesz bennünket, és 

útmutatást adhat nekünk. A következő megállónál kiderül, hogy nincs 

megálló, és az ereszkedés lélegzetelállító. Ha az ember egyáltalán talál 

valamit, az szigorúan a sajátja, amit Nietzsche fatumnak nevez, egy 

makacs, erős szamárnak, amely nem tud mást mondani magáról, mint 

hogy az, ami. Az ember legfeljebb önmagát találja meg; és ez 

közölhetetlen, és inkább elszigetel mindenkit a többiektől, mintsem 

egyesít. Csak a legritkább egyének találják meg a saját megállópontjukat, 

ahonnan a világot mozgatni tudják. Ők a szó szoros értelmében 

mélyrehatóak. 
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Bár az értékek, a horizontok, a jó és a rossz táblázata, amelyek az énből 

erednek, nem mondhatók igaznak vagy hamisnak, nem vezethetők le... 
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az emberiség közös érzése alapján vagy az ész általános érvényű mércéi 

által igazoltan nem egyenlőek, ellentétben azzal, amit az értékelmélet 

vulgáris tanítói hisznek. Nietzsche és mindazok a komoly emberek, akik 

így vagy úgy elfogadták az ő meglátását, úgy vélték, hogy az emberek 

közötti egyenlőtlenséget az bizonyítja, hogy nincs olyan közös 

tapasztalat, amely elvileg mindenki számára hozzáférhető lenne. Az 

olyan megkülönböztetések, mint autentikus-ingatlan, mélységesen 

felszínes, teremtő-teremtett, az igaz és hamis helyébe lépnek. Az egyik 

ember egyéni értéke lesz a póluscsillag sok más ember számára, akiknek 

a saját tapasztalata nem nyújt számukra útmutatást. A legritkább ember a 

teremtő, és minden más embernek szüksége van rá, és követi őt. 

Az autentikus értékek azok, amelyek szerint az életet élni lehet, 

amelyek olyan népet alkotnak, amely nagyszerű tetteket és gondolatokat 

hoz létre. Mózes, Jézus, Homérosz, Buddha: ők az alkotók, a 

horizontokat formáló emberek, a zsidó, a keresztény, a görög és az indiai 

kultúra alapítói. Nem gondolataik igazsága különböztette meg őket, 

hanem az a képességük, hogy kultúrát teremtsenek. Egy érték csak akkor 

érték, ha életfenntartó és életfejlesztő. Az emberek értékek kvázi-totálisa 

az eredeti értékek többé-kevésbé halvány szénmásolataiból áll. Az 

egyenlőségelvűség konformizmust jelent, mert hatalmat ad a sterileknek, 

akik csak régi értékeket, más emberek kész értékeit tudják felhasználni, 

amelyek nem élnek, és amelyek mellett hirdetőik nem elkötelezettek. 

Az egyenlőségelvűség az értelemre épül, amely megtagadja a 

kreativitást. Nietzschénél minden a racionális egalitarizmus elleni 

támadás, és megmutatja, hogy az értékekről való megszokott beszéd 

manapság milyen badarság. 

-és mennyire megdöbbentő Nietzsche tekintélye a baloldalon. 

Mivel az értékek nem racionálisak, és nem az alattvalók természetéből 

fakadnak, ezért azokat ki kell kényszeríteni. Le kell győzniük az ellentétes 

értékeket. Racionális meggyőzéssel nem lehet őket elhitetni, ezért harcra van 

szükség. Az értékek előállítása és a bennük való hit az akarat cselekedete. 

Az akarat hiánya, nem pedig a megértés hiánya válik a döntő hibává. Az 

elkötelezettség az erkölcsi erény, mert a cselekvő komolyságát jelzi. Az 

elkötelezettség a hit megfelelője, amikor az élő Istent az önmagunk által 

létrehozott értékek váltják fel. Ez Pascal fogadása, amely már nem Isten 

létezésére vonatkozik, hanem arra, hogy az ember képes-e hinni önmagában 

és a saját maga által kitűzött célokban. Az elkötelezettség értékeli az 

értékeket, és értékessé teszi őket. Nem az igazság szeretete, hanem az 
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intellektuális őszinteség jellemzi a megfelelő lelkiállapotot. Mivel az 

értékekben nincs igazság, és ami igazság van az életről, az nem szerethető, a 

hiteles én jellemzője az 
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konzultálni a saját orákulumunkkal, miközben szembenézünk azzal, ami 

vagyunk és amit megtapasztalunk. A döntések, nem pedig a 

tanácskozások a tettek mozgatórugói. A jövőt nem lehet tudni vagy 

megtervezni. Azt akarni kell. Nincs program. A nagy forradalmárnak le 

kell rombolnia a múltat, és meg kell nyitnia a jövőt a kreativitás szabad 

játéka előtt. A politika forradalmi; de a dicsőséges forradalomtól, az 

amerikai forradalomtól, a francia forradalomtól vagy az orosz 

forradalomtól eltérően az új forradalmaknak program nélkülieknek kell 

lenniük. Ezeket intellektuálisan becsületes, elkötelezett, erős akaratú, 

kreatív embereknek kell megtenniük. Nietzsche nem volt fasiszta; de ez a 

projekt inspirálta a fasiszta retorikát, amely a régi kultúrák újjáélesztését 

vagy újak alapítását tűzte ki célul, szemben a baloldali forradalmak 

racionális, gyökértelen kozmopolitizmusával. 

Nietzsche kulturális relativista volt, és látta, mit jelent a háború, a 

nagy kegyetlenséget a nagy együttérzés helyett. A háború az az alapvető 

jelenség, amelyre néha rá lehet kényszeríteni a békét, de mindig a 

legveszélyesebb módon. A liberális demokráciák nem háborúznak 

egymással, mert ugyanazt az emberi természetet és ugyanazokat a 

jogokat látják mindenhol és mindenkire érvényesnek. A kultúrák 

háborúznak egymással. Azért kell ezt tenniük, mert az értékeket csak 

mások legyőzésével lehet érvényesíteni, vagy felállítani, nem pedig velük 

való érveléssel. A kultúrák eltérő felfogásokkal rendelkeznek, amelyek 

meghatározzák, hogy milyen a világ. Nem tudnak megegyezni. Nincs 

kommunikáció a legmagasabb rendű dolgokról. (A kommunikáció a 

megértést helyettesíti, ha nincs közös világ, amelyen az emberek 

osztoznak, és amelyre hivatkozhatnak, ha félreértik egymást. Az én és a 

kultúra zárt rendszereinek elszigeteltségéből adódnak a 

"kapcsolatfelvételi kísérletek" és a "kommunikációs kudarcok". Az, hogy 

az egyének és a kultúrák hogyan tudnak "kapcsolatba lépni" egymással, 

összességében rejtélyes dolog). A kultúra a káosz elleni háborút és a más 

kultúrák elleni háborút jelenti. Maga a kultúra eszméje magában hordoz 

egy értéket: az embernek szüksége van a kultúrára, és meg kell tennie, 

ami szükséges a kultúrák létrehozásához és fenntartásához. Az elméleti 

embernek nincs helye. Ahhoz, hogy az ember éljen, hogy legyen belső 

tartalma, értékekkel kell rendelkeznie, elkötelezettnek kell lennie, vagy 

elköteleződnie. Ezért a kulturális relativistának jobban kell törődnie a 

kultúrával, mint az igazsággal, és harcolnia kell a kultúráért, miközben 

tudja, hogy az nem igaz. 
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Ez valahogy lehetetlen, és Nietzsche egész pályafutása során küzdött 

ezzel a problémával, talán kielégítő megoldás nélkül. De tudta, hogy a 

tudományos szemlélet halálos a kultúrára nézve, és hogy a politikai 
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vagy erkölcsi kultúrrelativistának a hétköznapi fajtából, arra van 

kárhoztatva, hogy ne legyen kultúrája. A kulturális relativizmus, 

szemben az egyszerű relativizmussal, a hit szükségességét tanítja, 

miközben aláássa a hitet. 

Úgy tűnik, Nietzsche a kultúra eszméjét filozófiai elődeitől különösebb 

habozás nélkül vette át. A kultúra az ő szemszögéből az egyetlen keret, 

amelyen belül meg lehet magyarázni azt, ami az emberben sajátosan emberi. 

Az ember tiszta válás, a természetben nem hasonlít semmilyen más lényhez; 

és a kultúrában válik olyanná, ami meghaladja a természetet, és nincs más 

létmódja és nincs más támasza, mint egy adott kultúra. A növények és a 

többi állat aktualitása a lehetőségeikben rejlik; de ez nem igaz az emberre, 

amint azt a sokféle kultúrvirág jelzi, amelyek lényegileg különböznek, de 

ugyanabból a magból, az emberből származnak. Nietzsche hozzájárulása az 

volt, hogy tökéletes intranzigenciával rajzolta meg ennek a gondolatnak a 

következményeit, és megpróbált együtt élni velük. Ha sok kultúra létezik, 

kéretlenül egyetlen tökéletes vagy teljes kultúra, amelyben az ember ember, 

egyszerűen - olyan előtagok nélkül, mint görög, kínai, keresztény, buddhista 

(vagyis ha Platón Köztársasága, amely az egyetlen legjobb rendszert 

vázolja fel, egyszerűen mítosz, Platón képzeletének műve), akkor maga az 

"ember" szó i s  paradoxon. Az embernek ugyanannyi fajtája van, mint ahány 

kultúra, anélkül, hogy bármilyen perspektívából az emberről egyes számban 

lehetne beszélni. Ez nemcsak szokásaira, szokásaira, rítusaira, divatjaira, 

hanem mindenekelőtt elméjére igaz. Annyi különböző elmének kell lennie, 

ahányféle kultúra létezik. Ha maga az elme nem tartozik a kultúrákhoz 

viszonyított dolgok közé, akkor a kulturális relativizmus megállapításai 

triviálisak, és mindig is elfogadottnak számítottak. Mégis mindenki szereti a 

kulturális relativizmust, de azt, ami őt érinti, mentesíteni akarja. A fizikus az 

atomjait, a történész az eseményeit, a moralista az értékeit akarja megóvni. 

De ezek mind egyformán relatívak. Ha egy igazság számára van menekvés 

a fluxusból, akkor elvileg nincs ok arra, hogy sok igazság ne legyen azon 

kívül; és akkor nem a fluxus, a válás, a változás, a történelem vagy mi a fene 

az, ami fundamen tal, hanem a lét, a tudomány és a filozófia 

megváltoztathatatlan elve. Nietzsche érdeme, hogy tisztában volt azzal, hogy 

filozofálni radikálisan problematikus a kulturális, historizáló 

diszpenzációban. Felismerte az ezzel járó szörnyű intellektuális és erkölcsi 

kockázatokat. Minden gondolatának középpontjában a következő kérdés állt: 

"Hogyan lehetséges az, hogy azt tegyem, a m i t :1t teszek?". Megpróbálta 

saját gondolkodására alkalmazni a kulturális relativizmus tanításait. Ezt 
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gyakorlatilag senki más nem teszi. Freud például azt mondja, hogy 
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a férfiakat a nemi vágy és a hatalomvágy motiválja, de ezeket a 

motívumokat nem alkalmazta saját tudományának vagy tudományos 

tevékenységének magyarázatára. De ha ő lehet igazi tudós, azaz az 

igazság szeretete által motivált, akkor más emberek is lehetnek, és így az 

ő motivációik leírása halálosan hibás. Vagy ha a szex vagy a hatalom 

motiválja, akkor nem tudós, és a tudománya csak egy eszköz a sok 

lehetséges közül, amellyel ezeket a célokat el lehet érni. Ez az 

ellentmondás végigvonul a természet- és társadalomtudományokon. 

Olyan dolgokról adnak számot, amelyek nem magyarázhatják meg a 

művelőik magatartását. A magasan etikus közgazdász, aki csak a 

haszonról beszél, a közérdekű politológus, aki csak a csoportérdekeket 

látja, a fizikus, aki petíciókat ír alá a szabadság mellett, miközben csak a 

szabadság nélküli matematikai törvényt ismeri el, amely a 

világegyetemben mozgó anyagot irányítja, tünteti fel a tudomány 

önmagyarázatának és az elméleti élet alapjának biztosításával 

kapcsolatos nehézséget, amely a korai modernitás óta kísérti az elmék 

életét, de különösen kiéleződött a kulturális relativizmussal. Nietzsche, 

válaszul erre a nehézségre, öntudatosan veszélyes kísérleteket tett saját 

filozófiájával, mivel annak forrását az igazság akarása helyett a hatalom 

akarásaként kezelte. 

Nietzsche filozófiai újrakezdése abból a megfigyelésből indul ki. 

hogy a közös szakrális érzés a legbiztosabb módja egy kultúra 

felismerésének, és a kulcsa annak megértéséhez és minden aspektusának 

megértéséhez. Hegel ezt a történelemfilozófiájában tette világossá, és 

ugyanezt a tudatosságot találta meg Hérodotosz tanulmányaiban a 

különböző népekről, görögökről és barbárokról. Az, hogy egy nép mi 

előtt hajol meg, elárulja, mi az. Hegel azonban tévedett; azt hitte, hogy 

létezhet egy alapvetően racionális Isten, aki a kultúra és a tudomány 

igényeit kibékíti. De valahogy ő is látta, hogy ez nem így van, amikor azt 

mondta, hogy Minerva baglya szürkületkor repül, vagyis hogy egy 

kultúrát csak akkor lehet megérteni, amikor már vége van. Hegel 

megértésének pillanata a Nyugat végével esett egybe. A Nyugat 

demitologizálódott, és elvesztette inspiráló erejét és jövőképét. Ezért 

nyilvánvaló, hogy mítoszai éltetik a kultúrát, és a mítoszok alkotói a 

kultúrák és az ember alkotói. Fölötte állnak a filozófusoknak, akik csak 

azt tanulmányozzák és elemzik, amit a költők alkotnak. Hegel elismeri, 

hogy a költészet elvesztette prófétai erejét, de azzal vigasztalja magát, 

hogy a filozófia elegendő lesz. 
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A művészek, akiket Nietzsche maga körül látott, akiknek a 

legnagyobb volt a tehetsége, tanúskodtak erről a veszteségről. Ők voltak 

azok, akiket ő dekadenseknek nevezett. 
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mert nem voltak tehetségtelenek, vagy művészetük nem volt lenyűgöző, 

hanem mert műveik a művészi impotencia sirámai, egy olyan csúnya 

világ jellemzései, amelyre a költők szerint nem tudnak hatni. 

Közvetlenül a francia forradalom után elképesztő művészi pezsgés volt, 

és a költők úgy gondolták, hogy ismét az emberiség törvényhozói 

lehetnek. Az új kultúrfilozófiában a művészek számára biztosított hivatás 

megszívlelte őket, és új klasszikus korszak született. Úgy tűnt, hogy az 

idealizmus és a romantika helyet vájt a dolgok rendjében a 

magasztosnak. De egy-két nemzedéken belül a hangulat érezhetően 

elmérgesedett, és a művészek a romantikus víziókat alaptalan átverésként 

kezdték ábrázolni. Az olyan férfiak, mint Baudelaire és Flaubert 

elfordultak a közönségtől, és bolondnak állították be közvetlen elődeik 

moralizmusát és romantikus lelkesedését. A szerelem nélküli 

házasságtörések, a büntetés vagy megváltás nélküli bűnök lettek a 

művészet hitelesebb témái. A világot dizájnolták. Baudelaire úgy mutatta 

be a bűnös embert, mint a keresztény látomásban, de Isten 

megváltásának reménye nélkül, szúrós jámbor csalárdsággal, képmutató 

lektűrrel. Flaubert pedig a hódító burzsoázia mérges gyűlöletébe fulladt. 

A kultúra csak takarmány volt a hiúságának. A nagy dualizmusok 

összeomlottak; a művészetet, a kreativitást és a szabadságot a 

determinizmus és a kicsinyes önérdek felemésztette. Legnagyobb 

alkotásában, 

M. Homais, a gyógyszerész, Flaubert magába foglalta mindazt, ami a 

modernitás volt és lesz. Homais a tudomány, a haladás, a liberalizmus, az 

antiklerikalizmus szellemét képviseli. Gondosan, az egészséget szem 

előtt tartva él. Műveltsége a legjobbat tartalmazza, amit eddig gondoltak 

és mondtak. Mindent tud, ami valaha történt. Tudja, hogy a 

kereszténység segített felszabadítani a rabszolgákat, de történelmi 

hasznosságát már túlhaladta. A történelem azért létezett, hogy őt, az 

előítéletek nélküli embert létrehozza. Ő mindenben otthon van, és semmi 

sem áll a keze ügyében. Újságíró, aki a tömegek felvilágosítása 

érdekében terjeszti a tudást. Erkölcsi témája az együttérzés. És mindez 

nem más, mint kicsinyes amour-propre. A társadalom azért létezik, 

hogy becsületet és önbecsülést adjon neki. A kultúra az övé. Nincsenek 

megfelelő hősök, akiket ábrázolhatna, sem közönség, akiket lelkesítene. 

Mindannyian így vagy úgy, de benne vannak az üzletben. Emma Bovary 

Homais fóliája. Ő csak álmodni tud egy olyan világról és férfiakról, akik 

nem léteznek és nem is létezhetnek. Ebben a józan világban nem más, 
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mint egy bolond. Ő, akárcsak a modern művész, puszta vágyakozás, 

lehetséges cél nélkül. Egyetlen diadala és egyetlen szabad cselekedete az 

öngyilkosság. 

Nietzsche szerint ezek a dekadensek, pesszimisták vagy 

protonihilisták revela- 
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tory, mint ahogyan a nagy tettek és szenvedélyek hamisítóit is, akik az 

érem másik oldalát jelentik, különösen Wagnert. Az előbbieket megveti, 

de nem azért, mert hiányzik belőlük az őszinteség, vagy mert a 

körülöttük lévő világ jellemzése pontatlan, hanem mert tudják, hogy 

valaha voltak istenek és hősök, és hogy ezek a költői képzelet termékei 

voltak - ami azt jelenti, hogy a költői képzelet képes újra létrehozni őket 

-, de magukban nincs meg a bátorság vagy az elhatározás, hogy 

létrehozzák. Ezért reménytelenek. Egyedül ők vágyakozhatnak még; de 

ők a keresztény Isten vagy legalábbis a keresztény világkép titkos hívei, 

és nem tudnak hinni a valóban újban. Félnek kihajózni a viharos, 

feltérképezetlen tengerekre. Egyedül Dosztojevszkijben van a lélek 

életereje, amely a dekadencia ellen bizonyít. Tudattalanja, keresztény 

lelkiismereten átszűrve, tiltott vágyakban, bűnökben, önmegalázó 

cselekedetekben, szentimentalizmusban és bru talitásban fejeződik ki; de 

él és küzd, és bizonyítja az állat és mindannak folyamatos egészségét, 

ami odalent erjedésben van. 

A művész a legérdekesebb az összes jelenség közül, mert ő képviseli 
a 

kreativitás, az ember definíciója. Tudatalattija tele van szörnyekkel és 

álmokkal. A képeket a tudat számára szolgáltatja, amely ezeket adottnak és 

"világnak" veszi, és racionalizálja. A racionalitás nem más, mint az a 

tevékenység, hogy jó indokokat adjunk arra, aminek nincs oka, vagy ami 

ésszerűtlen. Azt tesszük, amit teszünk, egy sorsból, ami a mi egyéniségünk, 

de meg kell magyaráznunk és közölnünk kell. Ez utóbbi a tudat funkciója; és 

ha a tudattalan gazdag tárházzal látja el, akkor tevékenysége gyümölcsöző, 

sőt, a bőség illúziója még üdvözítő is. De amikor feldarabolta és átrágta az 

örökségét, ahogyan most a matematikai fizika tette, nem maradt elég tápláló 

növény egészben. A tudat most utánpótlást igényel. 

Így Nietzsche megnyitotta azt a nagyszerű terepet, amelyet a 

modern művészek, pszichológusok és antropológusok kutatnak, a 

legsötétebb tudattalan vagy a legsötétebb Afrika mélyén keresve 

felüdülést kimerült kultúránk számára. Nem minden, amit Nietzsche 

állított, hihető, de varázsa tagadhatatlan. Rousseau-val együtt eljutott az 

út végére, és azon túl is. A modernitásnak az amerikaiak számára 

kevésbé érdekes oldala, amely kevésbé keresi a politikai megoldásokat, 

mint az ember megértését és kielégítését a maga teljességében vagy 

teljességében, a legmélyebb megnyilatkozását Nietzsche-ben találja meg, 

aki ennek a második természeti állapotnak a csúcspontját képviseli. 
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Mindenekelőtt a művészek barátja volt, akik elsőként ismerték fel őt. 
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amikor az akadémikusok között rossz hírnévnek örvendett; és közöttük 

volt egyértelműen a legtermékenyebb a befolyása. Elég csak Rilke-re, 

Yeats-re, Proustra és Joyce-ra gondolni. A legnagyobb filozófiai 

tisztelgés iránta Heidegger Nietzsche-könyve, amelynek legfontosabb 

része a "Hatalom akarása mint művészet" címet viseli. 

Nietzsche valami olyasmit adott vissza az emberről alkotott 

képünkbe, mint a lélek, kiegészítve ezzel a tudat lapos, száraz 

képernyőjét, amely tiszta értelemmel úgy tekint az ember többi részére, 

mint valami idegen dologra, az anyag affektusaiból álló kötegre, mint a 

fizika, a kémia és a biológia bármely más tárgyára. A tudattalan 

helyettesíti mindazokat az irracionális dolgokat - mindenekelőtt az isteni 

őrületet és az erószt -, amelyek a régi lélek részei voltak, és amelyek a 

modernitásban jelentőségüket vesztették. Összeköttetést biztosít a tudat 

és a természet egésze között, helyreállítva ezzel az ember egységét. 

Nietzsche újra lehetővé tette a pszichológiát, mint legfontosabb 

tanulmányt; és minden, ami a pszichológiában az elmúlt évszázadban 

érdekes volt - nemcsak a pszichoanalízis, hanem a Gestalt, a 

fenomenológia és az egzisztencializmus is - az általa felfedezett szellemi 

kontinens határain belül zajlott. Az én és a lélek közötti különbség 

azonban az értelem státuszának megváltozása miatt továbbra is nagy 

marad. Az ember nietzschei újraalkotása megkövetelte az ész 

feláldozását, amelyet a felvilágosodás, bármilyen hibái voltak is, a 

középpontban tartott. Nietzsche minden bája és mindazok ellenére, amit 

a lélek szerelmeseinek bátorítására mond, ebben a döntő fontosságú 

tekintetben távolabb áll Platóntól, mint Descartes vagy Locke. 

Nietzsche pszichológiája az Isten felé irányuló késztetésre1 

vonatkozik, mert ebben a késztetésben az én minden erejét felsorakoztatja és 

megmutatja; és az ő hatása a vallási érdeklődés, ha nem is vallás, de a vallás 

új fellángolását hozta az értelmiségi világba. Isten mítosz, tanította 

Nietzsche. A mítoszokat a költők alkotják. Platón éppen ezt mondja a 

Köztársaságban, és ez nála a filozófia és a költészet közötti hadüzenettel 

egyenértékű. A filozófia célja, hogy a mítoszt (amely definíciója szerint 

hazugság, amit a mítoszok iránti poszt-nietzschei rajongásunkban túl 

gyakran elfelejtünk) az igazsággal helyettesítse. Mivel a mítoszok léteznek 

először és adják az embereknek az első véleményüket, a filozófia a mítoszok 

kritikai megsemmisítését jelenti az igazság javára a szabadság és a 

természetes élet é r d e k é b e n .  Szókratész, ahogyan a platóni dia 

lógusokban ábrázolják, megkérdőjelezve és megcáfolva az elfogadott 
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véleményeket, a filozófiai élet mintaképe; és az ő halála, amelyet honfitársai 

szenvedtek el, mert nem hittek a mítoszaikban, megtestesíti a filozófia 

kockázatait. Nietzsche 
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pontosan az ellenkező következtetést vonta le ugyanezen tényekből a 

mítoszokkal kapcsolatban. Nincs természet és nincs ilyen szabadság. A 

filozófusnak az ellenkezőjét kell tennie annak, amit Szókratész tett. 

Nietzsche tehát az első filozófus, aki Szókratészt támadta, mert Szókratész 

élete nem a mintaélet, hanem egy korrupt és szörnyűséges élet, amelyből 

hiányzik minden nemesség. A tragikus élet, amelyet Szókratész 

hatástalanított és megtisztított, a komoly élet. Az új filozófus a költők 

szövetségese és megmentője, vagy a filozófia maga a költészet legmagasabb 

rendű fajtája. A filozófia a régi módon demitologizál és demisztifikál. 

Nincs érzéke a szenthez; és azáltal, hogy kiábrándítja a világot és kiirtja 

az embert, az ürességbe vezet. Az a kinyilatkoztatás, hogy a filozófia a 

keresés végén a semmire talál, tájékoztatja az új filozófust arról, hogy a 

mítoszteremtésnek kell a központi feladatává válnia, hogy világot teremtsen. 

A társadalmi és politikai tapasztalatok e vallási mítoszteremtő vagy 

értékfeltételező inter pretációjának átültetését az amerikai véráramba 

nagymértékben Max Weber nyelvezete eredményezte. Sikere itt, hajlamos 

vagyok azt mondani, hogy csodálatos. Jó példa erre az ő találmánya, a 

protestáns etika. A Chicagói Egyetemen az első társadalomtudományi 

kurzusomon olvastam az ő ilyen című könyvét, amikor éppen beavattak a 

modem misztériumaiba. Ez a kurzus a társadalomtudományi "klasszikusok" 

áttekintése volt, amelyek között Marx is szerepelt - nemcsak a Kommunista 

kiáltvány, hanem a Tőke jó darabjai is. Természetesen sem Locke, sem 

Smith, a "kapitalizmus" hivatalos szószólói, akiket akár alapítóinak is 

tekinthetnénk, nem szerepeltek a listán, mert olyan gondolkodókkal volt 

dolgunk, akiket egy mai társadalomtudós komolyan vehet. Marx a 

kapitalizmus kialakulását történelmi szükségszerűségként magyarázta, 

amelyet senki sem irányíthatott, és amely az anyagi tulajdonviszonyok feletti 

osztálykonfliktus eredménye volt. Számára a protes tantizmus csupán a 

termelési eszközök kapitalista ellenőrzését tükröző ideológia volt. Nem 

láttam, és nem vagyok biztos benne, hogy tanáraim is látták, hogy ha 

Webernek igaza volt, akkor Marxnak - az ő közgazdaságtanának és 

forradalmának, röviden a marxizmusnak és az általa óhatatlanul kiváltott 

erkölcsi szimpátiáknak - vége. Weber azt akarta bizonyítani, hogy nincs 

ilyen anyagi szükségszerűség, hogy az emberek "világnézetei" vagy "értékei" 

határozzák meg a történelmüket, a szellem kényszeríti az anyagot, és nem 

fordítva. Ennek hatására helyreállt a régebbi nézet, miszerint az egyes 

emberek számítanak valamit, hogy létezik emberi szabadság és a vezetés 

szükségessége. Weber szerint Kálvin karizmája és a hozzá kapcsolódó, 
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követői által rutinszerűen alkalmazott vízió volt a döntő a kapitalizmus 

kialakulásában. De mennyire más 
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Értékek 209 

Weber karizmatikus vezetője a Locke, Montesquieu, Smith és a 

föderalisták által keresett racionális államférfiak közül való. Ők az ész 

által felfogott és a természetben magától értetődően megalapozott 

célokra törekednek. Nem kellenek értékek, nem kellenek kreatív víziók 

ahhoz, hogy belássák azt, amit minden értelmes embernek látnia kell - 

hogy a józan, biztonságos és virágzó szabadsághoz kemény munkára van 

szükség. Marx ebben a tekintetben vitathatatlanul közelebb áll hitük 

magjához; bár az emberek szerinte a történelmi folyamat fogságában 

vannak, ez a folyamat maga racionális, és célja az ember racionális 

szabadsága. Az ember valamiképpen racionális állat marad. 

Weber viszont tagadja a kálvinisták által felállított "értékek" 

racionalitását; ezek "döntések", nem pedig "megfontolások", amelyeket 

hatalmas személyiségek, "világnézetek" vagy "világértelmezések" vetnek 

rá egy kaotikus világra, amelyeknek nincs más alapja, mint a 

protestánsok önmaga. Ezek az "értékek" tették a világot olyanná, 

amilyen a protestánsok számára volt. Ezek olyan cselekedetek, amelyek 

elsősorban az akaratból fakadnak, és egyszerre alkotják az ént és a 

világot. Az ilyen cselekedeteknek ésszerűtlennek kell lenniük; a semmin 

alapulnak. Egy kaotikus világegyetemben az értelem ésszerűtlen, mert az 

önellentmondás elkerülhetetlen. A próféta az államférfi tiszta modelljévé 

válik - igen radikális következményekkel. Ez valami újdonság volt az 

amerikai társadalomtudományban, és egyértelművé kellett volna tennie, 

de nem tette, hogy egy újfajta - a természettudomány által ismertől 

teljesen eltérő - kauzalitás lépett a színre. 

Ennek ellenére a weberi nyelv és a vele járó világértelmezés 

futótűzként terjedt el. Olvastam a japán protestáns etikáról, a zsidó 

protestáns etikáról. Úgy tűnik, az ilyen megfogalmazások nyilvánvaló 

abszurditása megütközött néhányakon, így most a "munkaetika" fokozatosan 

felváltja a "protestáns etikát", de ez csupán kiigazítás, és alig leplezi azt a 

nézőpontot, amely még mindig alatta marad. A szabad piacban érdekeltek, 

úgy tűnik, nem ismerik fel, amikor ezt a nyelvet használják, hogy ezzel 

elismerik, hogy "racionális" rendszerüknek szüksége van egy erkölcsi 

kiegészítésre ahhoz, hogy működjön, és hogy ez az erkölcs maga nem 

racionális - vagy legalábbis annak megválasztása nem racionális, ahogy ők 

értelmezik az értelmet. A kielégülés késleltetése a rendszer egésze számára 

lehet, hogy értelmes, de vajon vitathatatlanul jó-e az egyén számára? A 

vagyon gyarapodása magától értetődően jobb, mint a szegénység egy 

keresztény számára? Ha a munkaetika csak egy választás a sok egyformán 



 

 

érvényes választás közül, akkor maga a szabadpiaci rendszer is csak egy 

választás a sok közül. Tehát a szabad 
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A piacnak nem szabad meglepődnie, amikor azt látja, hogy ami egykor 

általános egyetértés volt, az már nem kényszerít hitre. Vissza kell térni 

Locke-hoz és Adam Smith-hez, nem csak egy sor idézetért, hogy 

érveket találjunk a liberális társadalom racionális erkölcsi alapja mellett. 

Ezt már nem teszik meg; és mivel elvesztették a szokást, hogy komoly 

filozófiai könyveket olvassanak, vagy hogy azokat valóban lényegesnek 

tartsák, valószínűleg nem is tudnák ezt megtenni. Amikor a liberális, 

vagy amit utilitarista tanításnak neveztek eluralkodott, mint a legtöbb 

győztes ügy esetében, a jó érvek kevésbé váltak szükségessé; és az 

eredeti jó érveket, amelyek nehezek voltak, hihető egyszerűsítések 

váltották fel - vagy a semmi. A liberális gondolkodás története Locke és 

Smith óta a filozófiai tartalom szinte töretlen hanyatlása. Amikor a 

liberális gazdasági gondolkodás vagy életmód nyilvánvalóan veszélybe 

került, a védelmében a hívei mindenhez nyúltak, ami csak kéznél volt. 

Úgy tűnik, hogy a kapitalizmus védelmének kizárólagos céljára vallást 

kell kitalálni, míg a vele kapcsolatban álló legkorábbi filozófusok úgy 

gondolták, hogy a vallást legalábbis gyengíteni kell ahhoz, hogy 

megalapozhassák. És a vallás, ahelyett, hogy megfékezné a kapitalizmus 

hajlamait, ahogyan Tocqueville gondolta, most arra hivatott, hogy 

ösztönözze azokat. 

Mondanom sem kell, hogy Weber egy pillanatig sem gondolt arra. 

vajon Kálvin valóban kapott-e kinyilatkoztatást Istentől - ami minden 

bizonnyal megváltoztatná a dolgok képét. Weber ateizmusa dogmatikus volt, 

de nem érdekelte annak bizonyítása, hogy Kálvin sarlatán vagy őrült. Inkább 

Kálvin és más hasonló alapító figurák hitelességében akart hinni, mint olyan 

pszichológiai csúcstípusok képviselőiben, akik képesek élni és cselekedni a 

világban, akik tudják, hogyan kell felelősséget vállalni, akiknek van belső 

bizonyosságuk vagy elkötelezettségük. A vallási élmény a lényeg, nem Isten. 

Az értelem és a kinyilatkoztatás régi vitája közömbös, mert mindkét fél 

tévedett, hibás önértelmezéssel rendelkezett. A kinyilatkoztatás azonban 

megtanít arra, hogy mi az ember és mire van szüksége. A Kálvinhoz hasonló 

emberek az értékteremtők, és így a cselekvés modelljei a történelemben. 

Tapasztalatuk talajában (Istenben) nem hihetünk, de ez a tapasztalat döntő 

fontosságú. Nem az érdekel bennünket, hogy megtudjuk, hogyan értették 

meg magukat, hanem az, hogy önmagukban keressük az ő alapjuk 

titokzatos helyettesítőjét. Nem rendelkezhetünk, és nem is akarunk 

rendelkezni az ő sajátos illúzióikkal; de értékeket és elkötelezettségeket 

akarunk. Ennek az ateista vallásosságnak az eredménye a titokzatos 
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töprengések és Ian- 
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Weber és sokan mások (gondoljunk csak Sartre-ra) hitről és cselekvésről, 

amelyek valami egészen másban csúcsosodnak ki, mint amit akár a 

vallási vezetők, akár a racionális államférfiak valaha is mondtak vagy 

tettek. A kétféle embertípus összeolvad, de nagyobb súlyt adva az 

előbbinek, a hit szükségességének és mindannak, ami vele jár. Az ezt az 

elemzést kísérő intellektuális apparátus hajlamos elhomályosítani az 

alternatívákat, különösen a racionális alternatívákat. 

Ennek eredményeképpen a történelmi perspektíva folyamatosan a 

vallási magyarázatok felé tolódik el. A szekularizáció az a csodálatos 

mechanizmus, amelynek révén a vallás nem vallássá válik. A marxizmus 

szekularizált kereszténység; a demokrácia is; az utópizmus is; az emberi 

jogok is. Mindennek, ami az értékeléssel kapcsolatos, a vallásból kell 

származnia. Nem kell mást vizsgálni, mert a kereszténység történelmünk 

szükséges és elégséges feltétele. Ez lehetetlenné teszi, hogy Hobbes-t vagy 

Locke-ot komolyan vegyük e történelem okaként, mert tudjuk, hogy a 

felszínes ész nem találhat értékeket, és hogy ezek a gondolkodók 

öntudatlanul a protestáns etika értékeit közvetítették. Az ész közvetít, 

rutinizál, normalizál; nem teremt. Ezért Weber rövidre zárja hagyományunk 

racionális oldalát. A filozófia állításait figyelmen kívül hagyja; a vallási 

állításokat tiszteli. A dogmatikus ateizmus abban a paradox 

meggyőződésben csúcsosodik ki, hogy a vallás az egyetlen dolog, ami 

számít. 

Ebből a "világnézetből" ered a "karizma" nevű rikító vallási szó, 

amelynek olyan végzetes politikai következményei voltak, miközben az 

egyik legunalmasabb divatszóvá vált Amerikában. Chicagóban van egy 

Charisma Cleaners, és minden utcai bandavezért "karizmatikusnak" 

neveznek. Amerikában a karizma nem csak egy leírás, hanem valami jó 

dolog, aminek köze van a vezetéshez. Úgy tűnik, hogy még egy jogon kívüli 

címet is ad a vezetésnek azáltal, hogy "valami különleges" örökölhető a 

vezetőben. Bár Weber Mózesre és Buddhára vagy Napóleonra gondolt, a 

bandavezér formálisan megfelel a karizma definíciójának. Weber arra 

törekedett, hogy helyet teremtsen a politikában olyan dolgoknak, amelyeket 

a politikai legalizmus kizár, és amelyek a figyelemre való jogcímre tartanak 

igényt, noha nem az észérveken vagy a beleegyezésen alapulnak - a liberális 

demokráciában az uralkodás egyetlen jogcímén. Nem csodálkozhatunk tehát 

azon, hogy az alkotmányos rendszerünk által frusztrált demagóg étvágyak 

mind megragadnak egy olyan szóra, amely legitimálni és hízelegni látszik 

nekik. Ráadásul a demokratikus individualizmus hivatalosan nem sok helyet 
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biztosít a vezetőknek egy olyan rendszerben, ahol mindenkinek a sajátja 

kell, hogy legyen. 
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mester. A karizma egyszerre igazolja a vezetőket és mentegeti a 

követőket. Maga a szó pozitív fordulatot ad az alkotmányos 

hagyományunkban negatívként kezelt csőcselék tulajdonságoknak és 

tevékenységeknek. Homályossága pedig a csalók és a 

képmanipulációban jártas reklámszakemberek eszközévé teszi. 

A karizma, ahogy Weber is jól tudta, Isten adta kegyelem, amely Isten 

szentesítése révén vezetést ad. A Protestáns etikában szereplő 

elemzésének megfelelően az én értékállóságát az Isten adta kegyelem emberi 

igazságaként kezeli. Az erről szóló beszámolója látszólag pusztán leíró 

jellegű, de előíró jellegűvé válik. A Nietz sche által mélyen befolyásolt 

passzusokban az államot mint az ember ember általi uralmi viszonyát 

elemzi, amely legitim erőszakon alapul - vagyis olyan erőszakon, amelyet 

legitimnek tartanak. Az emberek belsőleg elfogadják, hogy uralkodnak 

rajtuk, ha bizonyos meggyőződéseik vannak. A legitimitásnak nincs más 

alapja, mint az a belső igazolás, amelyet az uraltak maguknak tesznek annak 

érdekében, hogy elfogadják az őket uralók erőszakát. Ezek az igazolások a 

következők 

Weber, háromféle: hagyományos, racionális és karizmatikus. Vannak, akik 

alávetik magukat, mert mindig is így volt; mások beleegyeznek abba, hogy 

engedelmeskedjenek a hozzáértő köztisztviselőknek, akik racionálisan 

felállított szabályokat követnek; másokat pedig elbűvöl az egyén rendkívüli 

kegye. A három közül a karizmatikus legitimitás a legfontosabb. Bármit is 

gondolnak a konzervatívok, a hagyományoknak volt egy olyan kezdete, 

amely nem volt tradicionális. Volt egy alapítójuk, aki nem volt konzervatív 

vagy tradicionalista. A hagyományt megalapozó alapvető értékek az ő 

alkotásai voltak. A hagyomány annak a bűbájos pillanatnak a folyamatos 

féléletét jelenti, amikor egy boldog keveseknek lehetőségük volt az ihlet 

magaslatain élni a teremtővel. A hagyomány ezt az ihletet az ember 

hétköznapi, egyetemes indítékaihoz igazítja, mint például a kapzsiság és a 

hiúság; rutinosítja a karizmát. Ez az eredeti impulzus miatt az, ami. A 

karizma tehát mind a karizmatikus, mind a hagyományos törvényszerűségek 

feltétele. Ez egyben a legitimitás pompás formája is. A racionalitást nem a 

karizma tájékoztatja, és a köztisztviselők - bürokraták... 

-ezért képtelenek valódi döntéseket hozni vagy felelősséget vállalni. Nem 

tudják, ahogy mi mondanánk, meghatározni a politika nagy vonalait, vagy, 

klasszikusabban fogalmazva, célokat meghatározni. A puszta kompetencia 

csak a már kitűzött célokat szolgálhatja, és a kialakult szabályok szerint 

dönthet. Legalábbis karizmatikus vezetéssel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a 
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helyes vagy bármilyen irányba mutasson. Tehát ismét a karizma kerül a 

csúcsra. Az értékteremtés, az a tevékenység, amely megírja a törvények 

táblázatát, amely alapján egy népet 
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konstituálódik és él, az, ahogy Nietzsche mondja, a dió a létezés héjában. 

Bármi is volt Weber elemzésének és kategóriáinak érdeme, ezek 

értelmiségiek seregei számára szentírássá váltak. Ahogy Weber 

felismerte, ezek nem csupán tudományos feladatot jelentettek. A 

huszadik század válságáról alkotott elképzelését fejezték ki. Ez egy 

olyan eset, ahol az állítólagos tények is az értékekről beszéltek. A 

hagyományokon alapuló rendszerek kimerítették lendületüket, és a 

kihalás felé tartottak. A racionalitáson alapulóak egyszerűen az "utolsó 

ember", az elviselhetetlen negatív pólus adminisztrációjává váltak. 

Imperatív volt tehát a karizmatikus vezetés valamilyen formájának a 

megszúrása a nyugati politika újjáélesztése érdekében. Az egész 

vállalkozás azon a bizonyosságon nyugodott, hogy Nietzschének igaza 

volt abban, hogy az utolsó ember egyben a lehető legrosszabb ember is, 

vagy általánosabban, hogy az ész kritikája helyes. 

A karizmatikus politikával az a probléma, hogy szinte lehetetlen 

meghatározni. Lehet, hogy vannak rá példák a múltban, de azok 

utánozhatatlanok. Ha a politika olyan, mint a művészeti stílusok (ezt a 

gondolatot Weber az "életstílus" kifejezés feltalálásában vette át), akkor 

semmit sem lehet előre előírni számára. Nincsenek rögzített elvek és 

cselekvési program. Mindössze annyit lehet mondani, hogy "Légy 

önmagad!"; "Légy eredeti!"; "Engedd el magad!" vagy valami hasonlót. 

A Cha risma a szélsőségesség és a mértéktelenség formulája. Ráadásul 

a vezetőnek követőkre van szüksége, így minden kísértés megvan arra, 

hogy úgy játssza el a szerepét, ahogyan ők azt meghatározzák. És végül, a 

valódi karizmát nagyon nehéz megítélni. A karizmatikus vezető, akinek 

kegyelme Istentől származik, valódiságának meggyőző tesztjei 

köztudottan nehezen születtek. Azt a vezetőt, akinek a kegyelme a sokkal 

rejtélyesebb énjéből ered, gyakorlatilag lehetetlennek bizonyul tesztelni. 

A Weber által diagnosztizált modern helyzet radikális gyógymódokat 

igényel, és a karizmatikus vezető ilyen recept. 

Weber írása idején Hitler éppen a horizonton túl volt. Ő egy olyan 

vezető volt, Führer, aki bizonyosan nem volt sem hagyományos, sem 

racionális-bürokrata. Ő volt a Weber által remélt karizmatikus vezető - a 

demagóg - őrült, szörnyű paródiája. Hitler a legtöbbek, ha nem is mindenki 

megelégedésére bebizonyította, hogy nem az utolsó ember a legrosszabb; és 

az ő példájának kellett volna - bár nem tette - elfordítania a politikai 

képzeletet az ilyen irányú kísérletektől. Weber tisztességes politikai 

ösztönökkel rendelkező jó ember volt, aki soha nem érzett volna mást, mint 
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undort és megvetést Hitler iránt. Amit ő akart, az egy mérsékelt korrekció 

volt a 
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a német politikában - nagyjából ugyanazt, amit De Gaulle a francia 

politikában. De amikor az ember a Nietzsche által megnyitott hatalmas 

terekbe merészkedik, nehéz határokat szabni. A mérték és a 

mértékletesség ott az igazi idegenek. Weber csak egy volt a sok komoly 

ember közül, akire Nietzsche hatással volt, és aki népszerűsítette őt 

anélkül, hogy hitt volna abban az ex tremiszmusban, amelyet maga 

Nietzsche állított, hogy a jó és a rosszon túli pozicionálás eredménye. A 

nyitott jövő sok meglepetést tartogat, és Nietzsche mindezen követői úgy 

készítették elő az utat, hogy segítettek a jót és a rosszat az értelemmel 

együtt elvetni, anélkül, hogy bizonyosságot szereztek volna arról, hogy 

milyen alternatívák lehetnek. Weber azért különösen érdekes számunkra, 

mert ő volt az amerikai ígéret földjének kiválasztott apostola. Nemcsak 

az általa ránk hagyott, erősen terhelt nyelvezet népszerűsége meglepő, 

hanem az is, hogy a politikai jelenségek artikulációja állítólagosan 

komoly emberek körében is fennmaradt. Hitler nem idézte elő a politika 

újragondolását sem itt, sem Európában. Éppen ellenkezőleg - miközben 

mi harcoltunk ellene, az a gondolat, amely Európában megelőzte őt, itt is 

megjelent. Ez a gondolat, amely legalább némi bátorítást adott neki, és 

semmit sem tett azért, hogy felkészítsen bennünket arra, hogy megértsük 

őt, továbbra is uralkodó marad. 

A harmincas években néhány német szociáldemokrata tudatára ébredt 

annak, hogy Hitler és Sztálin egyszerűen nem illenek bele Weber korábban 

használt elemzési fogalmaiba, és a "totalitárius" kifejezést kezdték használni 

a leírásukra. Kérdéses, hogy ez elegendő korrekció-e Weber szűken 

értelmezett politikatudományához. De a "karizmatikus" valóban illett 

Hitlerre, hacsak a karizmatikus nem jelent feltétlenül valami jót. 

-kedvező értékítélet. Gyanítom, hogy azok, akik ilyen módon elhagyták 

Webert, azért tették ezt, mert nem tudtak szembenézni azzal, hogy mennyire 

tévedett, vagy azzal a lehetőséggel, hogy az általuk felkarolt és propagált 

gondolat esetleg hozzájárult a fasizmus támogatásához. Hannah Arendt talán 

öntudatlan tanúja javaslatomnak, Eichmann in ferusa című könyvében 

lem, ahol a ma már híres "a gonosz banalitása" kifejezést használta 

Eichmann jellemzésére. Nem nehéz észrevenni a "karizma rutinszerűvé 

válását" e vékony álca alatt. Hitlernek tehát karizmatikusnak kellett 

lennie. Hitler után mindenki visszabújt az erkölcs védőburka alá, de 

gyakorlatilag senki sem fordult komolyan a jóról és a rosszról való 

gondolkodás felé. Különben az elnökünk, vagy éppen a pápa nem 

beszélne értékekről. 
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Ez az egész nyelvezet, ahogyan azt megpróbáltam megmutatni, azt 

sugallja, hogy a vallás a forrása mindennek, ami politikai, társadalmi és 

személyes; és még mindig 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 216 

 

valami ilyesmit közvetít. De semmit sem tett a reli gion helyreállítása 

érdekében - ami elég nagy bajba sodor minket. Kategóriáink ténye által 

elutasítjuk az életmódunk alapját képező racionalizmust, anélkül, hogy 

bármi is helyettesíthetné azt. Ahogy a vallási lényeg fokozatosan híg, 

rothadó gázzá vált, amely egész légkörünkben szétterjedt, fokozatosan 

tiszteletreméltóvá vált, hogy a csodálatosan baljóslatú szent név alatt 

beszéljünk róla. Az Egyesült Államok német megszállásának kezdetén az 

egyetemeken egyfajta tudományos megvetés uralkodott a vallás 

tisztátalanságával szemben. Lehetett azt tudományosan tanulmányozni, 

mint a múlt részét, amelyet sikerült legyőznünk, de a hívő ember 

valahogyan jótét léleknek vagy betegnek számított. Az új 

társadalomtudománynak az erkölcsileg és vallásilag szennyezett 

tanítások helyét kellett volna átvennie, ahogy Galilei, Kopernikusz, 

Newton és mások a népszerű mitológia szerint olyan természettudományt 

alapítottak, amely szétzúzta a sötét középkor babonáit. A felvilágosodás 

vagy a marxizmus szelleme még mindig áthatotta az országot; és a vallás 

és a tudomány közötti küzdelem egyenlő volt az előítélet és az igazság 

közötti küzdelemmel. A társadalomtudósok egyszerűen nem látták, hogy 

új eszközeik olyan gondolkodáson alapulnak, amely nem fogadta el az 

ortodox dichotómiákat, hogy az európai gondolkodók nemcsak a vallási 

szereplőkhöz hasonlót kerestek a politikai színtéren, hanem hogy maga 

az új elme, vagyis az én legalább annyi közös vonást mutat Pascal 

szemléletével, mint Descartes vagy Locke szemléletével. A szentséget - 

mint az én központi jelenségét, amely a tudományos tudat számára 

felismerhetetlen, és amelyet a vallási ösztönét elvesztett tudatlan 

járókelők lábbal tipornak - az értéktanítás kezdetétől fogva komolyan 

vették a németországi gondolkodók. Ez azért volt így, mert megértették, 

mit jelent valójában az "érték". Minden meggyőződés felpuhulása és 

minden különbségtétel elmosódása kellett ahhoz, hogy a szentet 

veszélytelennek tartsák, és hogy itt a sajátjává váljon. 

Természetesen, ahogy mi használjuk, nincs több közös vonása 

Istennel, mint az értéknek a Tízparancsolattal, az elkötelezettségnek a 

hittel, a cha risma Mózessel, vagy az életmódnak Jeruzsálemmel vagy 

Athénnal. A szentről kiderül, hogy olyan szükséglet, mint az étel vagy a 

szex; és egy jól szervezett közösségben ennek is meg kell kapnia a maga 

kielégítését, mint a többi szükségletnek. Korábbi szabadgondolkodó 

lelkesedésünkben hajlamosak voltunk elhanyagolni. Egy kis rituálé jó 

dolog; a szakrális teret5 némi hagyomány mellett biztosítani kell, mint 
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egy generációnak. 

 

5Figyeljük meg, hogy a tér - amely a lakást, műhelyt, irodát vagy bármi mást jelent - mára 

divatos szóvá vált. 
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ezelőtt a kultúrát hasznos kiegészítőnek tartották. Visszataszító az 

aránytalanság aközött, amit ezek a szavak valójában jelentenek, és aközött, 

amit számunkra jelentenek. Elhitetik velünk, hogy mindenünk megvan. A 

régi ateizmusunk jobban értette a vallást, mint a szentek iránti új tisztelet. Az 

ateisták komolyan vették a vallást, és felismerték, hogy az egy valódi erő, 

valamibe kerül, és nehéz döntéseket követel. Ezek a szociológusok, akik 

olyan könnyedén beszélnek a szentről, olyanok, mint az az ember, aki egy 

fogatlan öreg cirkuszi oroszlánt tart a ház körül, hogy megtapasztalja a 

dzsungel izgalmait. 



 

 

A BALOLDAL 
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Eddig keveset beszéltem Marxról, és kevés kifejezését említettem, noha 

az egész világ két részre oszlik, amelyek közül az egyik Locke-ra, a 

másik Marxra vezeti vissza szellemi származását, és az utóbbi sokkal 

készségesebben ismeri el szülőjét, mint az előbbi. De ez a viszonylagos 

mellőzés elkerülhetetlen, ha az amerikai fiatalok lelkéből indulunk ki, 

mert Marx nem szól hozzájuk, és az úgynevezett marxista tanárok, akik 

megpróbálnak hatni rájuk, nem használják a marxista nyelvet. Durván 

szólva, Marx unalmassá vált - és nem csak az amerikai fiatalok számára. 

Néhány isten háta mögötti vidéken a zord autodidakta még mindig 

izgatottan hallgatja a "Világ munkásai ... ", míg a harmadik világ 

egypárti államainak elnökei a haragjukat a "Marx" tekintélyére 

hivatkozva összpontosítják. 

Marx. De azokban a központokban, ahol az emberek naprakészek, és 

ahol ideológiákat gyártanak, Marx már régóta halott. A Kiáltvány 

naivnak tűnik. A Tőke egyszerűen nem győzi meg olvasóit arról, hogy 

ez az igazság a gazdaságról vagy az ember elkerülhetetlen jövőjéről, és 

ezért megéri a kemény munkát, amit megkövetel, hogy megeméssze. 

Néhány zseniális esszé még mindig elbűvölő, de nem elégséges ahhoz, 

hogy világnézetet alapozzunk rá. Névadójuk szellemi halála nem 

akadályozta meg a baloldal nagy részét abban, hogy folytassa 

hogy marxistának nevezze magát, mert ő képviseli a szegényeket a 

gazdagok elleni örökös harcukban, és a liberális társadalmak által 

biztosítottnál nagyobb egyenlőség iránti igényüket. De ezen túlmenően a 
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baloldal tápláléka máshonnan származik. Marxban semmi sem rezonál a 

Sartre, Camus, Kafka, Dosztojevszkij, Nietzsche és Heidegger által 

berendezett lelkekben. Rousseau még mindig képes felülkerekedni ott, 

ahol Marx elesik. 
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Annak illusztrálására, hogy mi történt Marx hatásával, tekintsük meg 

az ideológiát, azon kevés fogalmak egyikét, amelyeknek a Weber-féle 

fogalmakhoz hasonló népszerűsége van. ( A dialektika amerikai 

használatára később még kitérek). 

Marxnál az ideológia az uralkodó osztály által kidolgozott hamis 

gondolatrendszert jelentette, amely az uralkodók szemében igazolja 

uralmát, miközben elrejti valódi önző indítékait. Az ideológiát Marx 

élesen megkülönböztette a tudománytól, ami Marx rendszere - azaz a 

történelmi szükségszerűség megszakított tudatán alapuló igazság. A 

kommunista társadalomban nem lesz ideológia. A "tiszta elme", hogy 

Nietzsche megfogalmazását használjam, Marx gondolkodásában még 

mindig létezik, ahogyan minden filozófiában létezett - a dolgok 

módjának megismerésének lehetősége, egy olyan intellektuális képesség, 

amely minden másra nem redukálható. Az ideológia a megvetés 

kifejezése; át kell látni, hogy meglássuk, mi is valójában. Jelentése nem 

önmagában van, hanem visszafordítást igényel a mögöttes valóságba, 

amelynek félrevezető ábrázolása. Az ideológia nélküli, a tudomány 

birtokában lévő ember ránézhet a gazdasági infrastruktúrára, és láthatja, 

hogy Platón politikai filozófiája, amely azt tanítja, hogy a bölcseknek 

kell uralkodniuk, csak az arisztokraták helyzetének racionalizálása a 

rabszolgagazdaságban; vagy hogy Hobbes politikai filozófiája, amely az 

ember szabadságát tanítja a természet állapotában és az ebből következő 

mindenki mindenki ellen háborút, csak a felemelkedő polgárságnak 

megfelelő politikai berendezkedés fedezete. Ez a nézőpont adja az 

alapját a szellemtörténetnek, amely a történet mögötti történetet meséli 

el. Ahelyett, hogy Platónnál és Hobbesnál keresnénk információt arról, 

hogy mi az az udvari korszak - ez a téma fontos számunkra -, azt kellene 

megnéznünk, hogy az ő bátorságdefinícióik hogyan illettek azokhoz, 

akik a termelőeszközöket irányították. 

De ami Platónra és Hobbesra vonatkozik, az nem vonatkozhat Marxra; 

máskülönben maga az az állítás, hogy ezek a gondolkodók gazdaságilag 

determináltak voltak, maga is megtévesztés lenne, egyszerűen az új 

kizsákmányolók ideológiája, akiket Marx történetesen szolgál. Az 

értelmezés önpusztító lenne. Nem tudná, mit keressen azokban a 

gondolkodókban, akik elkerülhetetlenül és öntudatlanul a történelmi 

folyamatok fogságába kerültek, hiszen ő is ugyanabban az állapotban lenne, 

mint ők. Marx tudományának bizonyára vannak történelmi előfeltételei; de 

ezek nem vonnak le semmit belátásának igazságából, amely tehát egyfajta 
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abszolút történelmi pillanat, amelyet semmilyen további történelem nem 

változtathat meg. Ez az igazság a forradalom igazolása, és az amerikai 

forradalmat igazoló természetes jogok erkölcsi megfelelője. Enélkül minden 

gyilkosság igazságtalan és komolytalan. 
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Azonban 1905-ben Lenin már a marxizmusról mint ideológiáról 

beszélt, ami azt jelenti, hogy ez sem tarthat igényt az igazságra. 

Kevesebb mint fél évszázad alatt Marx abszolútumát relativizálták. Az 

abszolút mozzanat és a történelmen kívüli nézőpont valószínűtlensége - 

amelyhez Nietzsche ragaszkodott radikális historizmusában - általánosan 

elfogadottá vált, és Marxot kövületté tette. Ez volt a kezdete annak a 

belső rothadásnak, amely végül is hihetetlenné tette a marxizmust 

mindenki számára, aki gondolkodik. Maga a marxizmus ideológiává vált. 

Marx gondolatának historizálása, módszerének ellene fordítása most úgy 

tűnt, mint az egyetemes áramláson belüli határozott helytállás, a teremtő 

ember jele, a dolgok értelmetlenségével való dac - vagyis így tűnt azok 

számára, akik Nietzsche bűvkörébe kerültek. Ennek az új megjelenésnek 

a paródiáját Sartre személyében találjuk meg, aki átélte a semmi, a 

mélység, a hányinger, a talaj nélküli elkötelezettség csodálatos élményeit 

- ezek eredménye szinte kivétel nélkül a pártvonal támogatása volt. 

Az ideológiát ma a közbeszédben először is általában jó és 

szükséges dolognak tekintik - kivéve, ha az burzsoá ideológia. A 

kifejezés fejlődését az tette lehetővé, hogy politikai és erkölcsi 

kérdésekben feladták az igaz és hamis közötti különbségtételt, amit 

Nietzsche ösztönzött. Az embereknek és a társadalmaknak mítoszokra 

van szükségük, nem pedig tudományra, amelyek alapján élhetnek. 

Röviden, az ideológia azonos lett az értékekkel, és ezért is tartozik azon 

fogalmak becsületlistájára, amelyek alapján élünk. Ha megvizsgáljuk 

Weber három legitimációs formáját - a hagyományt, az értelmet és a cha 

risma-t -, amelyek arra késztetik az embereket, hogy elfogadják a többi 

ember erőszakon alapuló uralmát, rögtön látjuk, hogy ezeket 

ideológiáknak, valamint értékeknek neveznénk. Weber természetesen 

úgy értette, hogy minden társadalomnak vagy emberi közösségnek 

szüksége van ilyen erőszakos uralomra - mivel ez az egyetlen módja 

annak, hogy a káoszból rend alakuljon ki egy olyan világban, amelyben 

nincs más rendező erő, mint az ember teremtő szellemisége -, míg a 

marxisták még mindig homályosan reménykednek egy olyan világban, 

ahol vannak értékek uralom nélkül. Ez minden, ami marxizmusukból 

megmaradt, és a nietzscheiekkel egy jó kis bout de chemin-t tudnak és 

tudnak is társutasítani. Szorult helyzetüket abban látjuk, hogy az 

ideológiának nincs többé régi partnere, a tudomány a gondolkodásukban, 

hanem magányos nagyságban áll. , 

Ráadásul az ideológia már nem kötődik egyértelműen a gazdasághoz, 
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és nem is egyszerűen determinált. A kreativitás birodalmában elszakadt a 

szükségszerűség kötényzsinórjától. A racionális kauzalitás Nietzsche óta 

egyszerűen nem tűnik elegendőnek a történelmileg egyedi esemény vagy 

gondolat magyarázatához. Capi- 
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A talista ideológiát ma már ösztönösen a protestáns etikához hasonlónak 

tekintik, mint amit a Capital leír. Amikor manapság valaki marxistákkal 

beszélget, és arra kéri őket, hogy a filozófusokat vagy a művészeket az 

objektív gazdasági körülményekkel magyarázzák, megvetően 

mosolyognak, és azt felelik: "Ez vulgáris marxizmus", mintha azt 

kérdeznék: "Hol voltál az elmúlt hetvenöt évben?". Senki sem szereti, ha 

vulgárisnak tartják, ezért az emberek hajlamosak zavart hallgatásba 

burkolózni. A vulgármarxizmus természetesen marxizmus. A nem 

vulgáris marxizmus Nietzsche, Weber, Freud, Hei degger, valamint a 

rengeteg későbbi baloldali, aki ivott a vályújukból, mint például Lukacs, 

Kojeve, Benjamin, Merleau-Ponty és Sartre - és remélte, hogy beírja őket 

az osztályharcba. Ehhez el kellett vetniük ezt a kínos gazdasági 

determinizmust. A játék biztosan eldőlt, amikor a marxisták "a szentről" 

kezdenek beszélni. 

A század elején a Nietzschével való találkozás hatásai a marxizmuson 

belül is éreztetni kezdték hatásukat. Egy példa erre a forradalom jelentősége. 

A forradalom és a vele járó erőszak, mint láttuk, a modern politikai 

filozófiában igazolást nyer, és a modern politikatörténet legmegragadóbb 

látványosságait nyújtja. A forradalom a lázadó oroszlán, a frakció vagy a 

polgárháború helyére lépett, amelyek mind nyilvánvalóan rossz dolgok, míg 

a forradalom a legjobb és legnagyobb esemény - hivatalosan és az angolok, 

amerikaiak, franciák és oroszok népi képzeletében. Német sok volt az 

egyetlen a nagyhatalmak közül, amelyiknek nem volt, és a marxizmust 

részben azért találták ki, hogy Németország számára egy nagyobb és jobb 

forradalmat biztosítson, a német filozófia természetes beteljesülését, ahogy a 

francia filozófia a francia forradalomban csúcsosodott ki. Természetesen a 

forradalomhoz vérontás is tartozik, ami annak bizonyítéka, hogy az emberek 

a szabadságot az élet helyett a szabadságot részesítik előnyben. De nem volt 

szükség nagy mennyiségű vérre, és az erőszakot nem tartották önmagában 

jónak. A régi rendszer megingott, és lökésre volt szüksége; mögötte ott 

voltak az új rend kialakult feltételei, egy olyan rendé, amelyet a természet, 

az ész és a történelem teljes mértékben igazolt. 

Az utóbbi időben azonban ez megváltozott. Az erőszaknak megvan a 

maga varázsa, a kés öröme. Elhatározást vagy elkötelezettséget bizonyít. 

Az új rend nem várakozik, hanem az ember akaratával kell kikényszeríteni; 

semmi más nem támogatja, csak az akarat. Az akarat lett a kulcsszó, mind 

a jobboldalon, mind a baloldalon. Régebben persze úgy gondolták, hogy az 

akarat szükséges, de másodlagos - hogy az ügy az első. Az új utat Nietzsche 
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fogalmazta meg a legprovokatívabban, amikor azt mondta: "A jó háború 

szentté teszi a háborút. 
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szinte bármilyen okból." Az okoknak nincs státusuk; ezek értékek. A 

tételezés az, ami lényeges. Az erőszaknak eszközből legalább egyfajta céllá 

való átalakulása segít megmutatni a marxizmus és a fasizmus közötti 

különbséget és kapcsolatot. Georges Sorel, a Reflections on Vio lence 

szerzője a baloldal embere volt, aki hatással volt Mussolinire. A döntő 

gondolat Bergsonon keresztül Nietzschéhez nyúlik vissza: Ha a kreativitás 

káoszt - tehát viszályt és legyőzést - feltételez, és az ember most egy olyan 

béke rendet teremt, amelyben nincs viszály, sikeresen racionalizálja a 

világot, akkor a kreativitás, azaz az emberiség feltételei megsemmisülnek. 

Ezért a káoszt akarni kell, szemben a társadalmi izmusok békéjével és 

rendjével. Maga Marx is felismerte, hogy az ember történelmi nagysága és 

fejlődése az ellentmondásokból ered, amelyeket le kellett küzdenie. Ha, 

ahogy Marx ígéri, a forradalom után nem lesznek többé ellentmondások, 

akkor lesz-e ember? A régebbi forradalmárok békét, jólétet, har mont és 

értelmet, azaz az utolsó embert akarták. Az újabbak a káoszt akarják. Aligha 

nyelte le valaki egészben, amit Nietzsche előírt, de az érvelés ragályos volt. 

Bizonyára lenyűgöző volt az olasz és német értelmiségiek számára, akiknek 

szemében a fasiszta és náci "mozgalmak" kedvező fogadtatásra találtak. Az 

önérvényesítés volt a döntő elem, nem az igazságosság vagy a jövőbe vetett 

tiszta tekintet. 

Így az elszántság, az akarat, az elkötelezettség, a törődés (itt van, ahol 
ez a 

most a buta kifejezés megkapta az erejét), az aggodalom vagy mi van veled, 

az új erényekké váltak. Az új forradalmi báj a hatvanas években vált 

nyilvánvalóvá az E g y e s ü l t  Á l l a m o k ban, a régi marxisták 

nemtetszésére. A terroristák iránti jelenlegi szimpátiában is van valami 

ebből, mert "ők törődnek". Láttam fiatalokat és idősebbeket is, akik jó 

demokratikus liberálisok, a béke és a szelídség szerelmesei, akiket elnémított 

a csodálat a legcsekélyebb és legaljasabb okokból a legszörnyűbb erőszakkal 

fenyegetőző vagy azt alkalmazó egyén iránt. Az a sanda gyanújuk támad, 

hogy valódi elkötelezettséggel rendelkező emberekkel állnak szemben, ami 

belőlük magukból hiányzik. És úgy gondolják, hogy az elkötelezettség, nem 

pedig az igazság az, ami számít. Trockij és Mao Marx korrekciója, amikor a 

"permanens forradalmat" követeli, figyelembe veszi ezt a forradalmi tett 

utáni szomjúságot, és ebben rejlik a vonzereje. A hatvanas évek radikális 

diákjai "mozgalomnak" nevezték magukat, nem tudván, hogy a harmincas 

években a fiatal nácik is ezt a nyelvet használták, és ez volt a neve egy náci 

folyóiratnak, a Die Bewegungnak. A mozgás a haladás helyét veszi át, 
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amelynek határozott iránya van, jó irány, és olyan erő, amely irányítja az 

embereket. A haladás volt az, amit a régi forradalmak 
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bizonyíték. A mozgalomban nincs benne semmi ilyen naiv, moralista 

ostobaság. Inkább a mozgás, mint az állandóság a mi állapotunk - de a 

mozgás minden olyan tartalom vagy cél nélkül, amelyet nem az ember 

akarata kényszerített rá. Korunkban a forradalom keveréke annak, amit 

korábban annak hittek, és annak, amit Andre Gide indokolatlan 

cselekedetnek nevezett, amit egyik regényében egy idegen ember 

indokolatlan és motiválatlan meggyilkolása a vonaton ábrázol. 

A marxisták mutáns fajtájának folyamatos erőfeszítése az volt, hogy 

Marxot deracionalizálják, és Nietzschét baloldalivá változtassák. Nietzsche 

kolosszális politikai kudarcáról tanúskodnak azok a tények, hogy a 

jobboldal, amely az egyetlen reménye volt, hogy tanításának megfelelő 

hatása legyen, teljesen eltűnt, és ő maga is beszennyeződött annak csúf 

utolsó fuvallatában, miközben ma gyakorlatilag minden nietzschei, akárcsak 

a heideggeri, baloldali. Georg Lukacs, e század legjelentősebb marxista 

értelmiségije indította útjára a labdát. Fiatalemberként Németországban 

megfordult Stefan George, valamint Max Weber körében, és tisztában volt 

azzal, hogy milyen ereje van az ott tárgyalt dolgoknak a történelemről és a 

kultúráról. Ez hatással volt későbbi munkásságára, és arra késztette, hogy 

visszatekintsen a sokkal gazdagabb Hegel felé, akit az idősebb marxisták 

számára Marx egyszerűen kiszorított. 6 

Az érett Marxnak szinte semmi mondanivalója nem volt a 

művészetről, a zenéről, az irodalomról, az oktatásról, vagy arról, hogy 

milyen lesz az ember élete, ha az elnyomás igáját feloldják. Korai 

"humanista" írásaiban egyesek a későbbi írásokból hiányzó inspirációt 

várták, de ezekről kiderült, hogy sovány és származékos anyag. Mivel a 

nietzscheiek olyan csodálatosan jól beszéltek mindezekről a dolgokról, 

miért ne sajátítanák el, amit mondtak? Így vették át "az utolsó embert", 

akit a marxi burzsoáziával azonosítottak, és "a szuperembert", akit a 

forradalom után a győztes proletárral azonosítottak. Az ember 

lekicsinyítése és szellemi életének elszegényedése, ahogyan azt 

Nietzsche utánozhatatlanul leírta, megerősítette Marx álláspontját, ha az 

ember csak elhitte, hogy valahogyan vagy úgy 

 
6Aki Marxnak ezt a ma népszerű keverékét Hegellel és Nietzsche-Heideggerrel filozófiailag 

komoly kifejezésben szeretné látni, annak Alexandre Kojeve, a huszadik század legintelligensebb 

marxistájának műveihez kell fordulnia. Ő kénytelen volt Marxot egyszerű értelmiségiként kezelni, aki 

néhány változtatással terjesztette a valódi filozófus, Hegel gondolatát. Ráadásul Kojeve egyenesen 

szembesült "az utolsó ember" kérdésével: A marxistáknak, azaz a racionalistáknak együtt kell élniük 

"az utolsó emberrel". Ő a racionális történelem eredménye, Kojeve egyetért Nietzschével. Csak a vad, 

irracionális negativitást hirdető, ilyen vagy olyan misztifikátorok kerülhetik el, gondolta, ezt a 
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következtetést. Merleau-Ponty és Sartre nagy hatással volt rá, és megfogadták a célzását. 
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a kapitalizmus volt "az utolsó ember" oka, és hogy a kapitalizmus 

megszüntetésével új energiák szabadulnak fel. A radikális egalitarizmus 

a gyógyír az egalitarizmus Nietzsche által oly csodálatosan ábrázolt 

gonoszságaira. 

Hogy egy másik példát vegyünk: Freud olyan érdekes dolgokról 

beszélt, amelyek Marxnál sehol sem találhatók. A tudattalan egész 

pszichológiája teljesen idegen volt Marxtól, ahogyan annak belső motorja, 

az erosz is. Ebből semmit sem lehetett közvetlenül beépíteni Marxba. De ha 

Freud értelmezése a neurózisok okáról és a rendellenességekkel való 

bánásmódja maga is értelmezhető lenne mint burzsoá tévedés, amely a 

termelőeszközök kapitalista uralmának rabszolgasorba taszítását szolgálja, 

akkor Marx lépne be a freudi színtérre. Amit Freud az emberi természet és a 

társadalom közötti állandó ellentmondásoknak nevezett, azt dialektikusan 

lehetne mozgásba hozni, és egy szocialista társadalomban nem lenne 

szükség a neurózisokat okozó elfojtásra. Freud tehát szépen beiratkozott a 

marxista légióba, a közgazdaságtan báját kiegészítette az erósz bájával, és 

ezzel megoldást a d o t t  a r r a  a problémára, hogy mit fognak az emberek 

csinálni a forradalom után - egy olyan problémára, amelyet Marx 

megoldatlanul hagyott. Ezt találjuk Marcusénál és sokaknál, akik egyszerűen 

nem beszélnek arról a nehézségről, amelyet a Marx és Freud alapelvei 

közötti ellentmondás jelent. Két hatalmi ful rendszert tálalnak egy 

csomagban. Freud az igazán húsos része a főzetnek. Marx általános 

biztosítékot nyújt arra, hogy a kapitalizmus valóban hibás, és hogy a 

problémákat több egyenlőséggel és több szabadsággal lehet megoldani, hogy 

a felszabadult emberek minden erénnyel rendelkezni fognak. A "burzsoá" 

"utolsó ember" értelmezését erősíti a  "burzsoá" szó jelentésének bizonyos 

kétértelműsége. A burzsoá a köztudatban, különösen Amerikában, Marxhoz 

kapcsolódik. De létezik a burzsoá mint a művészek ellensége is. A 

kapitalista és a filiszter burzsoá állítólag ugyanaz, de Marx csak a gazdasági 

oldalt mutatja be, feltételezve, megfelelő indoklás nélkül, 

hogy mind a művészek által leírt burzsoázia erkölcsi és esztétikai 

deformitásait, mind pedig magukat a művészeket is meg tudja magyarázni. 

A kételkedés abban, hogy a polgár és a művész ilyen kezelése valóban 

működik, az egyik fő motívuma azoknak, akik Nietzschéhez vonzódnak, 

akinek központi témája a művész. Mint már sokszor és sokféleképpen 

mondtam, az elmúlt kétszáz év nagy európai regényíróinak és költőinek 

többsége a jobboldal embere volt; és Nietzsche ebben a tekintetben csupán 

az ő komplementerük. Számukra a probléma így vagy úgy az egyenlőség 
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volt, amely 
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nincs helye a zsenialitásnak. Így ők Marx pontos ellentéte. De aki azt 

mondja, hogy gyűlöli a burzsoáziát, az valahogy a baloldal barátjának 

tekinthető. Ezért amikor a baloldalnak az az ötlete támadt, hogy 

felkarolja Nietzschét, vele együtt a tizenkilencedik és huszadik századi 

irodalmi hagyomány minden tekintélyét is megkapta. Goethe és Flaubert 

és Yeats gyűlölte a burzsoáziát - tehát Marxnak igaza volt: ezek az írók 

egyszerűen nem ismerték fel, hogy a burzsoáziát a proletariátus 

legyőzheti. Nietzsche pedig, a megfelelő szemszögből nézve, a 

forradalom szószólójának mondható. Ha elolvassuk a korai Partisan 

Review-t, amelyet teljes egészében baloldaliak szerkesztettek, látjuk, 

hogy korlátlan lelkesedést tanúsítanak Joyce és Proust iránt, akiket ők 

mutattak be ebben az országban, nyilvánvalóan abban a véleményben, 

hogy ők képviselik a szocialista jövő művészetét, holott ezek a művészek 

úgy gondolták, hogy a művészet jövője az ellenkező irányban van. 

A későbbi németországi marxistákat a kultúra gondolata kísértette, a 

burzsoázia vulgaritásától idegenkedve, és talán azon gondolkodva, hogy 

vajon a szocialista jövőben is kiállíthatnak-e még egy biankó csekket a 

kultúrára. Meg akarták őrizni a múlt nagyságát, amelynek sokkal inkább 

tudatában voltak, mint elődeik. Marxizmusuk valóban visszaszorult a 

burzsoázia hagyományos gyűlöletének keretei közé, plusz egy homályos 

remény, hogy a proletariátus majd elhozza a kulturális megújulást vagy 

felfrissülést. Ezt könnyen láthatjuk Adornónál. De az is könnyen belátható, 

hogy Sartre-nál és Merleau-Pontynál is a burzsoázia az igazi gond. A 

munkásmarxisták még mindig az értéktöbbletről és más ilyen autentikus 

marxista aggodalmakról gondolkodtak. Az értelmiségiek a kultúra 

megszállottjai voltak, és, ahogy Leszek Kolakowski oly találóan rámutatott, 

proletariátus nélkül találták magukat. Ezért voltak sokuk számára a hatvanas 

évek diákjai olyan szívesen látottak. De Heidegger számára is azok voltak. 

Emlékeztették őt valamire. 

Ezen túlmenően érdemes rámutatni arra is, hogy a jólét 

növekedésével a szegények is kezdtek elszegényedni. Az osztálytudat 

és a viszályok növekedése helyett csökkenés következett be. Előre 

lehetett látni azt az időt, legalábbis a fejlett országokban, amikor 

mindenki burzsoá lesz. Tehát egy újabb támasztékot vertek ki a 

marxizmus alól. A kérdés valójában nem a gazdagok és szegények, 

hanem a közönségesség. A marxisták vészesen közel kerültek ahhoz a 

felfogáshoz, hogy az egalitárius ember mint olyan burzsoá, és vagy 

csatlakozniuk kell hozzá, vagy kultúrsznobokká válnak. Csak egy 

teljesen megalapozatlan dogma, miszerint a burzsoá munkás csupán 
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gazdasági rendszerünk betegsége és a hamis tudat terméke, tartja vissza 

őket attól, hogy azt mondják, mint ahogyan azt tették, hogy 
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Tocqueville, hogy ez a demokrácia természete, és hogy el kell fogadni, vagy 

lázadni kell ellene. Egy ilyen lázadás nem Marx forradalma lenne. Az ember 

kísértésbe eshetne, hogy azt állítsa, hogy ezek a haladó marxisták 

egyszerűen túlságosan műveltek az egalitárius társadalomhoz. Ezt a 

felismerést csak azzal kerülik el, hogy burzsoának nevezik. 

Általában véve a kifinomult marxizmus a nyugati demokráciák 

életének kulturális kritikájává vált. Nyilvánvaló okokból általában távol 

tartotta magát a Szovjetunióval kapcsolatos komoly vitáktól. E kritika egy 

része mélyreható volt, más része felületes és ingerült. De egyik sem Marxból 

vagy marxista szemléletből származott. Nietzschei volt, és az is maradt, 

variációk a mi életmódunkról, mint az "utolsó ember" életmódjáról. Ha újra 

megnézzük azt az Amerikában oly nagy befolyással bíró pszichológiát, 

amelyről az elején beszéltem. 

fejezetben leírtak alapján most már láthatjuk, hogy a hagyomány-

irányított, a más irányította és a belső irányított csak enyhe módosításai 

Weber háromféle legitimációjának, a más irányított (értsd: polgári) a piac 

vagy a közvélemény igényei által vezérelt gazdasági vagy bürokratikus 

racionalitásból ered, a belső irányított pedig azonos a karizmatikus, az 

értékadó énnel. Weber prófétája helyébe a szocialista, egalitárius egyén 

lép. Mindebben egyetlen Marx-elem sincs, azon a teljesen 

megalapozatlan állításon kívül, hogy a szocialista az önlegitimátor. A 

belső irányultságú emberről szóló vita üres. Nincs olyan példa, amelyre 

rá lehetne mutatni. Weber legalább szolgáltatott néhány példát, még 

akkor is, ha az ő definíciója problematikus lehetett. Elgondolkodtató, 

hogy Weber állítása, miszerint az értékadó a szellem arisztokratája, 

kevésbé hihető-e, mint azoké, akik azt állítják, hogy akárki az, ha 

megfelelő terapeutával rendelkezik, vagy ha egy szocialista társadalmat 

építenek ki számára. Webernek ez az egalitárius átalakítása lehetővé 

tette, hogy bárkit, aki nem baloldali, szellemi betegnek 

diagnosztizáljanak. A pszichoanalízis baloldali kritikusai a polgári 

konformizmus eszközének nevezték; elgondolkodtató azonban, hogy a 

kritikusok nem a pszichológiai terápia manipulátorai-e a baloldali 

konformizmus szolgálatában. Az autoriter és a demokratikus 

személyiségtípusok Adorno által kitalált merő kitalációja pontosan 

ugyanazokból a forrásokból származik, mint a belső irányultságú-más 

irányultságú tipológia, és ugyanazok a baljós következményekkel jár. 

Nietzsche tehát Amerikába jött. A baloldalra való áttérését itt 

könnyen elfogadták, mint őszinte, mert az amerikaiak nem tudják 



 

elhinni, hogy bármilyen igazán intelligens és jó ember ne osztaná 

alapjában véve Will Rogers világnézeti álláspontját: "Soha nem 

találkoztam olyan emberrel, akit ne szerettem volna". Nietzsche 

honosítása több hullámban ment végbe: néhányan elmentek a 
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Európába, hogy megtalálják; az emigránsokkal jött; és újabban az 

összehasonlító irodalomtudomány professzorai erősen beszálltak az 

importüzletbe, Párizsból szerzik be az árut, ahol Nietzsche és Hei degger 

dekonstruálása és baloldali rekonstrukciója a felszabadulás óta a legfőbb 

filozófiai metszet. Ez utóbbi forrásból Heidegger és Neitzsche most már 

saját nevükön érkezik, a vörös szőnyeget taposva, amelyet korábbi 

követeik terítettek ki számukra. Az akadémiai pszichológia, szociológia, 

összehasonlító irodalomtudomány és antropológia már régóta az ő 

uralmuk alatt áll. De az akadémiáról a piacra való átmenetük az igazi 

történet. Egy olyan nyelvet, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy 

megmagyarázzák a tudósoknak, milyen rosszak vagyunk, átvettük, hogy 

a világnak kijelentsük, milyen érdekesek vagyunk. Az áru valahogy 

megsérült a szállítás során. Marcuse a húszas évek Németországában úgy 

kezdte, hogy valami komoly Hegel-kutató volt. Itt kötött ki, hogy giccses 

kultúrkritikát írt, súlyos szexuális érdeklődéssel az Egydimenziós 

emberben és más ismert könyvekben. A Szovjetunióban a filozófus-

király helyett az ideológus zsarnokot kapták; az Egyesült Államokban a 

kultúrkritikus Woodstock hangja lett. 
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Amikor elgondolkodom azon a nyelven, amelyről az imént írtam, a mögötte 

álló gondolaton és azon, ahogyan Amerikában fogadták, eszembe jut egyik 

tanárom, aki tízparancsolatot írt az amerikaiaknak, amely így kezdődik: "Én 

vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged az európai zsarnokok 

házából a saját földemre, Amerikába: Nyugalom!" Mint láttuk, ezek a félig 

megemésztett szavak olyan nagy kérdések desztillációi, amelyekkel szembe 

kell nézni, ha valaki komoly életet akar élni: értelem-kinyilatkoztatás, 

szabadság-szükséglet, demokrácia-arisztokrácia, jó-rossz, test-lélek, én-más, 

város-ember, örökkévalóság-idő, lét-semmi. A kétségek állapota tudatosítja 

bennünk az alternatívákat, de egészen a közelmúltig nem adott eszközöket 

ahhoz, hogy feloldjuk a kételyeinket bármelyik alternatíva elsőbbségét 

illetően. A komoly élet azt jelenti, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk 

az alternatíváknak, és az élet-halál kérdéseiben tanúsított teljes intenzitással 

gondolkodunk róluk, teljes tudatában annak, hogy minden választás nagy 

kockázatot jelent, amelynek szükségszerű következményei nehezen 

elviselhetőek. Erről szól a tragikus irodalom. Megfogalmazza mindazt a 

nemes dolgot, amit az ember akar, és amire talán szüksége is van, és 

megmutatja, milyen elviselhetetlen, amikor úgy tűnik, hogy ezek nem 

tudnak harmonikusan együtt létezni. Elég csak arra emlékezni, hogy mit 

jelentett a választás az Istenben való hit vagy az Isten elutasítása között azok 

számára, akik ezzel szembesültek. Vagy, hogy egy gyengébb, de ugyanolyan 

fontos példával éljek, gondoljunk Tocqueville-re, a régi francia arisztokrácia 

egyik legritkább virágára, aki az egyenlőséget választotta az arisztokrácia 



 

 

pompája helyett, mert azt tartotta igazságosabbnak, még akkor is, ha ez soha 

nem lenne üdvös egy Pascal számára, egy olyan ember számára, aki a 

szemlélődésben emésztette magát... 
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Isten létének megkérdőjelezése, és még akkor is, ha a minden dolgok 

alapjával való ilyen kérlelhetetlen szembesülés hiánya elszegényítené az 

ember életét és csökkentené komolyságát. Ezek valódi döntések, 

amelyek csak annak lehetségesek, aki valódi kérdésekkel néz szembe. 

Mi viszont fogtuk ezeket a szavakat, amelyek komoly kérdések gazdag 

tárházára mutatnak, és úgy kezeltük őket, mintha válaszok lennének, hogy 

elkerüljük a velük való szembenézést. Ezek nem szfinxszerű rejtvények, 

amelyekkel szemben a merész Oidipuszt kell játszanunk, hanem tények, 

amelyek mögé nem kell bemennünk, és amelyek strukturálják a minket 

érintő világot. Mit tett számunkra az egzisztencializmus a lét-nemlétezéssel? 

Vagy az értéket a jóval-rosszal; a történelmet az örökkévalósággal-idővel; a 

kreativitást a szabadsággal-szükségszerűséggel; a szentet az értelem-

kinyilatkoztatással? A régi tragikus konfliktusok újra megjelennek, újonnan 

la beled biztosítékként: "Én rendben vagyok, te is rendben vagy". A 

választás manapság nagy divat, de nem azt jelenti, amit régen jelentett. Egy 

szabad társadalomban, ahol az emberek szabadok-felelősök - ki ne lehetne 

következetesen "választáspárti"? Amikor azonban a szónak még volt némi 

formája és következetessége, a nehéz választás azt jelentette, hogy nehéz 

következményeket kell vállalni szenvedés, mások rosszallása, kiközösítés, 

büntetés és bűntudat formájában. E nélkül a választásról úgy gondolták, 

hogy nincs jelentősége. Antigoné nemességét az adja, hogy vállalja a 

következményeket azért, hogy megerősítse azt, ami igazán számít; az, hogy 

nem hajlandó erre, az teszi kevésbé csodálatra méltóvá nővérét, Ismenét. 

Most, amikor a választás jogáról beszélünk, úgy értjük, hogy nincsenek 

szükségszerű következmények, hogy a helytelenítés csak előítélet, a 

bűntudat pedig csak neurózis. A politikai aktivizmus és a pszichiátria elbírja. 

Ebben az optikában Hester Prynne és Anna Karenina nem az emberi 

problémák megoldhatatlanságának és a választás jelentőségének nemes 

példaképei, hanem áldozatok, akiknek szenvedéseire a mi felvilágosult, 

felfokozott tudatosságú korunkban már nincs szükség. Amerikában vannak 

vétlen autóbalesetek, vétlen válások, és a modern filozófia segítségével a 

vétlen döntések felé halad. 

A konfliktus az a rossz, amit a legjobban szeretnénk elkerülni, a 
nemzetek között, a nemzetek között. 

egyének és önmagunkban. Nietzsche értékfilozófiájával igyekezett 

visszaállítani azokat a kemény konfliktusokat, amelyekért az emberek 

hajlandóak voltak meghalni, visszaállítani az élet tragikus értelmét, egy 

olyan pillanatban, amikor a természet megszelídült, az emberek pedig 
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megszelídültek. Ezt az értékfilozófiát Amerikában pontosan az ellenkező 

célra használták - a konfliktusmegoldás, az alku, a harmónia 

előmozdítására. Ha csak értékkülönbségről van szó, akkor lehetséges a 

békülés. Tisztelnünk kell az értékeket, de azok nem állhatnak az útjába. 
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békét.7 Nietzsche tehát hozzájárult ahhoz, amit gyógyítani próbált. A 

konfliktus, amely Nietzsche számára a kreativitás feltétele, számunkra a 

terápiáért való kiáltás. Folyton az atlantai taxisofőrömre és az ő Gestalt-

terápiájára gondolok. Kant azt állította, hogy az emberek méltóságukban 

egyenlőek, mert képesek az erkölcsi döntésre. A társadalom dolga, hogy 

biztosítsa az ilyen választás feltételeit és megbecsülését azoknak, akik ezt 

megvalósítják. Az értékrelativizmus közvetítésével sikerült leegyszerűsíteni 

a képletet: Az emberek egyenlőek a méltóságban. A mi dolgunk az, hogy a 

megbecsülést egyenlően osszuk el. Rawls Az igazságosság elmélete az 

ilyen elosztás használati utasítása. Kant igazságosságelmélete lehetővé teszi, 

hogy az Anna Kareninát helyzetünk jelentős kifejezéseként értsük; Rawlsé 

ugyanezt teszi a Félelem a repüléstől esetében. 

A konfliktuscsökkentés iránti vágyunk magyarázza a "dialektika" 

szó nagy népszerűségét - a mi értelmünkben, a marxista értelemben -, 

mivel az ellentétekből kiindulva szintézisben végződik, minden varázslat 

és kísértés har monyban egyesül. A filozófiában és az erkölcsben a 

legkeményebb és leglényegesebb szabály: "Nem eheted meg a tortát, és 

nem kaphatod meg azt is", de a dialektika felülírja ezt a szabályt. A 

szókratészi dialektika a beszédben zajlik, és bár a szintézis keresése 

húzza előre, mindig a kétségben csúcsosodik ki. Szókratész utolsó szava 

az volt, hogy tudta, hogy semmit sem tud. A marxi dialektika a tettekben 

zajlik, és az osztály nélküli társadalomban csúcsosodik ki, amely egyben 

véget vet az elméleti konfliktusoknak, amelyeket ma ideológiáknak 

nevezünk. A történelmi dialektika abszolút alapot és boldog feloldást 

kínál relatív életmódunk számára. Marx formulája, miszerint "Az 

emberiség soha nem állít magának olyan problémákat, amelyeket nem 

tud megoldani", megfelel nemzeti vérmérsékletünk egyik oldalának. 

Roosevelt nagyjából ugyanezt mondta, amikor kijelentette: "Nincs mitől 

félnünk, csak magától a félelemtől". Ez az optimizmus nemzeti erősség, 

és a természet uralmának eredeti projektjéhez kapcsolódik. De maga ez a 

projekt nem problémamentes, és csak akkor van értelme, ha korlátok 

között marad. Ezek egyike az emberi természet szentsége. Nem szabad 

elsajátítani. Roose Velt diktuma képtelenség, ha kozmikus méreteket ölt. 

Az emberi természetet nem szabad megváltoztatni a problémamentes 

világ érdekében. Az ember nem egyszerűen problémamegoldó lény, 

ahogyan azt a behavioristák szeretnék elhitetni velünk, hanem 

problémákat felismerő és elfogadó lény. 

Marx felhívása mindazonáltal közel érint minket otthonunkhoz, 
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mivel a 

 
7Nietzsche azt mondta, hogy a felebarát iránti bizalmatlanságot az utolsó emberek őrültségnek 

tartanák, és önként mennének az őrültekházába, ha ettől szenvednének. Gondoljunk csak a "paranoiás" szó 

mai használatára! 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 
 

annak beteljesülése, amire vállalkoztunk - olyan problémák megoldása, 

amelyeket Isten és a természet korábban megoldhatatlannak látszott, és 

amelyekkel az emberek korábban erényként éltek. Az embernek mindig is 

meg kellett küzdenie Istennel, a szeretettel és a halállal. Ezek lehetetlenné 

tették, hogy tökéletesen otthon legyen a földön. De Amerika új módon 

megbékél velük. Istent itt lassan kivégezték; kétszáz évbe telt, de a helyi 

teológusok szerint most már halott. Helyét a szent vette át. A szeretetet a 

pszichológusok végezték ki. Helyét a szex és az értelmes kapcsolatok vették 

át. Ez csak hetvenöt évet vett igénybe. Nem lehet meglepő, hogy egy új 

tudomány, a thanatológia, vagyis a méltóságteljes halál, úton van a halálba. 

A halál rémével megbékélve, Szókratész hosszú és fáradságos nevelése, a 

halál megtanulása többé nem lesz szükséges. Mert a halál már nem az, ami 

volt. Hogy mi lép majd a helyébe, még nem világos. Engelsnek volt egy 

jóslata arról, hogy mire van szükség, amikor azt mondta, hogy az osztály 

nélküli társadalom, ha nem is örökké, de nagyon sokáig fog tartani. Ez 

Dottore Dulcamare-t juttatja eszünkbe A szerelem Elixírjében, aki azt 

mondja, hogy őt az egész világegyetemben ismerik - és máshol is. Csak el 

kell felejteni az örökkévalóságot, vagy elmosni a különbséget az 

örökkévalóság és az időbeliség között; akkor az ember legmegoldhatatlanabb 

problémája is megoldódik. Vasárnap délelőttönként a művelt embereket a 

halálról és az örökkévalóságról szokták szidni, rávenni, hogy egy kicsit is 

foglalkozzanak velük. Ez nem o l y a n  veszély, amit a vasárnapi New York 

Times-szal való harcban kell vállalni. A felejtés, a legkülönfélébb finom 

formákban, a problémamegoldás egyik elsődleges módja. Megtanuljuk, hogy 

"jól érezzük magunkat" Istennel, a szeretettel és még a halállal is. 

Azt, ahogyan az európai dolgokat megemésztjük, jól példázza 

Thomas Mann A velencei halál című művének hatása az amerikai 

tudatosságra. A történet óriási népszerűségnek örvendett egyetemi 

hallgatók generációi körében, mivel úgy tűnt, hogy kifejezi a szofisztikált 

európaiak titkait és szenvedéseit. Illeszkedett a Freuddal és a művésszel 

való foglalkozásunkhoz; homoszexuális témája kíváncsiságot keltett, sőt 

egyesekben a kíváncsiságnál sokkal többet is, egy olyan korban, amikor 

a képzeletnek kevés tápláléka volt, ami a tiltott témákat illeti. Kicsit 

olyan volt, mintha a századforduló környékén mondottak legjobbjainak 

kompendiuma lett volna. A Halál Velencében Mann - szerintem 

meglehetősen súlyos freudi kézzel - a költők és regényírók kedvenc 

témáját és hősét elemzi a kultúra feltalálása óta - a művészt, azaz 

önmagát. A helyszín és a 
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A történet cselekménye a Nyugat hanyatlását sugallja; hősének, 

Aschenbachnak hanyatlása és pusztulása pedig a szublimáció kudarcát, 

kulturális felépítményének ingatagságát és ürességét tanítja. Mindezek 

mögött rejtett késztetések húzódnak meg, ősi, megzabolázhatatlanok, 

amelyek magasabb rendű törekvéseinek valódi motívumai. Ennek 

tudatosítása aláássa életművét anélkül, hogy elfogadható alternatívákat 

kínálna. Mindez nagyrészt Mann híres, Tonio Krogerben tett 

kijelentésének a szépítése, miszerint "a művész rossz lelkiismerettel 

rendelkező polgár", amit én úgy értelmezek, hogy Mann átélte az összes 

posztromantikus kételyt a művész talajával vagy a mész alatti hozzáféréssel 

kapcsolatban, hogy szerinte a valóság a polgár, de a művész zaklatott 

lelkiismerete valahol fent, az erkölcs szempontjából, és valahol lent, az 

indítékok szempontjából vezeti. Aschenbach író, a német hagyomány 

örököse, de nyilvánvalóan nem az a szellemi arisztokrata, aki Goethe volt. 

Önhittsége az önismeret hiányán alapul. Velencében megérinti a gyökereket, 

rájön, hogy mit is akar valójában; de semmi nemes vagy akár csak 

elviselhetőt nem tud kezdeni a tudatosságával. Szörnyen elsorvad, végül 

belehal a pestisbe, amely ezt a gyönyörű, de dekadens várost sújtja. A 

szublimáció freudi felfogása a nietzschei felfogással szemben az, hogy a 

szexualitásnak van egy rögzített célja, egy természetes valóság, amely felé 

irányul. Ennek megfelelően a civilizált viselkedés ezen az alapon nyugszik, 

másodlagos kielégülés, és ezért valóban nem választható, ha az elsődleges 

kielégülés rendelkezésre állna. Freud beszámolója a szexualitásról nem tehet 

arról, hogy a gondos megfigyelő sajnálja a civilizációt, és vágyakozik a 

közvetlen szexuális kielégülés után. Nietzsche ezzel szemben úgy vélte, 

hogy a versírás ugyanolyan elsődleges erotikus aktus lehet, mint a nemi 

közösülés. Nincs rögzített természet, csak a spiritualitás különböző szintjei. 

Ebből a szempontból Aschenbach az elveszett természet utáni 

vágyakozásában a romantikát, a természet sivár jellemzésében pedig a 

szcientizmust képviseli, kiegészítve a nietzschei utáni pátosszal. A Halál 

Velencében azonban a Freud és Nietzsche közös témájával foglalkozik - a 

szexuális alávetettség és a kultúra viszonyával. A kultúra infrastruktúrájának 

tudatára ébredése halálos a kultúra számára, és Mann egy civilizáció 

válságát ábrázolja. A szublimáció elvesztette teremtő vagy formáló erejét, és 

most kiszáradt kultúra és beszennyezett természet van. 

De nem hiszem, hogy az amerikaiak így fogadták. Ők 

izgatottak voltak, és valóban a szexuális felszabadító mozgalom korai 

manifesztumának tekintették. Még a legkiválóbb tehetségek is, vagy 
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a legkiválóbb tehetségek is szenvednek ezektől a homályos vágyaktól, 

melyeket a társadalom erőltet. Nincs bennük semmi rossz; és az 

embereket nem szabadna megfélemlítenie a közvéleménynek, meg 

kellene tanulniuk elfogadni önmagukat. Nincs mitől félniük, csak 

magától a félelemtől. Röviden: Aschenbach egy olyan ember, aki alig 

várja, hogy "előbújhasson a szekrényből". Lehet, hogy Mannban is volt 

valami ebből, az elfojtott vágyakkal való nyílt szembenézés igénye, 

amelyeknek a korabeli légkör miatt tragikus köntösben, önmagukat 

felhasítva, sírva és jajgatva kellett előjönniük. Bizonyára Gide 

nietzscheizmusát is nagyrészt ez motiválta. Ahhoz, hogy szexuálisan 

felszabadultak legyünk, úgy tűnik, Gide úgy gondolja, hogy 

szuperembereknek kell lennünk, akik túl vannak jó és rossz dolgokon. 

Nietzsche erkölcstelenségébe kapaszkodik a polgári szexuális erkölcsök 

nivellálásának érdekében, ágyúval ölve meg a szúnyogot. Nietzsche ezt 

csak megvetéssel fogadta volna. Az az ember, aki szerint minden 

nagysághoz "ondó kell a vérben", nem szimpatizált volna a szexuális 

elfojtás megszállottjaival, akik nem tudtak valami magasztosat kihozni 

erotikájukból, akik "természetes" kielégülésre vágytak, és ráadásul a 

nyilvánosság elismerésére. Nietzsche számára Gide egy nihilista bőrbe 

bújt burzsoának tűnt volna. Amennyiben ez az önkifejezés Mann 

szándéka lehetett volna, az a saját dekadenciájának, alkotói 

impotenciájának és annak a vágyának a jele lett volna, hogy a felelősség 

elől céltalan teremtői, nem pedig teremtő örömökbe meneküljön. A 

művészet és a vallás szexuális értelmezései, amelyeket Nietzsche oly 

erőteljesen, Freud pedig kevésbé erőteljesen, de annál népszerűbben 

fogalmazott meg, romboló hatással voltak az amerikaiakra. Kevésbé 

vették észre a fenséges, mint a szexuális szublimációban a szexualitást. 

Ami Nietzschénél a magasságokba akart vezetni, azt itt a magasságok 

lebuktatására használták a jelenvaló vágy javára. A magasabb rendűnek 

az alacsonyabb rendűvel való bármilyen magyarázata ezt a tendenciát 

hordozza magában, különösen egy demokráciában, ahol- irigység van 

arra, ami különleges igényeket támaszt, és a jónak mindenki számára 

hozzáférhetőnek kell lennie. És ez az egyik mély oka annak, hogy Freud 

miért talált olyan azonnali közönségre Amerikában. Minden kontinentális 

sturm und drangja ellenére hitt a természetben, és a természetben, 

ahogy Locke tanította, az állati természetben. Ő csak a szexet adta hozzá 

a munkához, hogy összeállítsa az egészséges élet receptjét - "szerelem és 

munka" -, mert a szerelmet valóban nem tudta megmagyarázni. Ez az, 
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aminek a hitére neveltek bennünket. Ez inkább megfelel a tudománynak, 

minthogy - mint Nietzsche - költői gőzökre támaszkodjon. Szilárd talaj 

van, olyan, amely anyanyelvi empirizmusunkra apellál, annak 

értelmezésében, hogy mit akar valójában az erosz. Ráadásul inkább a 

tudomány, mint a költészet az általunk preferált eszköz, hogy az 

obszcénről beszéljünk. Mindezt, 
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valamint vágyaink valamiféle kielégítésének és nyomorúságaink 

enyhítésének ígérete kezdettől fogva győztessé tette Freudot, a nagy 

kontinentálisok közül a legkönnyebben megközelíthetővé. Ő adta meg az 

engedélyt a szexnek a közéletben betöltött központi szerepéhez, ami 

napjainkra oly jellemző. Végül túl moralistának, nem elég nyitottnak 

tűnt. Pedig csak olyan új társadalmi struktúrákat kellett volna elképzelni, 

amelyek működésükhöz kevesebb elnyomást igényelnek. Marx ebben 

volt hasznos. Vagy egyszerűen el lehetett felejteni az erosz és a kultúra 

viszonyával kapcsolatos problémákat, vagy pedig a kettő közötti 

természetes harmóniát tételezni. Freud a német filozófia hullámának 

tetején lovagolva lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy azt 

gondolják, szexuális vágyaik kielégítése a boldogság legfontosabb 

eleme. Racionalizálta az ösztönöket, bár bizonyára nem ez volt a 

szándéka. 

Az Egyesült Államokba bevándorolt nemek a különleges státusszal 
rendelkező 

azok, akik tudományos és irodalmi hozzájárulást nyújtanak 

kultúránkhoz. De amikor ideért, ugyanúgy viselkedett, mint minden más 

amerikai. Eltűnt a panaszos hangnem, a költészet, a civilizáció 

szublimációtól való függésén alapuló indoklás. Ahogyan a gazdasági 

szükségleteket leplező álcákat - mint a Parthenon és a Chartres - 

eltávolítottuk, hogy hatékonyan koncentrálhassunk magára a 

szükségletekre, úgy a szexuális vágyakat is demisztifikáltuk, meglátva, 

hogy mik is valójában, hogy hatékonyabban kielégíthessük őket. Ez hozta 

be a locke-i világba az emberi természet második fókuszát, amelyre 

Rousseau és az általa befolyásoltak koncentráltak. Az alapjogok "az élet, 

a szabadság, a tulajdon és a nemi élet keresése". "Adjátok nekünk a 

szegényeket, a szexuálisan kiéhezetteket "Freud tette 

hogy a szexuális elfojtást orvosi panasznak tekintsék, és ezért olyan 

presztízzsel ruházta fel, amelyet egy önfenntartásra törekvő nemzetnél 

automatikusan élvez minden, az egészséggel kapcsolatos dolog. 

Hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni Rousseau emlékeztetőjét, 

hogy az ember nem hal meg attól, hogy nem elégíti ki ezt az éhséget, és 

hogy még a nagy csábítók vágyait is le lehet csillapítani a halálbüntetés 

bizonyosságával. Így demisztifikáljuk a gazdaságot és a szexualitást, 

kielégítve elsődleges igényeiket, elvéve tőlük azt, amit filozófiánk szerint 

a kreatív impulzusuk, és aztán panaszkodunk, hogy nincs kultúránk. Az 

iroda és az ágy között bármikor elmehetünk az operába. A 
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Szovjetunióban a régi rossz idők operáitól függenek, mert a zsarnokság 

megakadályozza a művészi önkifejezést; mi ugyanezektől az operáktól 

függünk, mert a művészi szükségletet kiváltó szomjúság csillapodott. 

Nem tudok 
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felejtsük el azt az amhersti gólyát, aki naiv és jóindulatú zavarában 

megkérdezte: "Vissza kellene térnünk a szublimációhoz?". A 

cukormentes diétapótlóhoz, úgymond. Ez történt Amerikában a 

szublimációval, a Rousseau-tól és Kant-tól Nietzschéig és Freudig 

terjedő összes finom jelentésében. Elbűvölt a fiú őszintesége, de nem 

tudtam komoly kultúrjelöltnek tekinteni. Mivel eljutottunk oda, hogy a 

szükségtelent szükségszerűnek tartjuk, elvesztettük a szükségszerűség 

minden érzékét, legyen az természetes vagy kulturális. 

A döntő lépés azonban akkor történt meg, amikor a szex mint 

életstílus megjelent a színen. Addig létezett a szexnek egy bizonyos 

durva és természetes irányvonala. A régi Amerikában természetesnek 

vették, hogy a szexnek van egy teleológiája - a szaporodás -, és úgy 

kezelték, mint ennek a célnak az eszközét. Minden, ami ezt nem 

szolgálja, haszontalan, sőt veszélyes, amit el kell felejteni vagy törvény, 

rosszallás, lelkiismeret és igen, az értelem által ellenőrizni kell. Freud 

hatására a szexet kirázta ebből a határozott összefüggésből. Ez egy cél 

nélküli erő, amely sokféle funkciót képes ellátni; és vad, szétszórt 

energiáinak valamilyen formát kell adni, ha az ember boldog akar lenni. 

De Freud reális naturalizmusa, amely a Nietzschétől kölcsönzött 

robbanásszerű meghatározatlanság mögött rejlik, valamint az egészség és 

az integrált személyiség imperatívuszai korlátokat és struktúrát 

biztosítottak a legitim szexuális kifejezés számára. Freudban nincs helye 

a vágyak azon fajtáinak kielégítésének, amelyeknek Mann a Halál 

Velencében hangot ad. Freud megmagyarázza és gyógyítja őket, de nem 

fogadja el a maguk feltételei szerint. Mannnál valahogyan előérzetek, és 

olyanok, mint a semmibe zuhanó elkárhozottak kiáltásai. Az ilyen 

vágyak jelentőséget keresnek - talán minden erotikus dologgal ez a 

helyzet -, de a világon semmi sem adhatja meg nekik. Ezek a vágyak 

bizonyosan nem elégednek meg azzal, hogy ügyüket a bíró és a pap 

bíróságától az orvoséhoz helyezik át, vagy hogy megmagyarázzák őket. 

Az emberek mindenben készséggel elfogadják a redukcionizmust, kivéve 

azt, ami őket leginkább érinti. Sem a polgári társadalomnak, sem a 

természettudománynak nincs helye a szex nem reproduktív 

aspektusának. A polgári szigor enyhülésével és az ártalmatlan élvezetek 

ezzel együtt járó emancipációjával divatba jött az ártalmatlan szex 

bizonyos fokú toleranciája. De ez nem volt elég, mert senki sem akarja 

igazán, hogy legkedvesebb vágyait a viszketéssel és vakarózással egy 

kategóriába sorolják. 
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Különösen Amerikában mindig szükség van erkölcsi igazolásra. Az 

életstílus - egy kifejezés, amely ugyanabból a gondolkodási iskolából 

származik, mint a 
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szublimáció, és valójában a szublimáció termékének tekintették, de 

Amerikában soha nem hozták vele összefüggésbe, mert a munkamegosztás 

szerint Freud a szublimációra, Weber pedig az életmódra specializálódott. 

-kiderült, hogy isten ajándéka. Az "életmód" bármilyen életmódot igazol, 

ahogyan az "érték" is bármilyen véleményt. Eltörli a világ természetes 

szerkezetét, amely csak nyersanyag a stylist művészi keze számára. 

Maga a kifejezés minden moralizmust és naturalizmust megállásra 

késztet a szent talaj határán, a határaik tudatában és a kreativitás iránti 

tiszteletben. Ráadásul a hagyományok furcsa keverékével az 

életstílusok jogokat kapnak, így védelmük erkölcsi ügy, ami igazolja az 

emberi jogok megsértőivel szembeni felháborodás édes szenvedélyeit, 

akikkel szemben ezek az ízek, mielőtt életstílussá váltak volna, 

politikailag és pszichológiailag annyira védtelenek voltak. Most már az 

emberi jogok minden szerelmesét világszerte felszólíthatják, hogy 

csatlakozzanak védelmükhöz, mert bármely csoport jogainak 

veszélyeztetése mindannyiuk számára veszélyt jelent. A 

szadomazochistákat és a Szolidaritást összeköti az emberi jogok 

közös ügye, sorsuk a javukra indított keresztes hadjárat sikerétől 

függ. A szex többé már nem tevékenység, hanem ügy. A múltban volt 

egy tiszteletreméltó helye a marginalitásnak, a bohémségnek. Ám ennek 

szellemi és művészi teljesítményével kellett igazolnia szokatlan 

gyakorlatait. Az életstílus sokkal szabadabb, könnyebb, hitelesebb és 

demokratikusabb. Nem kell a tartalomra figyelni. 

A life-style-t először itt népszerűsítették, hogy leírja és elfogadhatóvá 

tegye azoknak az embereknek az életét, akik olyan vonzó dolgokat tesznek, 

amelyeket a társadalom elítél. Azonos volt az ellenkultúrával. Az amerikai 

nyelvhasználat két nagyszerű kifejezése, a filozófiai genealógiájuk által 

kölcsönzött tekintélybe burkolózva, erkölcsi garanciát adott az embereknek 

arra, hogy pontosan úgy éljenek, ahogyan nekik tetszik. Az ellenkultúra 

természetesen élvezte a kultúrához fűződő méltóságot, és a körülöttünk 

látható burzsoá kultúra kifogásaként volt szánva. Az, hogy valójában mi 

folyik egy ellenkultúrában vagy egy életmódban, hogy az nemesítő vagy 

lealacsonyító-e, nem számít. Senkit sem kényszerítenek arra, hogy 

átgondolja a gyakorlatát. Lehetetlen ezt megtenni. Bármi is vagy, bárki is 

vagy, az a jó. Mindez az absztrakciók elképesztő erejéről tanúskodik, 

amelyről Tocqueville beszél, egy demokratikus társadalomban. A puszta 

szavak mindent megváltoztatnak. Ez egyben kommentár a mi 

moralizmusunkról is. Mi kezdődik, ha nem is éppen az önző élvezet 
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keresésével... 

-a jövő történészei nem úgy tekintenek majd vissza ránk, mint a 

hedonisták fajára, akik tudták, hogyan kell "élvezni", annak ellenére, 

hogy sokat beszélünk róla - akkor legalább... 
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a szenvedés vagy a szorongás elkerülése és a szenvedéstől való 

megszabadulás, életmóddá és joggá alakítva, az erkölcsi felsőbbrendűség 

alapjává válik. A kényelmes, korlátok nélküli élet az erkölcs. 

Ezt a politikai spektrumon keresztül nagyon sok területen láthatjuk. 

Az öncélúság elvként jelenik meg, és valóban úgy gondolják, hogy ez 

egy elvtelen elv. Ha megnézzük a születésszabályozás, az abortusz és a 

könnyű válás komoly, középosztálybeli támogatóit - szociális 

aggodalmukkal, humortalan önbizalmukkal és statisztikák tömkelegével 

-, nem tudunk nem arra gondolni, hogy mindez nagyon jól szolgálja őket. 

Ez nem jelenti azt, hogy tagadjuk a szegények számára a túl sok gyermek 

jelentette problémák valóságát, a nemi erőszak és a bántalmazott 

feleségek szörnyű következményeit. Ezek közül a problémák közül 

azonban egyik sem tartozik igazán a középosztályra, akik nem 

szaporodnak, akiket ritkán erőszakolnak meg vagy bántalmaznak, de 

akik a legjobban jutalmazott haszonélvezői annak, amit ők maguk 

javasolnak. Ha valamelyik javaslatuk a szabadság vagy az élvezetek 

feláldozásával járna számukra vagy osztályuk számára, akkor erkölcsileg 

hihetőbbek lennének. Így, ahogy van, minden javaslatuk hozzájárul saját 

választási képességükhöz, a választás mai értelemben vett választási 

lehetőségéhez. A könnyen ilyen hibásan megfogalmazható javaslatok 

nem lehetnek, hanem éppen ezek az alapjai. 

, erkölcsi önelégültség. Ebben az esetben, mint oly sok más esetben, a szexuális 

kapcsolatok megkönnyítése azonosul az erkölcsösséggel. Attól tartok, hogy 

manapság az amerikaiak közül éppen azok a legönigazabbak, akik a 

legtöbbet nyerhetnek abból, amit prédikálnak. Ez annál is inkább 

visszatetszőbb, ha a fegyvereiket olyan filozófiai tanításokból építik fel, 

amelyeknek a szándékai az ő szándékaikkal ellentétesek. 

Ami azonban Mann történetében a legjobban megragad, és 

elgondolkodtat arról, hogy mi történt Amerikában azóta, hogy az ilyen 

irodalom először felkeltette a figyelmünket, az Platón használata. Ahogy 

Aschenbach egyre inkább megszállottja lesz a tengerparti fiúnak, folyton 

idézetek jutnak eszébe a Phaidroszból, Platón egyik dialógusából, 

amely a szerelemről szól, és kifejezi azt, amire fokozatosan és rémülten 

ráébred, hogy mi a vonzalom jellege. Platón beépült a német 

hagyományba, és a Phaidrosz valószínűleg egyike volt azoknak, 

amelyeket Aschenbach állítólag még iskolásként olvasott, miközben 

görögül tanult. De a tartalma, a férfi és a fiú szerelméről szóló 

értekezések, feltehetően nem hatottak rá. A párbeszéd, mint oly sok 
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minden, ami a német oktatásban volt, a "kultúra", a történelmi 

információ egy újabb darabkája volt, amely nem vált egy eleven, 

összefüggő egész részévé. Ez tünetértékű az Aschenbach által elvetett 

kulturális holtágra 
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tevékenység. Hirtelen ez az ócskaság értelmet nyer, és utat mutat lefelé az 

elfojtott vágyak mélységébe. Olyan ez, mint egy álom; és ha freudista vagy, 

vannak kulcsaid az álmok jelentésének feloldásához. A nyers, fizikailag 

elfogadhatatlan tények, a tudattalan lakói, rejtett módon fejezik ki magukat, 

így szerezve rejtett kielégülést. Rátapadnak a tudatosan elfogadható anyagra, 

amely aztán már nem is azt jelenti, amit látszólag jelent. Most már igen és 

nem a valódi jelentést fejezi ki. Platón tekintélyes dialógusa közvetít 

Aschenbach jó lelkiismerete és testi mivolta között. Platón megtalálta a 

perverz szexualitás kifejezésének és megszépítésének, szublimálásának 

módját. Így mutatja be a történet. Semmi sem utal arra, hogy Mann úgy 

gondolta, Platóntól közvetlenül sokat lehet tanulni az erószról. Tanulhatnánk 

valamit, ha Freud meglátásait Platónra alkalmaznánk, és megnéznénk, 

hogyan talál a vágy racionalizálási lehetőségeket önmagának. Platón hitvány 

test volt a tudományos boncolgatáshoz. Mannt túlságosan elragadta a freudi 

tanítás újdonsága ahhoz, hogy kételkedjen abban, hogy 

a szublimáció valóban meg tudja magyarázni azokat a pszichés 

jelenségeket, amelyeket állítólag megmagyaráz. Doktriner volt, vagy 

biztos volt benne, hogy mi jobban tudjuk, mint a régebbi gondolkodók. 

Ők mitológusok. 

Freud és Platón egyetértenek abban, hogy az erotika minden emberi 

dolgot áthat. De itt véget ér a hasonlóság. Bárki, aki félre akarná tenni a 

modern pszichológia felsőbbrendűségére vonatkozó meggyőződését, 

Platónnál gazdagabb magyarázatot találhat az erotikus kifejezés 

sokféleségére, amely annyira zavarba ejt bennünket, és a mai 

ostobaságunkba kergetett. Az erotikus vágyak beteljesülésének 

lehetőségeinek és lehetetlenségeinek kifizetődő megfogalmazását látná 

benne. Platón egyszerre elvarázsolja és kiábrándítja az erószt, és nekünk 

mindkettőre szükségünk van. Mannban legalábbis jelen van, ha nem is éppen 

élénken, az a hagyomány, amelyben felfrissülhetnénk. Azzal, amit ő ad 

nekünk, elindulhatunk a saját utunkra, és érdekesebb prédára lelhetünk, mint 

egy Aschenbach. De Amerikában elszakadt az a vékony szál, amely már 

Mannnál is szinte a végsőkig feszült. Nincs többé kapcsolatunk a 

hagyománnyal. Az Erósz rögeszme, de nincs róla gondolat, és nincs 

lehetőség a róla való gondolkodásra, mert amit eddig csak lelkünk 

értelmezései voltak, azt most már ténynek vesszük a lelkünkről. Az Erósz 

fokozatos szövetségese értelmetlenné és alacsonyrendűvé válik; és az ember 

számára semmi sem jó, amit nem tájékoztat a gondolkodás és nem erősít 

meg a valódi választás, vagyis a megfontolás által irányított választás. Saul 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

Bellow úgy jellemezte saját szándékát, hogy "a világ varázslatának 

újrafelfedezése a 
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a modern eszmék törmelékei." Az absztrakciónak ez a szürke hálója, 

amelyet a világ lefedésére használunk, hogy a számunkra tetszetős 

módon leegyszerűsítsük és megmagyarázzuk, a szemünkben a világgá 

vált. Az egyetlen módja annak, hogy a jelenségeket ne steril 

desztillációiként lássuk, hogy újra a maguk környezetében tapasztaljuk 

meg őket, az lenne, ha rendelkezésre állnának alternatív látásmódok, a 

mélyreható vélemények sokfélesége. Elképzeléseink azonban 

megnehezítették az ilyen tapasztalatok megszerzését a gyakorlatban, 

elméletben pedig lehetetlenné tették. Hogyan tanulhat Platóntól egy 

fiatal, aki a szublimációt látja ott, ahol Platón a jóslást látta, nemhogy azt 

gondolná, hogy Platón beszélhet hozzá? Az újfajta nevelés által 

mesterségesen alkotott lelkek az ember mesterkéltsége által átalakított 

világban élnek, és azt hiszik, hogy minden érték relatív, és hogy azt a 

birtokosok magánjellegű gazdasági vagy szexuális késztetései határozzák 

meg. Hogyan nyerhetik vissza az elsődleges természetes tapasztalatot? 

Gyanítom, hogy ha törvényben tiltanánk meg az ebben a 

szakaszban szereplő impozáns lista bármelyik szavának használatát, a 

lakosság nagy része elhallgatna. A technikai diskurzus folytatódna; de 

mindazt, ami a helyes és helytelen, a boldogság, az életmód, ahogyan 

élnünk kellene, elég nehéz lenne kifejezni. Ezek a szavak ott vannak, 

ahol a gondolatoknak kellene lenniük, és eltűnésük az ürességet tárná fel. 

A gyakorlat kiváló lenne, mert talán elgondolkodtatná az embereket 

arról, hogy miben hisznek valójában, mi rejlik a formulák mögött. Vajon 

a "pontosan úgy élek, ahogy nekem tetszik" megszólítható lenne az 

"életmód" helyett? Megfelelne-e az "értékek" helyett az "én 

véleményem"? "Az előítéleteim" az "ideológiám" helyett? 

Helyettesíthetné-e a "karizma" helyett a "csőcselék" vagy az "egyszerűen 

isteni"? A standard szavak mindegyike tartalmasnak és 

tiszteletreméltónak tűnik. Úgy tűnik, hogy igazolják az ember ízlését és 

tetteit, és az emberi lényeknek szükségük van ilyen igazolásra, bármit is 

mondjanak. Meg kell indokolnunk, amit teszünk. Ez emberségünk és a 

közösség lehetőségének a jele. Soha nem találkoztam még olyan 

emberrel, aki azt mondja: "Azt hiszem, amit hiszek, ezek csak az én 

értékeim". Mindig vannak érvek. A náciknak is voltak, a 

kommunistáknak is voltak. A tolvajoknak és a striciknek is vannak. 

Lehetnek olyan emberek, akik nem érzik úgy, hogy érvelniük kellene, de 

ők vagy csavargók vagy filozófusok lehetnek. 

Ezek a szavak azonban nem okok, és nem is voltak oknak szánva. 
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Éppen ellenkezőleg, azt akarták megmutatni, hogy mély emberi igényünket, 

hogy tudjuk, mit teszünk, és hogy jók legyünk, nem lehet kielégíteni. Valami 

csoda folytán éppen ezek a kifejezések lettek az igazolásunk: 
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a nihilizmus mint moralizmus. Nem a relativizmus erkölcstelenségét 

tartom megdöbbentőnek. Ami megdöbbentő és lealacsonyító, az a 

dogmatizmus, amellyel elfogadjuk ezt a relativizmust, és az a könnyelmű 

érdektelenség, hogy mit jelent ez az életünkre nézve. Az egyetlen író, aki 

egyáltalán nem vonzó az amerikaiak számára - aki nem kínál semmit, 

amit marxista, freudista, feminista, dekonstruktivista vagy strukturalista 

kritikusaink csonkíthatnának, aki nem kínál olyan pózokat, 

szentimentalizmusokat vagy bromidákat, amelyek vonzóak lennének 

fiataljaink számára - Louis Ferdinand Celine, aki a legjobban kifejezi, 

hogyan néz ki az élet egy olyan ember számára, aki szembenéz azzal, 

amit hiszünk vagy nem hiszünk. Ő sokkal tehetségesebb művész és 

áthatóbb megfigyelő, mint a sokkal népszerűbb Mann vagy Camus. 

Robinson, az Utazás az éjszaka végéig című művében csodált hős, egy 

végletesen önző hazug, csaló, fizetségért gyilkol. Miért csodálja őt 

Ferdinánd? Részben az őszintesége miatt, de leginkább azért, mert 

inkább hagyja, hogy a barátnője lelője és megölje, minthogy megmondja 

neki, hogy szereti. Hisz valamiben, amire Ferdinánd képtelen. Az 

amerikai stu dentek idegenkednek, elborzadnak ettől a regénytől, és 

undorodva fordulnak el tőle. Ha erőltetni lehetne velük, talán arra 

ösztönözné őket, hogy újragondolják, hogy sürgősnek tartsák, hogy 

átgondolják a premisszáikat, hogy explicit módon kimondják 

hallgatólagos nihilizmusukat, és komolyan megvizsgálják azt. A 

jelenlegi intellektuális állapotunk képeként mindig eszembe jutnak azok 

a filmhíradói képek, amelyeken a tengerparton boldogan csobbanó 

franciák élvezik a Leon Blum népfrontkormánya által törvénybe iktatott 

fizetett éves szabadságot. Ez 1936-ban volt, ugyanabban az évben, 

amikor Hitler megszállhatta a Rajna-vidéket. Minden nagy ügyünk ilyen 

nyaralást jelent. 

Az a paradoxon, hogy nyelvünk annak a rendkívüli gondolkodásnak és 

filozófiai nagyságnak a terméke, amelyre ez a felületes és felületes 

áttekintés csak utalást tett. Itt egy életen át tartó és még több tanulmány van, 

amely elszegényítő bizonyosságainkat humanizáló kételyekké változtatná. 

Ha visszatérnénk a nyelvünk mögötti okokhoz, és azokat más nyelvek 

okaival összevetve mérlegelnénk, az már önmagában is felszabadítana 

bennünket. Megpróbáltam lelkünk archeológiájának vázlatát nyújtani úgy, 

ahogy van. Olyanok vagyunk, mint a tudatlan pásztorok, akik egy olyan 

helyen élnek, ahol egykor nagy civilizációk virágoztak. A pásztorok a 

felszínre bukkanó töredékekkel játszadoznak, fogalmuk sincs arról, hogy 
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milyen gyönyörű struktúráknak voltak egykor a részei. Mindössze egy 

gondos ásatásra van szükség, hogy életrevaló modellekkel lássák el őket. A 

történelemre nem azért van szükségünk, hogy elmondja, mi történt, vagy 

hogy megmagyarázza a múltat, hanem azért, hogy a múltat élővé tegye, hogy 

így 
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hogy megmagyarázza nekünk és lehetővé teszi a jövőt. Ez a mi oktatási 

válságunk és lehetőségünk. A nyugati racionalizmus az ész elutasításában 

csúcsosodott ki. Szükséges ez az eredmény? 

Sokan azt fogják mondani, hogy a kontinentális, különösen a német 

filozófia ránk gyakorolt döntő hatásáról szóló beszámolóim hamisak 

vagy túlzóak, és hogy még ha igaz is lenne, hogy mindez a nyelv abból 

a forrásból származik, amelynek én tulajdonítom, a nyelvnek nincs ilyen 

hatása. De a nyelv mindenütt ott van körülöttünk. A forrásai is 

tagadhatatlanok, akárcsak a gondolat, amely a nyelvet létrehozta. 

Tudjuk, hogyan népszerűsítették a nyelvet. Elég csak az amhersti 

diákomra vagy az atlantai taxisofőrömre gondolnom, hogy 

meggyőződjek arról, hogy az elme kategóriái határozzák meg az 

észleléseket. Ha elhihetjük, hogy a kálvinista "világnézet" teremtette a 

kapitalizmust, akkor azt a lehetőséget is elhihetjük, hogy a német 

filozófusok mindent elsöprő víziói készítik elő a jövő zsarnokságát. 

Meg kell ismételnem, hogy Rousseau, Kant, Hegel és Nietzsche a 

legmagasabb rendű gondolkodók. Valójában pontosan ez a lényeg. Újra 

meg kell tanulnunk, hogy ez mit jelent, és azt is, hogy vannak mások is, 

akik ugyanebbe a rangsorba tartoznak. 
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Tizenöt éves koromban láttam először a Chicagói Egyetemet, és valahogy 

éreztem, hogy felfedeztem az életemet. Azelőtt soha nem láttam, vagy 

legalábbis nem vettem észre olyan épületeket, amelyeket nyilvánvalóan egy 

magasabb célnak szenteltek, nem a szükség vagy a hasznosság, nem pusztán 

a menedék, a gyártás vagy a kereskedelem, hanem valami olyasminek, ami 

öncélú lehet. A Középnyugat nem az imaházak pompájáról vagy a politikai 

dicsőség emlékműveiről volt ismert. A szellemi magasságoknak kevés 

látható emléke volt, amellyel a fiatalok képzeletét vagy csodálatát 

megmozgathatta volna. A nem tudom, mi utáni vágyakozás hirtelen válaszra 

talált a külvilágban. 

Biztosan a hamis gótikus épületek voltak. A tanulmányaim során 

megtanultam, hogy ezek hamisak, és hogy a gótika nem igazán az én 

ízlésem. De a tanulás útja felé mutattak, amely a nagyok 

találkozóhelyére vezet. Ott az ember olyan példákat talál, amilyeneket 

valószínűleg nem lát maga körül, amelyek nélkül nem ismerhetné fel a 

saját képességeit, és nem tudná, milyen csodálatos dolog a fajhoz 

tartozni. Távoli országok és korok stílusainak ez az utánzása a 

hiánytudatosság tudatát és az e stílusok által kifejezett lényeg iránti 

tiszteletet mutatta. Ezek az épületek egy olyan nemzet meghajlását 

jelentették a szemlélődő élet előtt, amely minden másnál jobban függött 



 

 

az aktív élettől. Az álgótikát sokan kinevették, és ma már senki sem épít 

ilyet. Nem hiteles, nem fejezi ki azt, amik vagyunk, mondták. Számomra 

ez volt és marad annak kifejeződése, amik vagyunk. Kíváncsi lennék, 

hogy a kultúrkritikusoknak volt-e olyan jó megérzésük, mint a 

kultúrkritikusoknak... 

243 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 
 

a lelki szükségleteinkről, mint a közönséges gazdagok, akik az épületeket 

fizették. Ennek a nemzetnek a jövő felé irányul a lendülete, és a hagyomány 

inkább béklyónak tűnik, mint inspirálónak. A múlt emlékei és 

figyelmeztetései az egyetlen monitorunk, ahogyan az utunkon haladunk. 

Azok a megvetett milliomosok, akik egyetemet alapítottak egy olyan város 

közepén, amely úgy tűnik, csak az amerikai céloknak szentelte magát, 

tisztelegtek az általuk elhanyagoltak előtt, akár azért, m e r t  érezték, hogy 

ők maguk mit hagytak ki, akár azért, mert rossz volt a lelkiismeretük, hogy 

az életüket kizárólag ennek szentelték, akár azért, hogy kielégítsék azt a 

hiúságot, hogy nevüket a vállalkozáshoz csatolják. (Az, hogy mi táplálja az 

ember hiúságát, legalább annyit elárul róla, mint bármi más.) Az oktatás 

amerikai dolog volt, és nemcsak a műszaki oktatás. 

Számomra ezek az épületek teljes mértékben beváltották az 

ígéretüket. Attól a pillanattól kezdve, hogy ott diák lettem, hihetőnek 

tűnt, hogy minden időmet azzal töltsem, hogy azon gondolkodjak, hogy 

mi vagyok, egy olyan téma, amely érdekes volt számomra, de soha nem 

tűnt megfelelő vagy lehetséges tanulmányi témának. A gimnáziumban 

láttam, h o g y  az idősebb fiúk és lányok közül sokan az állami 

egyetemre mentek, hogy orvosok, ügyvédek, szociális munkások, 

tanárok legyenek, a szakmák egész sora tiszteletre méltó abban a kis 

világban, amelyben én éltem. Az egyetem a felnőtté válás része volt, de 

nem úgy tekintettünk rá, mint átalakító élményre - és valójában nem is 

volt az. Senki sem hitte, hogy léteznek olyan komoly célok, amelyekről 

nem hallottunk, vagy hogy van mód a céljaink tanulmányozására és 

rangsorolásuk meghatározására. Egyszóval a filozófia csak egy szó volt, 

az irodalom pedig a szórakozás egyik formája. Középiskoláink és az őket 

körülvevő légkör ebbe a lelkiállapotba helyezett bennünket. Egy nagy 

egyetem azonban másfajta légkört mutatott, azt hirdetve, hogy vannak 

olyan kérdések, amelyekkel mindenkinek foglalkoznia kellene, de a 

hétköznapi életben nem teszik fel, és nem is várják el, hogy ott 

megválaszolják őket. A szabad vizsgálódás légkörét biztosította, és ezért 

kizárta azt, ami nem kedvez vagy ellenséges az ilyen vizsgálódásnak. 

Különbséget tett a fontos és a nem fontos dolgok között. Védte a 

hagyományt, nem azért, mert a hagyomány az hagyomány, hanem mert a 

hagyomány egyedülállóan magas szintű vitamodelleket biztosít. 

Tartalmazta a csodákat, és lehetővé tette az e csodák közös 

megtapasztalásából álló baráti kapcsolatokat. Legfőképpen pedig ott volt 

néhány hitelesen nagy gondolkodó, akik élő bizonyítékát adták az 
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elméleti élet létezésének, és akiknek indítékait nem lehetett egykönnyen 

azokra az alantasabbakra redukálni, amelyeket az emberek szívesen 

gondolnak egyetemesnek. Olyan tekintélyük volt, amely nem a hatalmon, 

a pénzen vagy a családon alapult, hanem 
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a természetes adottságokra, amelyek megfelelően tiszteletet parancsolnak. 

Az egymás közötti, valamint a tanulókkal való kapcsolatuk egy olyan 

közösség megnyilatkozása volt, amelyben valódi közjó van. Az értelemre 

alapozott nemzetben az egyetem a rendszer temploma volt, amelyet az 

értelem legtisztább használatának szenteltek, és amely a szabad és egyenlő 

emberi lények társulásához illő tiszteletet váltott ki. 

Az évek megtanítottak arra, hogy ebből sok minden csak az én 

fiatalkori és lelkes képzeletemben létezett, de nem annyira, mint ahogyan azt 

az ember gondolná. Az intézmények sokkal kétértelműbbek voltak, mint 

sejthettem volna, és sokkal gyengébbnek bizonyultak, amikor ellenszélbe 

kerültek, mint amilyennek látszottak. De láttam igazi gondolkodókat, akik új 

világokat nyitottak meg előttem. Lényem lényegét azok a könyvek adták, 

amelyekkel megtanultam törődni. Életem minden napjának minden percében 

elkísérnek, sokkal többet látok és sokkal többé tesznek, mint amit láthattam 

vagy lehettem volna, ha a szerencse nem juttat egy nagy egyetemre annak 

egyik legnagyobb pillanatában. Olyan tanáraim és diákjaim voltak, 

amilyenekről álmok születnek. És legfőképpen olyan barátaim vannak, 

akikkel megoszthatom a gondolataimat arról, hogy mi a barátság, akikkel 

megérintik egymást a lelkek, és akikben működik az a közös jó, amiről a z  

előbb beszéltem. Mindez persze keveredik azokkal a gyengeségekkel és 

csúfságokkal, amelyeket az élet szükségszerűen tartalmaz. Egyik sem törli el 

az emberben rejlő mélységeket. De még ezt a mélységet is megalapozza. Az 

egyetemmel kapcsolatos csalódásaim egyike sem - amely végül is csak az 

egyetemtől elvileg elválasztható tartalmak hordozója - soha nem késztetett 

arra, hogy kétségbe vonjam, hogy az élet, amelyet nekem adott, nem volt 

más, mint a számomra elérhető legjobb élet. Soha nem gondoltam, hogy az 

egyetem megfelelően szolgálja a körülötte lévő társadalmat. Inkább azt 

gondoltam és gondolom, hogy a társadalom szolgál az egyetemnek, és áldom 

azt a társadalmat, amely tolerálja és támogatja egyesek örök gyermekkorát, 

egy olyan gyermekkort, amelynek játékossága viszont áldás lehet a 

társadalom számára. Beleszeretni az egyetem eszméjébe nem ostobaság, 

mert csak általa képes az ember meglátni azt, ami lehet. Enélkül az elméleti 

élet minden csodálatos eredménye visszazuhan az ősi nyálkába, ahonnan 

nem tud újra előbukkanni. Az elméleti élet könnyelmű gazdasági és 

pszichológiai lebuktatása nem tudja eltüntetni annak redukálhatatlan 

szépségeit. De az ilyen cáfolat elhomályosíthatja őket, és el is 

homályosította. 
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Tocqueville a demokratikus szellemi életről 

Tocqueville megtanított az egyetem fontosságára a demokrata 

társadalomban. Nemes könyve, a Demokrácia Amerikában, hangot adott a 

bennem kavargó érzéseknek. Az ő portréja az "amerikaiak szellemi életéről" 

az a tükör, amelyben önmagunkat láthatjuk. De mivel az általa hozott 

szélesebb perspektíva idegen, nem ismerünk azonnal magunkra. 

Tapasztalatom szerint a diákok először unják Tocqueville beszámolóját az 

amerikai szellemről, de ha igazán odafigyelnek rá, végül lebilincseli és 

megrémíti őket. Senki sem szereti elhinni, hogy amit ő lát, azt a 

körülmények korlátozzák, bármennyire is könnyen felismeri ezt a tényt 

másokban. Tocqueville megmutatja, hogy a demokratikus rendszer hogyan 

okoz egy sajátos szellemi hajlamot, amely, ha nem korrigáljuk aktívan, 

eltorzítja az elme látásmódját. 

Tocqueville szerint a nagy demokratikus veszély a közvélemény 

rabszolgasága. A demokrácia állítása az, hogy minden ember maga dönt. Az 

amerikai filozófiai módszer az, hogy az ember természetes képességeinek 

felhasználásával maga döntse el, mi igaz és hamis, mi jó és rossz. A 

demokrácia megszabadít a hagyománytól, amely másfajta rendszerekben 

meghatározza az ítéletet. A vallási, osztály- és családi előítéletek nemcsak 

elvileg, hanem ténylegesen is kiegyenlítődnek, mert egyikük képviselője 

sem rendelkezik szellemi tekintéllyel. Az egyenlő politikai jog lehetetlenné 

teszi, hogy az egyház vagy az arisztokrácia olyan bástyákat állítson fel, 

ahonnan befolyásolhatja az emberek véleményét. Az egyháziak, akik 

számára az isteni kinyilatkoztatás a mérce, az arisztokraták, akikben az ókor 

tisztelete erős, az atyák, akik mindig hajlamosak az ősök jogait előnyben 

részesíteni az ész jogával szemben, mind kiszorulnak az egyenlő egyén 

javára. Még ha az emberek keresik is a tekintélyt, nem találják meg ott, ahol 

más rendszerekben megtalálták. Így a demokráciában megszűntek az értelem 

szabad gyakorlása előtt álló külső akadályok. Az emberek tulajdonképpen 

magukra vannak utalva ahhoz képest, amilyenek más rendszerekben voltak, 

és a szokásos véleményforrásokkal szemben. Ez elősegíti az ész mértékét. 

Mivel azonban nagyon kevés ember iskolázza be magát az ész használatában 

a rendszer által ösztönzött önérdek-számításon túl, segítségre van szükségük 

a 
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rengeteg olyan kérdés - valójában minden kérdés, mivel minden nyitva 

áll a friss és független ítélkezés előtt, amelynek megfontolására sem 

idejük, sem kapacitásuk nincs. Még az önérdek, amellyel kapcsolatban 

számolnak - a célok - is kétségessé válhatnak. A legtöbb ember számára 

gyakran szükség van valamiféle tekintélyre, és legalábbis bizonyos 

időkben minden ember számára szükséges. Ha nincs semmi más, amihez 

tum, a legtöbb ember közös meggyőződései majdnem mindig 

meghatározzák az ítéletet. Éppen ez az a pont, ahol a hagyomány szokott 

a legértékesebb lenni. Anélkül, hogy elcsábulnánk a hagyomány 

antidemokratikus és antiracionális misztikájától, a hagyomány ellensúlyt 

és javítást nyújt a pusztán aktuálishoz képest, és tartalmazza a régi 

bölcsesség megkövesedett maradványait (sok olyan dologgal együtt, ami 

nem bölcsesség). A hagyomány aktív jelenléte az ember lelkében olyan 

erőforrást ad neki a mulandóval szemben, olyan erőforrást, amelyet csak 

a bölcsek találnak meg egyszerűen önmagukban. Az értelem 

felszabadulásának paradox eredménye a közvéleménytől való nagyobb 

függés az útmutatásért, a függetlenség gyengülése. 

Összességében az értelem a színpad közepén áll. Bár a 

demokráciában minden ember egyénileg minden más emberrel 

egyenlőnek gondolja magát, ez megnehezíti az egyenlő emberek 

kollektivitásának való ellenállást. Ha minden vélemény egyenlő, akkor a 

politika pszichológiai analógiájára a vélemények többségének kell 

érvényesülnie. Nagyon helyes azt mondani, hogy mindenki kövesse a 

saját véleményét, de mivel a társadalmi és politikai élethez konszenzusra 

van szükség, az alkalmazkodásra van szükség. Tehát, hacsak nincs 

valami nyomós ok a többségi véleménnyel szembeni ellenvetésre, akkor 

elkerülhetetlenül a többségi vélemény érvényesül. Ez a többség 

zsarnokságának igazán veszélyes formája, nem az a fajta, amely aktívan 

üldözi a kisebbségeket, hanem az a fajta, amely megtöri az ellenállás 

belső akaratát, mert nincs minősített forrása a nem konform elveknek és 

nincs felsőbbrendű jogérzet. Csak a többség van. Amit a többség dönt, az 

az egyetlen bíróság. Nem annyira a hatalma, mint inkább az 

igazságosság látszata félemlít meg. Tocqueville úgy találta, hogy 

Amerikában nagyon sokat beszéltek az egyéni jogról, de a gondolkodás 

valóban egyhangú volt, és ritka volt az elme erőteljes függetlensége. 

Még azok is, akik szabadgondolkodónak tűnnek, valójában egy 

választókerületre tekintenek, és arra számítanak, hogy egy napon a 

többséghez tartoznak. Ők éppúgy a közvélemény teremtményei, mint a 
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konformisták - a nonkonformizmus színészei a konformisták 

színházában, akik csodálják és megtapsolják a nonkonformitás bizonyos 

fajtáit, azokat, amelyek radikalizálják a már uralkodó véleményeket. 
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Az ész kiszolgáltatottságát a racionális rendszerben súlyosbítja a 

régi értelemben vett, elveken vagy helyes meggyőződéseken alapuló 

osztály hiánya. A legalapvetőbb politikai elvekről általános egyetértés 

van, ezért a velük kapcsolatos kételyeknek nincs státusuk. Az 

arisztokráciákban is volt a nép pártja, de a demokráciában nincs 

arisztokratikus párt. Ez azt jelenti, hogy nincs védelem a kormányzó 

elvek ellenzőinek, és nincs tisztelet a számukra. A múltban voltak 

egyházi érdekeket képviselő pártok is az uralkodók vagy arisztokraták 

érdekeivel szemben. Ezek is helyet biztosítottak az eltérő vélemények 

virágzásának. Politikai civakodásaink hevében hajlamosak vagyunk szem 

elől téveszteni azt a tényt, hogy elvi nézeteltéréseink nagyon kicsik 

azokhoz képest, amelyeken az emberek régen harcoltak. Történelmünk 

egyetlen olyan vitája, amely valóban alapvető nézeteltérésekről szólt, a 

rabszolgaság körül zajlott. De még a rabszolgaság hívei is alig merték azt 

állítani, hogy egyes embereket a természet arra teremtett, hogy más 

embereket szolgáljanak, ahogyan Arisztotelész tette; nekik a feketék 

emberségét kellett tagadniuk. Különben is, ez a kérdés valójában már a 

Függetlenségi Nyilatkozattal eldőlt. A feketék rabszolgasága olyan 

aberráció volt, amelyet ki kellett irtani, nem pedig nemzeti életünk 

állandó jellemzője. Nemcsak a rabszolgaságnak, hanem az 

arisztokráciának, a monarchiának és a teokráciának is véget vetett a 

Nyilatkozat és az Alkotmány. Ez nagyon jót tett a belső nyugalmunknak, 

de nem volt túl biztató a triumfális egyenlőséggel kapcsolatos elméleti 

kételyek szempontjából. Nemcsak a politikai elméletalkotás régi 

kérdéseit tartották véglegesen megválaszoltnak, hanem a velük 

kapcsolatos sokféleséget tápláló forrásokat is megszüntették. A 

demokratikus lelkiismeret és a túlélés egyszerű szükséglete együttesen 

elnyomja a kételyeket. Azok a fajta kérdések, amelyeket Tocqueville 

Amerikának feltett - a válaszok, amelyek lehetővé tették számára, hogy 

az egyenlőség igazságosságát ésszerűbb és pozitívabb módon erősítse 

meg, mint azt legtöbbünk megteheti -, olyan tapasztalatból fakadtak, 

amely nekünk nem adatik meg: egy alternatív rendszer és a lélek-

arisztokrácia közvetlen tapasztalatából. Ha mi semmilyen módon nem 

férhetünk hozzá valami hasonló tapasztalathoz. 

ence-, a megértésünk  az emberi lehetőségek skálája 

elszegényedünk, és csökken az erősségeink és gyengeségeink 

felmérésének képessége. 

Ahhoz, hogy a lehetőségek e skáláját hozzáférhetővé tegyük, hogy 
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legyőzzük a rendszer azon hajlamát, hogy elriassza a fontos alternatívák 

megbecsülésétől, az egyetemnek a védtelen és félénk ész segítségére kell 

sietnie. A 
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az egyetem az a hely, ahol a kutatás és a filozófiai nyitottság érvényesül. 

Az a célja, hogy ösztönözze az ész nem eszközszerű használatát 

önmagáért, hogy olyan légkört biztosítson, ahol az uralkodó erkölcsi és 

fizikai fölénye nem félemlíti meg a filozófiai kételyeket. És megőrzi a 

nagy tettek, nagy emberek és nagy gondolatok kincsestárát, amelyek 

szükségesek e kétely táplálásához. 

Az elme szabadsága nem csak, de nem is elsősorban a jogi 

korlátozások hiányát, hanem az alternatív gondolatok jelenlétét követeli 

meg. A legsikeresebb zsarnokság nem az, amelyik erőszakkal biztosítja az 

egységességet, hanem az, amelyik elveszi a más lehetőségek tudatát, 

amelyik elképzelhetetlenné teszi, hogy más utak is járhatóak, amelyik 

elveszi az érzést, hogy van egy kívülálló. Nem érzések vagy 

elkötelezettségek teszik az embert szabaddá, hanem gondolatok, megfontolt 

gondolatok. Az érzéseket nagyrészt a konvenciók alakítják ki és 

tájékoztatják. A valódi különbségek a különbségekből erednek 

gondolat és alapelv. A demokráciában sok minden hozzájárul a másságtudat 

elleni támadáshoz. 

Először is, mint minden rezsim esetében, létezik a múltnak egy 

olyan hivatalos értelmezése, amely azt hibásnak vagy csak egy lépésnek 

tünteti fel a jelenlegi rendszer felé vezető úton. Erre példa a 

értelmezése Róma és a római birodalom Augustinus City of 
Istenem. Rómát nem felejtették el, de csak a győztes kereszténység 

szemüvegén keresztül emlékeznek rá, és ezért nem jelent kihívást 

számára. 

Másodszor, a hatalom birtokosai iránti hízelgés minden rendszerben 

tény, és különösen a demokráciában, ahol a zsarnoksággal ellentétben létezik 

egy elfogadott legitimációs elv, amely megtörik az ellenállás belső akaratát, 

és ahol, mint mondtam, a népen kívül nincs más legitim hatalom, amelyhez 

az ember fordulhatna. A nép hatalmával szembeni ellenszenv, az ellen, hogy 

a nép ízlése uralkodjon az élet minden területén, nagyon ritka a modern 

demokráciában. A marxizmus egyik intellektuális bája, hogy a nép 

igazságtalanságát vagy filiszterizmusát úgy magyarázza, hogy felmenti a 

népet, amelyet állítólag a korrupt elit manipulál. Így egy marxista képes 

kritizálni a jelent anélkül, hogy elszigetelné magát a jelentől és a jövőtől. 

Szinte senki sem akar szembenézni azzal a lehetőséggel, hogy a "burzsoá 

közönségesség" valóban a nép természete lehet, mindig és mindenhol. A 

népnek való hízelgés és a közvéleménynek való ellenállásra való 

képtelenség demokratikus vétek, különösen az írók, művészek, újságírók és 

mindenki más körében, aki a közönségtől függ. Az ellenségeskedés és a 
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A nép megvetése az arisztokráciák vétke, és aligha a mi problémánk. Az 

arisztokráciák leginkább a demagógokat gyűlölik és félnek tőlük, míg a 

de mokráciák a maguk tiszta formájában leginkább az "elitistákat" 

gyűlölik és félnek tőlük, mert azok igazságtalanok, azaz nem fogadják el 

az igazságosság vezető elvét ezekben a rendszerekben. Ezért minden 

rezsim leértékeli azokat, akik leginkább felismerik és kompenzálják 

politikai és intellektuális hajlamait, míg azokat csodálja, akik ezeket 

bátorítják. De, hogy megismételjük, ez a tendencia a demokráciában 

élesebb, mert nincs nem demokratikus osztály. Minden rendszerben van 

egy nép; nem feltétlenül van más osztály. 

Harmadszor, a demokratikus koncentráció a hasznosra, a lakosság által 

legégetőbbnek vélt problémák megoldására, nemcsak haszontalannak, 

hanem erkölcstelennek is teszi az elméleti távolságtartást. Amikor 

szegénység, betegség és háború van, ki tarthat igényt arra, hogy epikureus 

kertekben tétlenkedjen, és olyan kérdéseket tegyen fel, amelyekre már 

megválaszolták a választ, és távolságot tartson ott, ahol elkötelezettséget 

követelnek? A saját magunkért-azért-azért idegen a modern demokratikus 

szellemtől, különösen az értelmiségi kérdésekben. A gondolkodásnak 

szentelt demokratikus embereknek, ha válság van, lelkiismereti válságba 

kerülnek, meg kell találniuk a módját, hogy a hasznosság mércéjével 

értelmezzék törekvéseiket, vagy egyébként hajlamosak elhagyni vagy 

deformálni azokat. Ezt a tendenciát erősíti az a tény, hogy az egyenlőségi 

társadalomban gyakorlatilag senkinek sincs igazán nagy véleménye 

önmagáról, vagy a különleges jog érzése és a pusztán szükségesek büszke 

megvetése táplálja. Arisztotelész nagylelkű embere, aki szereti a szépet és a 

haszontalan dolgokat, nem demokratikus típus. Az ilyen ember szereti a 

becsületet, de megveti azt, mert tudja, hogy jobbat érdemel, míg a 

demokratikus hiúság a keresett és megszerezhető kitüntetések által határozza 

meg magát. A szép és haszontalan dolgok szerelmese távol áll a filozófustól 

- legalábbis annyira, mint a hasznos dolgok szerelmese, aki valószínűleg 

ésszerűbb, de megvan az az előnye, hogy sok mindent megvet, amit a 

filozófus is, és valószínűleg éppen a haszontalanságáért, mint díszítésért 

csodálja a filozófust. A nagy és szokatlan vállalkozások természetesebbek 

számára, mint a hasznosak szerelmese számára, és ő hisz és tisztel olyan 

motívumokban, amelyek létezését a haszonelvű pszichológia tagadja. 

Magától értetődőnek tartja azokat a dolgokat, amelyek a legtöbb ember 

törekvéseinek céljai - a pénzt és a rangot. Szabad, és más beteljesülések után 

kell néznie, hacsak nem tölti az életét azzal, hogy másoknak segít, hogy 
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már van. A tudás mint önmagában való beteljesülés, nem pedig mint más 

beteljesülésekhez szükséges feladat, azonnal érthető számára. A 

véglegesség, mint az eszköztelenséggel szemben, és a boldogság, mint a 

boldogságra való törekvéssel szemben, az arisztokratikus 

temperamentumot vonzza. Mindez üdvös a szellemi élet számára, és 

egyik sem jellemző a demokráciára. 

Így az ésszerűség szabályának puszta kihirdetése nem teremti meg a 

racionalitás teljes körű gyakorlásának feltételeit, és az akadályok 

elhárításával annak néhány támasza is leépül. Az ész a lélek gazdaságának 

csak egy része, és a többi rész egyensúlyát igényli a megfelelő működéshez. 

A kérdés az, hogy a szenvedélyek a szolgái, vagy a szenvedélyek szolgálója. 

Az utóbbi értelmezés, amely Hobbes-é, fontos szerepet játszik a modern 

demokrácia kialakulásában, és az ész leértékelése, valamint megbecsülése. A 

régebbi, hagyományosabb rendek, amelyek nem ösztönzik az ész szabad 

játékát, tartalmaznak az ész nemesebb, filoszofikus értelmezésére 

emlékeztető elemeket, és segítenek megakadályozni annak leépülését. Ezek 

az elemek az ilyen rendekben uralkodó vallásossághoz kapcsolódnak. Ezek a 

magasabb rendek bizonyos tiszteletet közvetítenek a magasabb rendek iránt, 

a szemlélődő élet tiszteletét, amelyet Isten szemléléseként és az áhítat 

csúcspontjaként értelmeznek, valamint az örökkévaló lényekhez való 

ragaszkodást, amely mérsékli a pusztán a sajtóban vagy az áramlatokban 

való elmerülést. Ezek a filozófiai nagyszerűség képei - amelyek, 

hangsúlyozni kell, az eredetinek torzulásai, és annak legádázabb ellenségei 

lehetnek, de amelyek megőrzik a kozmosz és a lélek rendjét, amelyből a 

filozófia kiindul. Tocqueville ezt csodálatos módon írja le Pascalról szóló 

megható beszámolójában, akit nyilvánvalóan a legtökéletesebb embernek 

tart. Az ilyen emberi típus, az elméleti típus lehetősége Tocqueville szerint a 

demokráciában van leginkább veszélyben, és ezt kell erőteljesen megvédeni, 

ha az emberiség nem akar súlyosan elszegényedni. A modern 

demokráciában virágzó elméleti reflexió nagy része úgy is értelmezhető, 

mint a Pascal által képviselt magasabb típus elleni egalitárius ellenérzés, 

amely becsmérli, deformálja és kiértelmezi azt a létezéséből. A marxizmus 

és a freudizmus az ő indítékait minden ember indítékaira redukálja. A 

historizmus megtagadja tőle az örökkévalósághoz való hozzáférést. Az 

értékelmélet érvelését irrelevánssá teszi. Ha megjelenne, szemünk vak lenne 

felsőbbrendűségére, és megkímélnénk magunkat az általa okozott 

kellemetlenségektől. Ennek a sajátos demokratikus vakságnak a 

megelőzésére vagy gyógyítására mondhatjuk, hogy az egyetemnek a 
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arisztokráciát, hanem a demokrácia érdekében, és a szellem 

szabadságának megőrzése érdekében - ami minden bizonnyal az egyik 

legfontosabb szabadságjog - néhány egyén számára. A sikeres egyetem a 

bizonyítéka annak, hogy egy társadalom elkötelezheti magát mindenki 

jóléte mellett anélkül, hogy az emberi potenciált elfojtaná, vagy az elmét 

a rendszer céljainak foglyul ejtené. A demokrácia legmélyebb szellemi 

gyengesége az, hogy nincs ínyére vagy tehetségére az elméleti élet. 

Minden Nobel-díjunk és hasonlók semmit sem változtatnak Tocqueville 

e tekintetben tett értékelésén. A kérdés nem az, hogy rendelkezünk-e 

intelligenciával, hanem az, hogy képesek vagyunk-e a legszélesebb és 

legmélyebb értelemben vett reflexióra. Most még inkább, mint a 

múltban, állandóan emlékeztetnünk kell hiányosságainkra. A nagy 

európai egyetemek korábban szellemi lelkiismeretünkként működtek, de 

hanyatlásukkal magunkra maradtunk. Semmi sem akadályoz meg minket 

abban, hogy túl jót gondoljunk magunkról. Szükség van arra, hogy 

legyen közöttünk egy népszerűtlen intézmény, amely a tisztánlátást a 

jólét vagy az együttérzés fölé helyezi, amely ellenáll erős 

késztetéseinknek és kísértéseinknek, amely mentes minden 

sznobizmustól, de van mércéje. Ezek a normák elsősorban a múlt 

legjobbjaiból érhetők el számunkra, bár olyanoknak kell lenniük, hogy az 

újat is megengedjék, ha az valóban megfelel ezeknek a normáknak. Ha 

semmi új nem felel meg ezeknek, az nem katasztrófa. A nagy szellemi 

termékenységű korszakok ritkák, és táplálékot nyújtanak más, kevésbé 

termékeny korszakoknak. Az lenne katasztrófa, ha elveszítenénk e korok 

inspirációját, és nem lenne mivel pótolni. Ez még valószínűtlenebbé 

tenné, hogy a legritkább tehetségek kifejeződhessenek közöttünk. A 

Biblia és Homérosz évezredeken át gyakorolták hatásukat, megmaradtak 

a főáramban vagy a háttérben, és aligha múlták felül őket erejükben, 

anélkül, hogy irrelevánssá váltak volna, mert nem feleltek meg a kor 

hangulatának vagy egy rendszer szellemének. A kiutat és a reformok 

modelljét is ők adták. 

Az egyetem feladata tehát jól meghatározott, ha nem is könnyen 
végrehajtható, illetve 

még szem előtt tartani. Elsősorban az, hogy mindig az állandó 

kérdéseket tartsuk szem előtt. Ezt elsősorban úgy teszi, hogy megőrzi, 

életben tartja azoknak a műveit, akik a legjobban foglalkoztak ezekkel a 

kérdésekkel. A középkorban Arisztotelész nagyon is jelen volt a 

társadalom vezető elemeinek tudatában. Szinte az egyházatyákkal 
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egyenrangú tekintélyként használták, és asszimilálták őt hozzájuk. Ez 

természetesen visszaélés volt Arisztotelésszel, aki úgy gondolta, hogy a 

tekintély a filozófia ellentéte. Saját tanítását mindig kérdésekkel kell 

megközelíteni... 
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és kétségek, nem pedig hit. A filozófia lényege minden tekintély elhagyása 

az egyéni emberi ész javára. Mindazonáltal Arisztotelész ott volt, mérsékelt 

és józan nézetei hatással voltak a világra, és útmutatást adhatott azoknak, 

akiknek filozófiai kétségeik támadtak. Korunkban a tekintélytől való 

mentesség és az ész függetlensége közhelynek számít. Arisztotelész azonban 

ahelyett, hogy megfelelően használnánk - most, hogy megvan a megfelelő 

hajlamunk -, minden értelemben eltűnt. Aligha tudnánk Arisztotelészt arra 

használni, mint Hegel tette, hogy megragadjuk a modernitás jellegét. 

Ehelyett egyre inkább az itt és most szűk tapasztalatára szorítkozunk, 

a m i n e k  következtében elveszítjük a perspektívát. Arisztotelész 

eltűnésének sokkal kevésbé van köze belső tulajdonságaihoz, mint inkább az 

iránta érzett politikai ellenszenvhez, amely az intellektuális fegyelem 

hiányával párosul, amely az önállóság érzéséből fakad. Az ész előítéletünkké 

vált. Rousseau megjegyezte, hogy az ő korában sok olyan ember volt 

liberális, aki egy évszázaddal korábban vallási fanatikus lett volna. Arra a 

következtetésre jutott, hogy ők nem voltak igazán értelmesek, hanem inkább 

konformisták. Az előítéletté változott ész az előítélet legrosszabb formája, 

mert az ész az egyetlen eszköz az előítéletektől való megszabadulásra. Az 

ész korában az egyetem legfontosabb feladata, hogy megvédje az értelmet 

önmagától, azáltal, hogy az igazi nyitottság mintaképe. 

Ezért anélkül, hogy a válaszok birtokában lenne, az egyetem tudja, 

mi a nyitottság, és ismeri a kérdéseket. Azt is tudja, hogy milyen 

rendszerben él, és hogy ez a rendszer milyen veszélyeket jelent a 

tevékenységére nézve. Egy demokráciában kevésbé kockáztatja, ha 

szembeszáll a feltörekvő, a változó és a múlandó dolgokkal, mint ha 

befogadja őket, mert a társadalom már nyitott rájuk, anélkül, hogy 

ellenőrizné, mit fogad el, vagy kellőképpen tiszteletben tartaná a régit. 

Ott az egyetem kevésbé kockáztatja, hogy túlságosan magas 

követelményeket támaszt, mint azt, hogy túlságosan befogadó próbál 

lenni, mert a társadalom hajlamos az egyenlőség nevében elmosni a 

követelményeket. Kevesebbet kockáztat azzal is, hogy a hősiesre 

koncentrál, mint azzal, hogy a hétköznapokra figyel, mert a társadalom 

kiegyenlít. Egy arisztokráciában az egyetemnek valószínűleg a 

demokráciával ellentétes irányba kellene elmozdulnia az ész 

felszabadítása érdekében. De egy arisztokráciában az egyetem kevésbé 

fontos intézmény, mint egy demokratikus társadalomban, mert az 

értelem életének más központjai is vannak, míg a demokráciában 

gyakorlatilag nincs más központ, gyakorlatilag nincs olyan életforma, 
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még a termesztést is engedélyezi. A huszadik század végén ez egyre 

inkább így van. Az egyetemnek mint intézménynek pótolnia kell azt, ami 

a demokráciából hiányzik az egyéneknek, és arra kell ösztönöznie tagjait, 

hogy részt vegyenek a demokrácia szellemében. Mint a rezsim saját 

legfőbb képességének és elvének letéteményese, az egyenlő egyéniség 

rendszerén kívül is erősen éreznie kell a fontosságát. Meg kell vetnie a 

közvéleményt, mert benne van az autonómia forrása - az igazság 

keresése, sőt felfedezése a természet szerint. A filozófiára, a teológiára, 

az irodalmi klasszikusokra és azokra a tudósokra kell összpontosítania, 

mint Newton, Des cartes és Leibniz, akik a legátfogóbb tudományos 

látásmóddal rendelkeznek, és érzékelik, hogy amit tesznek, az a dolgok 

egészének rendjéhez kapcsolódik. Ezeknek kell segíteniük megőrizni azt, 

amit egy demokráciában a legvalószínűbb, hogy elhanyagolnak. Ezek 

nem dogmatizmusok, hanem éppen az ellenkezője: ami a dogmatizmus 

elleni küzdelemhez szükséges. Az egyetemnek ellen kell állnia annak a 

kísértésnek, hogy mindent megpróbáljon a társadalomért tenni. Az 

egyetem csak egy érdek a sok közül, és mindig szem előtt kell tartania 

ezt az érdeket, mert félő, hogy a hasznosabb, relevánsabb, népszerűbb 

érdekeket veszélyeztetni fogja. 

Az egyetem feladatát a demokrata szellem két tendenciája 

szemlélteti, amelyekre Tocqueville rámutat. Az egyik az absztrakció. 

Mivel nincs hagyomány, és az embereknek útmutatásra van szükségük, 

az általános elméletek, amelyeket egy nap alatt gyártanak, és amelyek 

nem alapozódnak meg megfelelően a tapasztalatokon, de úgy tűnik, hogy 

megmagyarázzák a dolgokat, és hasznos mankók, hogy az ember 

eligazodjon a bonyolult világban. A marxizmus, a freudianizmus, az 

ökonomismus, a viselkedéselmélet stb. példái ennek a tendenciának, és 

azok, akik ezeket terjesztik, nagy jutalomban részesülnek. Maga a 

demokrácia egyetemessége és az ember általa feltételezett egyformasága 

ösztönzi ezt a tendenciát, és kevésbé érzékennyé teszi az ember szemét a 

különbségekre. A második részben tárgyalt összes kifejezés ennek az 

elvontságnak a bizonyítéka, a gondolat és a tapasztalat szimulakrája, alig 

jobbak a szlogeneknél, amelyek a reflexió helyét veszik át. Az 

arisztokráciákban az emberek saját nemzetük tapasztalatait egyedinek és 

felsőbbrendűnek tekintik, és hajlamosak nem általánosítani, hanem 

inkább megfeledkeznek az emberek természetes közösségéről és a 

gondolkodás egyetemességéről. De valóban odafigyelnek a 

tapasztalataikra, a jelenségek sokféleségére, amelyet az elvont 
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"gondolkodásmódok" homogenizálnak. Ez a másik dolog, amit a 

demokrata egyetemnek meg kell tanulnia az arisztokráciáktól. A mi 

kísértésünk az, hogy a csillogó új elméletet előnyben részesítsük a 

teljesen megismert tapasztalattal szemben. Még a mi híres 

empirizmusunk is inkább elmélet, mint a tapasztalatra való nyitottság. A  

előállítása. 
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elméletek nem elméletalkotás, vagy az elméleti élet jele. A filozófiát a 

konkrétság, nem pedig az absztraktság jellemzi. Minden érdekes 

általánosításnak a magyarázandó dolgok leggazdagabb tudatából kell 

kiindulnia, de az absztrakcióra való hajlam a jelenségek leegyszerűsítéséhez 

vezet, hogy könnyebben lehessen velük foglalkozni. 

Ha például csak a nyereséget látjuk az emberek cselekedeteinek 

mozgatórugójaként, akkor 

könnyű megmagyarázni őket. Az ember egyszerűen csak elvonatkoztat 

attól, ami valójában ott van. Egy idő után az ember nem vesz észre mást, 

mint a feltételezett motívumokat. Amilyen mértékben az emberek 

kezdenek hinni az elméletben, olyan mértékben nem hiszik el többé, 

hogy más motívumok is vannak önmagukban. És ha a társadalompolitika 

egy ilyen elméleten alapul, akkor végül sikerül olyan embereket 

létrehozni, akik megfelelnek az elméletnek. Amikor ez megtörténik vagy 

megtörtént, akkor leginkább arra van szükség, hogy az ember eredeti 

természetét és motívumait visszanyerjük, hogy meglássuk, mi nem illik 

bele az elméletbe. Hobbesnak a pszichológiában győzedelmeskedő, az 

erényekről szóló zsoldos elméletét szembe kell állítani Arisztotelész 

elméletével, amely megőrzi az erények önálló nemességét. Hobbes 

Arisztotelészre gondolt, amit mi soha nem teszünk, amikor tanítását 

kidolgozta. Ahhoz, hogy helyreállítsuk azt, ami valójában vita volt, és 

ezáltal helyreállítsuk a jelenséget, az embert, együtt kell olvasni 

Arisztotelészt és Hobbest, és meg kell nézni, mit látnak mindketten az 

emberben. Akkor megvan az anyag, amin el lehet gondolkodni. A 

modern ember számára, aki egy absztrakciók által átalakított világban él, 

és aki maga is átalakult az absztrakciók által, az ember újbóli 

megtapasztalásának egyetlen módja az, hogy ezeket az absztrakciókat 

olyan gondolkodók segítségével gondolja végig, akik nem osztották őket, 

és akik olyan tapasztalatokhoz vezethetnek bennünket, amelyeket 

segítségük nélkül nehéz vagy lehetetlen megtapasztalni. 

Ehhez kapcsolódó probléma a társadalomtudományokban az a tendencia, 
hogy a 

az események determinisztikus magyarázatát azokkal szemben, amelyek 

azokat az emberi megfontoltság és választás eredményének tekintik. 

Tocqueville ezt a tendenciát az egalitárius társadalomban az egyén 

tehetetlenségének következményével magyarázza. Érdekes módon a 

demokráciában, a legszabadabb társadalomban az emberekről kiderül, 

hogy hajlandóbbak elfogadni azokat a tanokat, amelyek azt mondják 
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nekik, hogy determináltak, azaz nem szabadok. Úgy tűnik, hogy senki 

sem képes, vagy nincs joga irányítani az eseményeket, amelyeket 

látszólag személytelen erők mozgatnak. Az arisztokráciákban viszont a 

magas pozícióba született egyének túlságosan is érzik, hogy ők irányítják 

azt, aminek látszólag parancsolnak, biztosak a szabadságukban, és 

megvetnek mindent, ami látszólag determinálja őket. Sem az 

arisztokratikus, sem a demokratikus érzés az okokról szóló 
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események egyszerűen megfelelőek. Egy olyan demokráciában, ahol az 

emberek már eleve gyengének gondolják magukat, túlságosan nyitottak 

azokra az elméletekre, amelyek azt tanítják, hogy gyengék, és amelyek 

azáltal, hogy az egyének azt hiszik, hogy a cselekvés irányítása 

lehetetlen, tovább gyengítik őket. Az ellenszer ismét a klasszikus, a hős-

Homer, Plutarkhosz. Kezdetben reménytelenül naivnak tűnnek 

számunkra. De a mi kifinomult naivitásunk az, ami miatt ezt gondoljuk. 

Churchillt őse, Marlborough inspirálta, és a saját tetteibe vetett bizalma 

elképzelhetetlen e modell bátorítása nélkül. Marlborough azt mondta, 

hogy Shakespeare nélkülözhetetlen volt a neveléséhez. Shakespeare 

pedig Plutarkhosztól tanulta meg az államférfiúi ismereteinek nagy 

részét. Ez a modern hősök szellemi genealógiája. Az elme demokratikus 

forradalma kioltja az ilyen régi családvonalakat, és helyébe a 

döntéselmélet lép, amelyben nincs kategória az államférfiúságra, 

nemhogy a hősökre. 

Összefoglalva, az egyetem tevékenységére egy egyszerű szabály 

vonatkozik: nem kell azzal foglalkoznia, hogy a diákjainak olyan 

tapasztalatokat nyújtson, amelyek a demokratikus társadalomban 

rendelkezésre állnak. Ők úgyis megkapják azokat. Olyan 

tapasztalatokkal kell ellátnia őket, amelyeket ott nem szerezhetnek meg. 

Tocqueville nem hitte, hogy a régi írók tökéletesek, de úgy vélte, hogy 

ők tudták a legjobban tudatosítani bennünk tökéletlenségeinket, és ez az, 

ami számunkra számít. 

Az egyetemek ezt a feladatot soha nem látták el túl jól. Mostanra 

gyakorlatilag felhagytak a próbálkozással. 

 

 
A gondolkodás és a civil társadalom kapcsolata 

Bár az egyetemek nagyon régre nyúlnak vissza, az egyetem, 

ahogyan mi ismerjük, tartalmát és célját tekintve a felvilágosodás 

terméke. Felvilágosítani annyit jelent, mint fényt vinni oda, ahol 

korábban sötétség volt, a véleményt, azaz a babonát felváltani a természet 

tudományos megismerésével, amely a mindenki számára elérhető 

jelenségekből indul ki, és a mindenki számára lehetséges racionális 

bizonyítással végződik. Minden dolgot az értelem, azaz a tudomány vagy 

a filozófia segítségével kell megvizsgálni és megérteni (a kettő közötti 

különbségtétel új keletű, csak a XIX. században vált aktuálissá). Minden 
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dolog természetének megismerése a felvilágosodás célja. A múltat nem a 

tudatlanság, hanem a téves vélemények jellemezték. Az embereknek 

mindig is volt véleményük mindenről, de ezek a vélemények nem 

rendelkeztek 
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földi és megdönthetetlen. Mégis irányították az emberek nemzeteit, és 

tekintélyük volt. A felvilágosodás problémája tehát nem pusztán az 

igazság felfedezése, hanem az igazság és az emberek hiedelmei közötti 

konfliktus, amelyek beépülnek a törvénybe. A felvilágosodás abból a 

feszültségből indul ki, amely egyrészt a város és a vallás által az 

emberekre kényszerített hit, másrészt a tudományos igazság keresése 

között feszül. Az alapvető véleményekkel kapcsolatos kételyek 

gondolkodását és kimondását, nemhogy azok helyettesítését javasolná, 

minden korábban ismert rendszer tiltotta. Ezt hűtlennek és istentelennek 

tartották, és valójában az is volt. Természetesen nem a felvilágosodás 

emberei voltak az elsők, akik felismerték ezt a feszültséget. A 

felvilágosodás gondolkodói tisztában voltak azzal, hogy ettől kezdve 

voltak olyan kiemelkedően nagy filozófusok, matematikusok, 

csillagászok és politológusok, akiket üldöztek, és akik kénytelenek 

voltak a társadalom peremén élni. A felvilágosodás újítása az volt, hogy 

megpróbálta csökkenteni ezt a feszültséget, és megváltoztatni a 

filozófusok és a polgári társadalom viszonyát. A tanult társadalom és az 

egyetem, a tudósok nyilvánosan elismert és támogatott közösségei - 

amelyek saját szabályaikat állapítják meg, a tudomány belső diktátumai 

szerint, a polgári vagy egyházi tekintéllyel szemben a tudást követik, és 

szabadon kommunikálnak egymás között - ennek az újításnak a látható 

jelei. A korábbi gondolkodók elfogadták a feszültséget, és ennek 

megfelelően éltek. Tudásuk alapvetően önmaguknak szólt, és a 

magánéletük nagyon különbözött a közéletüktől. Ők maguk is azzal 

foglalkoztak, hogy a sötétségből a világosságra jussanak. A 

felvilágosodás merész kísérlet volt arra, hogy ezt a fényt felragyogtassa 

világosság minden emberre, részben minden ember érdekében, részben a 

tudomány fejlődése érdekében. E kísérlet sikere attól függött, hogy a 

tudósok szabadon társulhassanak és beszélhessenek egymással. A 

szabadságot pedig csak akkor lehetett elnyerni, ha az uralkodók elhitték, 

hogy a tudósok nem jelentenek veszélyt rájuk nézve. A felvilágosodás nem 

csak, vagy talán nem is elsősorban tudományos, hanem politikai projekt volt. 

Abból az előfeltevésből indult ki, hogy az uralkodókat fel lehet világosítani, 

amit a felvilágosodók ősi testvérei nem vallottak. 

Ez a terv egy összeesküvés volt, ahogy d' Alembert mondta a 

felvilágosodás első számú dokumentumának, az Enciklopédiának az 

Előzetes értekezésében. Ennek így kellett lennie, mert ahhoz, hogy 

ésszerű uralkodók legyenek, sokan 
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a régi uralkodókat le kellett váltani, különösen azokat, akiknek a hatalma a 

kinyilatkoztatáson alapult. A papok voltak az ellenségek, mivel elutasították 

az értelem igényét, és a politikát és az erkölcsöt a szent szövegre és az 

egyházi tekintélyekre alapozták. A filozófusok úgy tűnt, hogy tagadták Isten, 

vagy legalábbis a keresztény Isten létét. A régi rend a kereszténységen 

alapult, és az ész szabad használata egyszerűen nem volt megengedhető 

benne, mivel az ész nem fogad el semmilyen, önmagán felüli tekintélyt, és 

szükségszerűen felforgató. Az uralkodás jogáért nyilvános harc folyt, mert a 

filozófusok szerény viselkedése ellenére legalábbis számukra kedvező, az 

értelmet választó uralkodókat követelnek. A gondolatszabadsághoz való jog 

politikai jog, és ahhoz, hogy létezzen, olyan politikai rendnek kell lennie, 

amely elfogadja ezt a jogot. 

Más szóval, érvelni kellett amellett, hogy a szabad törekvés 

a tudomány jó a társadalom számára, hogy meggyőzzék a társadalom 

leghatalmasabb elemét, és így garantálják e törekvés védelmét. Egy egyszerű 

képlettel kellett bizonyítani, hogy a tudás fejlődése párhuzamos a politikai 

fejlődéssel. Ez korántsem magától értetődő tétel, mint azt bárki tudja, aki 

olvasta Rousseau Discourse on the Arts and Sciences című, erőteljes 

támadást tartalmazó művét. De ez a felvilágosodás vezető elve, és a legtöbb 

embernek a gondolkodás és a kutatás szabadsága melletti előítéletének végső 

alapja. Azért mondom, hogy előítélet, mert az okok már majdnem feledésbe 

merültek, és másfajta, a gondolatszabadsággal szemben ellenséges 

gondolkodásmódok is aktuálisak. A régi rend gyökereket és üdvösséget 

kínált, és a legfrissebb gondolkodást a régi rend iránti nosztalgia jellemzi. A 

felvilágosodás gondolkodói olyan politikatudományt javasoltak, amelyet az 

alapítók - például Amerikában - felhasználhattak az egészségesebb és 

hatékonyabb politika elveinek és szabályainak megállapítására, valamint 

olyan természettudományt, amely az emberek szükségleteinek kielégítése 

érdekében uralni tudta a természetet. Ezek az ígéretek teszik az értelmet 

nemcsak elfogadhatóvá a polgári társadalmon belül, hanem még központi 

szerepet is játszanak benne. Az értelemre épülő társadalomnak szüksége van 

azokra, akik a legjobban érvelnek. A tudósoknak kellett a legtekintélyesebb 

embereknek lenniük, a királyok és a prelátusok helyét elfoglalva, mert ők az 

élet, a szabadság és a tulajdon keresésének nyilvánvaló forrásai. Nem éppen 

az egyik hitet váltotta fel a másik, mert az új tudományt, ha nem is 

gyakorolhatja akárki, de bárki megértheti, ha a módszerében képzett, és az 

ember jogainak és kötelességeinek ismerete megköveteli az ész használatát. 
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A felvilágosodás merész vállalkozás volt. Célja az volt, hogy a politikai 

és szellemi életet teljesen a filozófia és a tudomány felügyelete alá helyezze. 

Egyetlen hódítónak, prófétának vagy alapítónak sem volt ennél szélesebb 

körű elképzelése, és egyiknek sem volt megdöbbentőbb sikere. Gyakorlatilag 

nincs olyan mai rendszer, amely ne lenne valamilyen módon a felvilágosodás 

eredménye, és a modern rendszerek közül a legjobb - a liberális demokrácia - 

teljes egészében a felvilágosodás terméke. És az egész világon minden 

ember és minden rezsim a felvilágosodás által népszerűsített tudománytól 

függ és azt ismeri el. A felvilágosodás kérlelhetetlenül legyőzött minden 

ellenfelet, akit kezdetben célba vett, különösen a papokat és mindent, ami 

tőlük függ, egy hosszú nevelési folyamat révén, amely az embereket - ahogy 

Machiavelli fogalmazott - "e világ dolgairól" tanította. Elég elolvasni Adam 

Smith A nemzetek gazdagsága című művének V. könyvét az oktatásról, hogy 

lássuk, az egyetemek reformja, különösen a teológiai befolyás leküzdése 

mennyire alapvető fontosságú volt a modern politikai gazdaságtan és az arra 

épülő rendszer kialakulásához. Az akadémiák és egyetemek tehát a liberális 

demokrácia magját, a l a p j á t , az azt éltető elvek tárházát, valamint a 

rendszer gépezetét mozgásban tartó tudás és oktatás folyamatos forrását 

jelentik. 

Az egyenlőség és a szabadság, az emberi jogok rendszere az ész 

rendszere. A szabad egyetem csak a liberális demokráciában létezik, és a 

liberális demokráciák csak ott léteznek, ahol szabad egyetemek vannak. 

A marxistáknak igazuk van, amikor azt mondják, hogy a "polgári 

egyetem" alapvetően a "polgári társadalommal" van kapcsolatban, de 

nem abban az értelemben, ahogyan ők gondolják. Az egyetem nem azért 

védi ezt a társadalmat, mert az egyetem pusztán annak érdekeit tükrözi, 

hanem azért, mert az ilyen típusú társadalmon belüli erőviszonyok 

olyanok, hogy leginkább a gondolatszabadságra van szükség, azt kell 

tisztelni, és ezért meg kell védeni. A gondolkodók korábbi egyesületei 

megkérdőjelezhetetlen joggal álltak teológiai-politikai felügyelet alatt. A 

fasizmus elvetette az értelmet és ellenőrizte az egyetemeket. Amikor 

Hitler hatalomra került, Karl Schmitt azt mondta: "Ma Hegel meghalt 

Ger sokakban". Hegel vitathatatlanul a valaha volt legnagyobb egyetemi 

ember volt. A kommunizmus pedig azt állítja, hogy a nép, az élcsapatok 

pártjának álcája alatt, racionálissá vált, így az egyetemnek nincs többé 

szüksége különleges státuszra - vagyis a párt irányíthatja. Csak a liberális 

demokráciában fogadják el az értelem elsőbbségét, még akkor is, ha az 

állampolgárokat nem állítják, hogy egyszerűen és mindig ésszerűek 
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lennének. Ez különleges státuszt biztosít az egyetemnek, mentességet a 

szokásos erkölcsi és politikai korlátozások alól. 
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arról, hogy mit lehet gondolni és mondani a civil társadalomban. Az 

egyetem nem kedvezményezettje a társadalom minden tagja számára 

biztosított gondolatszabadságnak. Éppen ellenkezőleg, a modem 

társadalom eredeti tervezetében a gondolkodás általános szabadságát 

azért tartották kívánatosnak, hogy támogassák a filozófusok és tudósok 

gondolkodását, amely egyedül és szigorúan megérdemli a "gondolkodás" 

nevet. Kezdetben az elsődleges szabadság a gondolkodás szabadsága 

volt, mind azért, mert az értelem a legmagasabb rendű képesség, mind 

pedig azért, mert a jó társadalomhoz ez a legszükségesebb. Hobbes-nak, 

Descartes-nak, Spinozának, Baconnak, Locke-nak és Newtonnak 

szabadon kellett gondolkodnia és terjesztenie, amit tanult, ha újfajta 

társadalom, az emberiség új felosztása akart létrejönni. 

Az akadémiai szabadságnak nevezett dolog különleges státusza 

fokozatosan erodálódott, és alig van már tudatában annak, hogy mit is 

jelent. A közvélemény, sőt még az egyetemi tudatban is alig ismerik fel a 

különbséget az akadémiai szabadság és a kormány, az üzleti élet vagy a 

szakszervezetek által garantált munkahelyi biztonság között. Ez a 

gazdasági rendszerhez asszimilálódott, és olyan önérdeknek tűnik, 

amelyet hol helyeselnek, hol pedig helytelenítenek. A tudomány jogai ma 

már nem különböztethetők meg a gondolkodás jogaitól általában, 

bármilyen formában. A szólásszabadság átadta helyét a 

véleménynyilvánítás szabadságának, amelyben az obszcén gesztus 

ugyanolyan védett státuszt élvez, mint a demonstratív diskurzus. Mindez 

nagyon csodálatos; minden szabaddá vált, és nem kell semmilyen 

hátrányos megkülönböztetést tenni. De ez túl szép ahhoz, hogy igaz 

legyen. Valójában csak annyi történt, hogy az ész lekerült a helyéről, 

kevésbé befolyásos és sebezhető, mivel csatlakozott a civil társadalom 

figyelmére és támogatására kevésbé méltó igények tömegéhez. A jobb- 

és baloldalnak az egyetem és tudása elleni félelméleti támadásai, a 

társadalom által vele szemben támasztott megnövekedett igények, a 

felsőoktatás hatalmas terjeszkedése együttesen elhomályosították azt, 

ami az egyetemen a legfontosabb. 

A megreformált akadémiák és egyetemek eredeti szándéka az volt, 

hogy egy közmegbecsülésnek örvendő helyet - és támogatási eszközt - 

biztosítsanak az elméleti szakemberek számára, akikből a legjobb esetben is 

csak néhány van egy nemzetben, hogy találkozzanak, kicseréljék 

gondolataikat, és a fiatalokat a tudomány útjain oktassák. Az akadémiák és 

egyetemek a tudomány fejlődésének motorjai voltak. A reformerek azt a 
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jogot próbálták megteremteni, hogy a tudósok akadálytalanul használhassák 

az eszüket azokon a területeken, amelyeken a tudományt művelik. 
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illetékesek, hogy megoldják a természet által felvetett problémákat. Az 

ész és a kompetencia itt kiemelendő. Az "intellektuális 

becsületességnek", az "elkötelezettségnek" és az ilyesminek semmi köze 

az egyetemhez, a vallási és politikai harc színterére tartoznak, csak az 

egyetem tevékenységének útjában állnak, és olyan gyanúnak és 

kritikának teszik ki, amelyre nincs szüksége. A gondolatszabadságot és a 

szólásszabadságot komoly politikai reformerek javasolták elméletben és 

gyakorlatban, hogy bátorítsák az értelem csendes hangját egy olyan 

világban, amelyet mindig is fanatizmusok és érdekek uraltak. Az, hogy a 

gondolat- és szólásszabadság hogyan vált a fanatizmus és az érdekek 

különleges bátorítását és védelmét jelentővé, egy újabb csoda, amely a 

racionális politikai rend eszményének hanyatlásával kapcsolatos. A 

föderalista szerzői azt remélték, hogy kormányzati rendszerük az ész és 

a racionális emberek túlsúlyát fogja eredményezni az Egyesült 

Államokban. Nem különösebben foglalkoztatta őket a különc vagy őrült 

vélemények vagy életstílusok védelme. Az ilyen védelem, amelyet ma 

gyakran az alapítók központi szándékának tekintünk, csak mellékes 

következménye az ész védelmének, és az ész elutasításával elveszíti a 

helytállóságát. Ezek a szerzők nem tisztelték a sok vallásos szektát, és 

nem is vágytak a sokszínűségre önmagáért. A sok szekta létezését csak 

azért engedélyezték, hogy megakadályozzák egyetlen domináns szekta 

kialakulását. 

A felvilágosodás sikerének pillanata is úgy tűnik, hogy a 

a hanyatlás kezdete. Szándékának elhomályosodása demokratizálódása 

következtében a projekt belső nehézségeinek tünete. Ez a projekt a ritka 

elméleti emberek szabadságát vonta maga után, hogy racionális 

kutatásokat folytassanak azon kevés számú tudományágban, amelyek 

minden dolog első elveit tárgyalják. Ehhez olyan légkörre van szükség, 

ahol az ész hangját nem fojtják el a politikai életben uralkodó különféle 

"elkötelezettségek" hangos hangjai. A tudás a cél; az erre törekvőktől 

hozzáértést és józan észt követelünk meg. A tudományágak a filozófia, a 

matematika, a fizika, a kémia, a biológia és az embertudomány, azaz az 

ember természetét és a kormányzás céljait megismerő politikatudomány. 

Ez az akadémia. Ettől függ számos alkalmazott tudomány - különösen a 

mérnöki tudományok, az orvostudomány és a jog -, amelyek 

alacsonyabb méltóságúak és származékos ismeretekkel rendelkeznek, de 

a tudomány gyümölcseit termelik, amelyek a tudománytalanok hasznára 

válnak, és tiszteletet ébresztenek bennük a tudomány iránt. Így a tudósok 
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előnye, akik a tudásra törekszenek, és a nem tudósok előnye, akik a 

jólétükre törekszenek. 
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egyszerre szolgálnak, harmóniát teremtve közöttük. És így áthidalódik a 

bölcseket a hatalom birtokosaitól elválasztó ősi szakadék, és megoldódik a 

bölcsek problémája a polgári társadalomban. A tervezet a természet értelmes 

rendjének egységét tükröző egység volt, részei az egész részeinek rendje 

szerint szerveződtek, és végül a csúcspontot jelentő tudomány-filozófia által 

alkotott artikulált egész áttekintésében kapcsolódtak össze. 

Ez a projekt elvesztette egységét és válságban van. Az ész képtelen 

egységét megteremteni, eldönteni, hogy mi legyen benne, felosztani a 

szellemi munkát. Iránytű és kormánylapát nélkül lebeg. 

Ha az egyetem valóban a felvilágosodás terméke és a 

látható jelenlétét a modern demokráciában, és ha a felvilágosodás olyan 

politikai projekt volt, amely arra vállalkozott, hogy megváltoztassa a 

bölcsesség és a hatalom, a tudás és a társadalom közötti viszony évszázados 

jellegét, akkor gyanítható, hogy a politikailag hasznossá vált tudás válsága 

-azaz az egyetem válsága - és a liberális demokrácia, a tudástól függő 

politikai rend válsága, a kettő közötti, a felvilágosodás által 

előmozdított új viszonyhoz van köze. 

 
A felvilágosodás filozófusai közé soroltam olyan embereket, mint 

Machiavelli, Bacon, Montaigne, Hobbes, Descartes, Spinoza és Locke, 

valamint a XVIII. századi gondolkodókat, mint Montesquieu, Diderot és 

Voltaire, akiknek tanításait általában a felvilágosodásnak tartják, mert ez 

utóbbiak eléggé világosan kifejezték adósságukat a felvilágosodás 

megalkotói felé, amit a felvilágosodás nagyrészt csak popula rizálni tudott. 

A tulajdonképpeni felvilágosodás emberei voltak az elsők, akiknek a 

tanításai nem csak vagy elsősorban más filozófusoknak vagy potenciális 

filozófusoknak szóltak, akik nem csak az értő emberekkel foglalkoztak, 

hanem azzal is, hogy az emberiség egészének véleményét megváltoztassák. 

A felvilágosodás volt az első filozófiai ihletésű "mozgalom", egy elméleti 

iskola, amely egyúttal politikai erő is. Maga a felvilágosodás szó is az 

elemeknek ezt a keverékét közvetíti, akárcsak a marxizmus, míg a 

platonizmus és az epikureizmus szigorúan olyan elméletekre utal, 

amelyeknek lehet, hogy ilyen vagy olyan hatása volt, de a lényegük csak 

elméleti. Bár Platónnak és Arisztotelésznek voltak politikai filozófiái, nincs 

olyan rendszer, amelyre platóni vagy arisztotelészi rendszerként lehetne 

rámutatni, abban az értelemben, hogy bármelyik gondolkodó megalapította 

volna azt a mozgalmat vagy pártot, amelyik. 
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ténylegesen létrehozta a rendszert. De a liberális demokráciáért minden 

bizonnyal a felvilágosodás a felelős, ahogyan a kommunizmusért is a 

marxizmus. Az értelmiségtörténészeket gyakran túlságosan lenyűgözték 

ezek a közelmúltbeli filozófiai és politikai események ahhoz, hogy 

felismerjék, mennyire új keletűek, hogy mindkét területen új jelenséget 

jelentenek, és hogy a felvilágosodás legmélyebb és legérdekesebb vonása 

az, hogy politikai tevékenységének módjában és mértékében radikálisan 

és öntudatosan szakított a filozófiai hagyománnyal. 

A felvilágosodás gondolkodói a legmerészebb újításnak tekintették 

magukat: Machiavelli szerint a modern filozófiának politikailag 

hatékonynak kellett lennie, míg Platón és Arisztotelész, valamint az őket 

követő összes ókori filozófus, akik Szókratész óta megalapították a politikai 

filozófiát, politikailag hatástalan volt. Machiavelli azt állította, hogy ő a 

hatékony igazságot tanítja, és ő és gyakorlatilag mindazok, akik őt követték, 

arra törekedtek, hogy politikailag hatékonyak legyenek. Machiavelli Platón 

Gorgiasában követi Kalliklészt, aki kigúnyolja Szókratészt, amiért 

képtelen megvédeni magát, elhárítani a sértéseket vagy az arculcsapásokat. 

Úgy tűnik, a filozófus kiszolgáltatottsága az új reflexió és a filozófia 

megújulásának kiindulópontja. Ez ma sokak számára talán triviálisnak tűnik, 

de az egész filozófiai hagyomány, az ókori és a modern, az elme és a 

társadalom viszonyát tekintette az emberi helyzet megértésének 

legtermékenyebb kiindulópontjának. Minden bizonnyal az első filozófia, 

amelyről teljes beszámolóval rendelkezünk, a filozófus perével és 

kivégzésével kezdődik. És Machiavelli, a modernitás nagy filozófiai 

rendszereinek ihletője, az észnek ebből a politikai rendben való 

kiszolgáltatottságából indul ki, és ennek kijavítását tűzi ki feladatául. 

Egyesek azt mondhatják, hogy nem volt gondja a filozófusok sorsával, 
de 

Bacon kifejezésével élve, az a vágy, hogy megkönnyítsék az ember 

helyzetét, ami a modern gondolkodókat motiválta. Ez azonban ugyanarra 

a dologra fut ki - az ókori filozófusoknak a tehetetlenségük miatti 

kritikájára, és a tudásnak a polgári társadalomhoz való viszonyáról való 

elmélkedésre. Az ókoriak mindig az erényt dicsérték, de az emberek ettől 

nem lettek erényesebbek. Mindenütt voltak romlott rendszerek, népeket 

üldöző zsarnokok, a szegényeket kizsákmányoló gazdagok, a nemesek 

által a köznépet leigázó nemesek, a törvények vagy fegyverek által nem 

kellően védett emberek stb. A bölcsek világosan látták, hogy mi a baj 

mindezzel, de bölcsességük nem adott erőt ahhoz, hogy bármit is 
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tegyenek ellene. Az új filozófia azt állította, hogy felfedezte a társadalom 

megreformálásának eszközeit, és 
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az elméleti élet biztosítása érdekében. Ha a két cél nem is volt azonos, a 

szándék szerint kiegészítették egymást. 

Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy filozófián belüli vita volt, és 

hogy a vitában részt vevő felek között egyetértés volt arról, hogy mi a 

filozófia. A modernek a görög filozófusokra és örököseikre, a római 

filozófusokra tekintettek, és nem értettek egyet velük. Abban azonban 

egyetértettek, hogy a filozófia, és vele együtt az, amit mi tudománynak 

nevezünk, Görögországban jött létre, és - amennyire tudjuk - soha nem 

jött létre máshol. A filozófia az egészről, vagyis a természetről szóló 

racionális beszámoló. A természet olyan fogalom, amely maga is görög 

eredetű, és a tudományhoz szükséges. Az ellentmondás elve vezérelte 

mindenki diskurzusát, és a modernek érvekkel alátámasztott érveket 

hoztak fel elődeikkel szemben, akikkel nem értettek egyet. A modernek 

egyszerűen átvették az ókori csillagászat és matematika nagy részét. És 

mindenekelőtt egyetértettek abban, hogy a filozófiai élet a legmagasabb 

rendű élet. Veszekedésük nem olyan, mint a Mózes és Szókratész vagy 

Jézus és Lukrétiusz közötti különbségek, ahol nincs közös 

diskurzusuniverzum, hanem inkább olyan, mint a Newton és Einstein 

közötti különbségek. Ez a racionalisták küzdelme a racionalizmus 

birtoklásáért. Ezt a tényt részben azért veszítik szem elől, mert a 

skolasztika, Arisztotelésznek a római katolikus egyház általi 

felhasználása a filozófia fantomja volt a régi rendben, amelyet a modern 

filozófusok hevesen támadtak, inkább antitheológiai haragból, mint az 

antik filozófia iránti ellenszenvből. Egy másik ok, amiért az ókoriak és a 

modernek közötti alapvető egyetértés már nem egyértelmű, az a modern 

szellemtörténeti tudomány, amely hajlamos minden 

véleménykülönbséget "világnézeti" különbségnek tekinteni, ami elmosja 

a különbséget az észérveken és a hiten alapuló nézetkülönbségek között. 

Maga a felvilágosodás kifejezés Platónnak a gondolkodó és a 

társadalom közötti kapcsolatról alkotott leghatalmasabb képéhez, a 

barlanghoz kapcsolódik. A Köztársaságban Szókratész az embereket 

egy sötét barlang foglyaiként mutatja be, akiket megkötözve arra 

kényszerítenek, hogy egy falra nézzenek, amelyre olyan képeket 

vetítenek, amelyeket a létezőknek tekintenek, és amelyek számukra az 

egyetlen valóságot jelentik. Az ember számára a szabadság azt jelenti, 

hogy kiszabadul a kötelékekből, a polgári társadalom konvencióiból, 

elhagyja a barlangot, felmegy oda, ahol a nap megvilágítja a lényeket, és 

olyannak látja őket, amilyenek valójában. A szemlélődésük egyszerre 
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szabadság, igazság és a legnagyobb öröm. Szókratész előadása azt 

hivatott megmutatni, hogy a megtévesztésekből, vagyis a mítoszokból 

indulunk ki, de lehetséges a konvenciók nélküli törekvés. 
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a természethez, az ész segítségével. A téves vélemények kijavíthatók, és 

belső ellentmondásaik arra késztetik a gondolkodó embert, hogy az 

igazságot keresse. A nevelés a sötétségből a világosság felé való 

elmozdulás. Az ész kivetülve azokra a lényekre, amelyekről először csak 

sötét véleményt alkotunk, megvilágosodást eredményez. 

A modernek elfogadták, hogy az értelem képes felfogni a lényeket, 

hogy van egy fény, amelyre a tudomány törekszik. Az ókoriak és a 

modernek közötti teljes különbség a barlangra vonatkozik, vagy nem 

metaforikusan a tudás és a polgári társadalom közötti kapcsolatra. 

Szókratész soha nem utal arra, hogy még abban a valószínűtlen esetben 

is, ha a filozófusok királyok lennének és abszolút bölcsességgel 

rendelkeznének, a barlang jellege megváltozhatna, vagy hogy egy polgári 

társadalom, egy nép, egy démosz nélkülözhetné a hamis véleményeket. 

A barlangba visszatérő filozófusok felismernék, hogy amit mások 

valóságnak tekintenek, az csak kép, de a boldog keveseken kívül senkit 

sem tudnának képessé tenni arra, hogy a lényeket olyannak lássa, 

amilyenek valójában. Ésszerűen vezetnék a várost, de távollétükben a 

város visszazuhanna az ésszerűtlenségbe. Vagy másképp fogalmazva, a 

bölcsek nem tudnák felismerni a bölcseket. Az olyan emberek, mint 

Bacon és Descartes, ezzel szemben úgy gondolták, hogy lehetséges 

minden embert ésszerűen gondolkodóvá tenni, megváltoztatni azt, ami 

mindig és mindenütt így volt. A felvilágosodás azt jelentette, hogy a 

barlangba bevilágítjuk a lét fényét, és örökre elhomályosítjuk a falon 

lévő képeket. Akkor egység lenne az emberek és a filozófus között. Az 

egész kérdés azon múlik, hogy a barlang megoldhatatlan-e, ahogy Platón 

gondolta, vagy pedig egy újfajta neveléssel megváltoztatható, ahogy a 

XVII. és XVIII. század legnagyobb filozófiai alakjai tanították. 

Mint Platón elmondja, Szókratészt istentelenséggel vádolták, hogy nem 
tartotta a 

ugyanazokat az isteneket, akiket a város tartott, és bűnösnek találták. Platón 

Szókratészt mindig úgy mutatja be, mint a filozófus archetípusát. Szókratész 

életének eseményei, a problémák, amelyekkel szembenézett, azt 

reprezentálják, amivel a filozófusnak mint olyannak szembe kell néznie. Az 

Apológia azt mondja, hogy a filozófus politikai problémája az istenek. 

Világossá teszi, hogy a barlang falán lévő képek, amelyekkel kapcsolatban 

az emberek nem tűrnek ellentmondást, az isteneket képviselik. Szókratész a 

vádakra adott reakciója nem az, hogy a tudományos szabadság jogát 

érvényesíti a mennyei és föld alatti dolgok kutatására. Elfogadja a város 
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jogát, hogy követelje a hitét. Nem túl meggyőző védekezése az, hogy ő nem 

felforgató. A filozófia nagy méltóságát bizonygatja, és amennyire csak lehet, 

igyekszik csökkenteni a közte és a jó polgár között tátongó szakadékot... 
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hajó. Más szóval, időhúzás vagy őszintétlenség. Védekezését nem lehet 

"intellektuálisan őszintének" nevezni, és nem egészen a mai ízlésnek 

megfelelő. Ő csak azt szeretné, ha minél inkább békén hagynák, de 

tisztában van vele, hogy az az ember, aki kételkedik abban, amit minden 

jó polgárnak tudnia kellene, és az életét azzal tölti, hogy az erényről 

beszél, ahelyett, hogy erényes tetteket hajtana végre, konfliktusba kerül a 

várossal. Jellemző, hogy Socra tes együtt él a lényegi konfliktusokkal, és 

inkább illusztrálja őket, mintsem megpróbálja megszüntetni őket. A 

Köztársaságban megpróbálja egyesíteni a polgárságot a filozófiával. 

Az egyetlen lehetséges megoldás az, hogy a filozófusok uralkodjanak, 

így nem lenne ellentét a város parancsai és a filozófia által 

megköveteltek, illetve a hatalom és a bölcsesség között. De a 

megoldásnak ez a vázlata ironikus és lehetetlen. Csak arra szolgál, hogy 

megmutassa, mivel kell együtt élni. A filozófus-királyok rendszerét 

általában nevetségessé teszik és totálisnak tartják, pedig sok mindent 

tartalmaz abból, amit valójában akarunk. Gyakorlatilag mindenki azt 

akarja, hogy az ész uralkodjon, és senki sem gondolja, hogy egy olyan 

embert, mint Szókratész, alsóbbrendűeknek kellene irányítaniuk, vagy 

nekik kellene igazodniuk ahhoz, amit gondol. A Köztársaság valójában 

azt tanítja, hogy mindez nem lehetséges, és hogy helyzetünk sok 

kompromisszumot és sok hajthatatlanságot, nagy kockázatot és kevés 

reményt egyaránt igényel. Nem az a fontos, hogy az ember a saját 

véleményét mondja, hanem az, hogy megtalálja a módját annak, hogy a 

saját véleményét képviselje. 

A közhiedelemmel ellentétben a felvilágosodás volt az, amely a 

filozófusok uralkodására törekedett, komolyan véve Szókratész 

ironizálását. Ha nem is viselték a királyi címet, politikai terveiket 

mindazonáltal a gyakorlatba való átültetésre szánták. És a gyakorlatba 

ültették őket, de nem úgy, hogy könyörögtek a fejedelmeknek, hogy 

hallgassanak rájuk, hanem úgy, hogy a filozófia elegendő erőt termelt 

ahhoz, hogy a fejedelmeket engedésre kényszerítse. A filozófia uralmát 

abban ismerik fel, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy az emberi jogok 

védelmére rendszereket építsenek. A harag, amelyet Szókratésznek a 

költők cenzúrázása kapcsán tapasztalunk, önzetlen. 

tudatos, ha egyetértünk abban, ahogyan akarva-akaratlanul is tesszük, hogy a 

gyerekeket meg kell tanítani a tudományos módszerre, mielőtt a 

képzeletüknek a hitükre vagy a viselkedésükre vonatkozó bármilyen igénye 

felmerülne. A felvilágosodás nevelése valóban azt teszi, amit Szókratész 
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csak tizedszer javasol. Szókratész legalábbis megpróbálja megőrizni a 

költészetet, míg a felvilágosodás szinte közömbös annak sorsa iránt. Az a 

tény, hogy szerintünk a költészetoktatás mellett az értelemre nevelésnek is 

kellene költészetóráknak lennie, segít abban, hogy nem értjük a lényeget: Mi 

történik a költői képzelettel, ha a lelket olyan szigorú fegyelemnek vetik alá, 

amely ellenáll a költészet legnagyobb varázsának? A felvilágosodás 

gondolkodói nagyon világosan fogalmaztak ebben a kérdésben. Nincs 

diszkon- 
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a hagyományban erről. Ők egyszerűen az ész javára oldották meg a 

problémát, ahogyan Szókratész szerette volna, hogy megoldható legyen, 

de úgy gondolta, hogy nem lehet. A felvilágosodás az, hogy Szókratészt 

tiszteletben tartják, és szabadon tanulmányozhatja, amit akar, és ezáltal 

újraalkotja a polgári társadalmat. Az Apológiában Szókratész, aki 

ezerszeres szegénységben él, mert nem dolgozik és nem örököl, végső 

pimaszsággal javasolja, hogy közköltségen etessék a városházán. De mi 

más a modern egyetem, a fizetéssel és a kinevezéssel, mint a filozófia és 

a tudósok ingyenebédje? 

Sőt, a felvilágosodás kifejezett törekvését, hogy a vallásos szenvedélyt 

eltávolítsa a politikából, ami az egyház és az állam közötti különbségtételhez 

hasonló megkülönböztetést eredményezett, az a kívánság motiválta, hogy a 

politikai élet legfőbb elve ne legyen ellenséges az értelemmel szemben. Ez a 

szándék a Köztársaságban Szókratésznek a költők által az istenekről 

elmondott történetek reformja. Semmi sem lehet mérvadó, ami tagadja az 

ellentmondás elvét, mert ez az a zátony, amellyel szemben Szókratész 

megbukott. De Szókratész nem gondolta, hogy az egyház és az állam 

szétválasztható. Ő mindkét fogalmat mesterségesnek tekintette volna. Az 

istenek minden város alapítóinak és legfontosabb lényeinek tekinthetők. 

Nem merte volna őket száműzni saját maga védelmében. 

A felvilágosodás gondolkodói felkarolták az ügyét, és háborút 

folytattak az irracionális vagy az észérveken túli első okok által a 

tudományra jelentett folyamatos fenyegetés ellen. E háború fokozatos, de 

soha nem tökéletes sikere az ésszerűség iránti vágyat az ésszerűséghez 

való joggá, a tudományos szabadsággá változtatja. Eközben a politikai 

életet olyan módon építették át, amely sok államférfi és gondolkodó 

számára elviselhetetlennek bizonyult, és fokozatosan a vallás és az 

irracionális új és gyakran félelmetes alakban történő újbóli 

megjelenéséhez vezetett. Szókratész is ettől tartott volna. 

De itt csak a hagyomány egységére utalok, arra, hogy a 

felvilágosodás kísérlet arra, hogy politikai státuszt adjon annak, amit 

Szókratész képvisel. Az akadémia és az egyetem azok az intézmények, 

amelyek többé-kevésbé jól magukba foglalják a szókratészi szellemet. 

Ezeknek az intézményeknek a létezése azonban egyúttal azt is 

hangsúlyozza, hogy mennyire különböznek Szókratésztől, aki nem 

alapított intézményeket, és csak barátai voltak. És az először Rousseau, 

majd Nietzsche által ezen intézmények ellen intézett támadások a 

szókratészi racionalizmus elleni, szókratészi szellemben elkövetett 
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támadások. A nyugati gondolkodás és tanulás története Szókratész 

sorsában foglalható össze, kezdve az őt védelmező Platónnal, át a 

felvilágosodás intézményesülésén keresztül 
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és Nietzsche vádaskodásával végződik. Ennek az embernek az 

emlékének két és fél évezredes ápolása, akit a város filozofálásért halálra 

ítélt, azzal ér véget, hogy a kultúra nevében a legújabb nagy filozófus 

szellemi kivégzi. Mind a város, mind a kultúra a szent által 

engedélyezett. 

A Szókratészről való elmélkedés a filozófia inspiráló témája 

Platóntól és Arisztotelésztől kezdve Farabin és Maimonidészen, 

Machiavellin, Bacón, Descartes-on, Spinozán, Locke-on, Rousseau-n és 

Hegelen át Nietzschéig és Heideggerig. Szókratész a kiegészítő ember, 

akinek rejtélyes lénye a megismerők természetéről való elmélkedéshez 

vezet. 

 

 
A filozófiai tapasztalat 

A Szókratész által képviselt tapasztalat jellege azért fontos, mert ez 

az egyetem lelke. Ez a tapasztalat és az azt átélők viszonya a polgári 

társadalomhoz - ami az egyetem problémájának általános képlete - Platón 

és Xenofón írásainak folyamatos témája, amelyek egy hús-vér 

Szókratészt adnak nekünk, bemutatva a kétértelmű anyagot, hogy mi 

magunk ítéljük meg őt, megmutatva, hogyan él egy ilyen ember, milyen 

kérdéseket vet fel, milyen különböző barátai vannak, milyen viszonyban 

van az uralkodókkal, a törvényekkel és az istenekkel, és milyen hatással 

van a körülötte lévő világra. Ez arra kényszerít bennünket, hogy például 

megkérdezzük, milyen hatással volt Szókratésznek a politikusok 

megalázása a fiatal Alkibiadészre, akinek az volt a sorsa, hogy 

kiemelkedővé váljon közöttük. Nem Szókratész volt az első filozófus, 

aki összeütközésbe került a várossal, de ő az első, akinek jót tett 

életútjának drámai, költői ábrázolása, amely a hősök közé helyezte őt, és 

lehetővé tette, vagy inkább szükségessé tette, hogy ne csak arról 

gondolkodjunk, amit tanított, hanem magáról az emberről is, és arról, 

hogyan illeszkedett a városba. A korai filozófusnak ez a gazdag drámája, 

aki azért került a város látókörébe, mert filozófus volt, a gondolat 

szabadságának minden kérdését minden oldalról, mindenféle 

doktrinizmus nélkül mutatja be, és így friss képet kapunk e szabadság 

fontosságáról és egyben nehézségeiről. A Köztársaságtól, amely 

valóban csak a tudás igényeit veszi komolyan, a Törvényekig, amely 

teljes figyelmet szentel a politikai élet egymással versengő igényeinek, 
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Szókratész mint a közösség tökéletesítője és mint a közösség feloldója 

tárul fel. 
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tevékenységének minden aspektusát. Az a nehézség, amellyel ő és a 

többi filozófus a törvény részéről küzd, nem keverendő össze a 

társadalom kívülállókkal, másként gondolkodókkal vagy 

nonkonformistákkal szembeni előítéletével, hanem - legalábbis látszólag 

- az ember két legfőbb lojalitási igénye - a közösség és az értelem - 

közötti alapvető ellentét eredménye. Ezt az ellentétet csak akkor lehet 

legyőzni, ha az állam racionális, mint Hegelnél, vagy ha az értelemről 

lemondanak, mint Nietzschénél. Akárhogy is legyen, a filozófia első 

megjelenéséről van egy részletességében és mélységében páratlanul 

részletes és mély feljegyzésünk, és felfoghatjuk a filozófia világra 

gyakorolt hatását megelőző természetes, vagy legalábbis primitív 

válaszokat. Ez egy olyan időben nyújt rálátást a kezdetre, amikor talán a 

végnek lehetünk tanúi, részben azért, mert már nem ismerjük ezt a 

kezdetet. 

A Platón és Xenophón által Szókratészről írt költemények már a 

védekezés, az elítélt ember rehabilitálása jegyében íródtak. A város 

Szókratészre adott reakciójáról először Arisztophanész nyilatkozik. Micsoda 

szerencséje volt Szókratésznek! Nemcsak Platón és Xenophón tollának 

parancsolója volt, hanem a komédia kiteljesedett zsenijének legnagyobb 

művének központi alakja is. A Felhők gyakran kelt felháborodást azokban, 

akiket Szókratész kevéssé érdekel, de úgy gondolják, hogy a komoly dolgok 

nem nevetnivalók. Szókratész sorsa és Arisztophanész lehetséges 

hozzájárulása ehhez zavarja őket. De Szókratész valószínűleg nem tartozott 

az ő meggyőződésükhöz. Nevetett és viccelődött halála napján. Közös benne 

és Arisztophanészben egyfajta könnyedség. Arisztophanész valóban egy 

nevetséges szoc.rátát mutat be, és a közönséges emberek nézőpontját 

képviseli, akik számára Szókratész valóban nevetségesnek tűnik. De 

Arisztophanész is nevetségessé teszi a közönségeseket. Őt olvasva valóban 

nevetünk a bölcseken, mint a tudatlanokon, de nevetünk a tudatlanokon is, 

mint a bölcseken. Mindenekelőtt a tudatlanok haragján nevetünk a bölcsek 

ellen. 

A Felhők Szókratésze olyan ember, aki megveti azt, amivel mások 

törődnek, és törődik azzal, amit ők megvetnek. Életét a természet 

kutatásával tölti, a szúnyogok és a csillagok miatt aggódik, tagadja az 

istenek létezését, mert azok nem találhatók meg a természetben. A 

térképein csak egy aprócska pont van, ahol Athén nagyot látszik a 

polgárai számára. A törvény és a konvenciók (nomosz) semmit sem 

jelentenek számára, mert nem természetesek, hanem ember alkottaak. 
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Társai sápadt arcú, komonikus érzéket teljesen nélkülöző fiatalemberek. 

Ebben az akadémiában, amely Athén szabad légkörében alakult ki, ezek 

a különcök úgy végzik tevékenységüket, hogy nem tűnnek másnak, mint 

ártalmatlan bolondoknak. Szegények, mindenféle 
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rögzített támaszték. Szókratész ajándékokat kap, és láthatóan kisebb 

lopásokkal számol, szó szerint azért, hogy testét és lelkét együtt tartsa. 

Nincs erkölcsösség, de nem is rosszindulatú emberek, mert egyetlen 

gondjuk a tanulmányaik. Szókratésznek teljesen közömbös a becsület 

vagy a fényűzés. 

Arisztophanész elénk tárja egy felnőtt férfi abszurditását, aki azzal 

tölti az idejét, hogy a szúnyogok ánuszán gondolkodik. Túlságosan is 

meggyőztek bennünket a tudomány hasznosságáról ahhoz, hogy 

észrevegyük, mennyire távol áll a tudós szemlélete az úriemberétől, 

mennyire megdöbbentőnek és kicsinyesnek tűnik a tudós érdeke egy 

olyan ember számára, akit háború és béke, igazság, szabadság és 

dicsőség foglalkoztat. Ha a tudomány csak a kíváncsiság kedvéért van, 

amit az elméleti emberek hisznek, akkor a gyakorlati emberek 

szemszögéből nézve képtelenség, méghozzá erkölcstelen képtelenség. A 

világ elveszti arányait. A tudomány komédiájának ábrázolásában csak 

Swift vetekedett Arisztophanészével. Egy női mell mikroszkópon 

keresztül látott leírása megmutatja, mit jelent a tudomány, de nem azért, 

hogy a tudományt becsmérelje, hanem hogy világossá tegye a durva 

aránytalanságot a legtöbb ember által ragaszkodott világ és az elméleti 

emberek által lakott világ között. 

Amit Arisztophanész szatirizál, az a tudomány külseje, az, ahogyan 

a tudós a nem tudós számára megjelenik. Csak utalni tud arra, hogy 

milyen méltóságteljes az, amit a tudós csinál. Az ő Szókratésze nem 

individualizált; ő nem az a Szókratész, akit mi ismerünk. Ő a filozófus 

faj tagja, a természet, különösen a csillagászat tanulmányozója. E faj első 

ismert tagja Thalész volt. Ő volt az első ember, aki meglátta az okát, és 

megjósolta, 

napfogyatkozás. Ez azt jelenti, hogy rájött, hogy az égbolt szabályos 

módon mozog, ami összhangban van a matematikai érveléssel. Képes 

volt a látható hatásoktól a láthatatlan okokig következtetni, és a 

természet egészének értelmes rendjéről elmélkedni. Ebben a pillanatban 

tudatosult benne, hogy elméje összhangban van a természet alapelveivel, 

hogy ő maga a mikrokozmosz. 

Ez a pillanat számos elemet tartalmaz: elégedettséget, hogy megoldott 

egy problémát; örömöt, hogy használhatja képességeit; a büszkeség 

teljességét, amely teljesebb, mint bármely hódítóé, mivel mindent felmér és 

mindent birtokol; önmagából fakadó bizonyosságot, amely nem igényel 

tekintélyeket; önállóságot, amely nem függ a benne lévő legmagasabb rendű 
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dolgok beteljesedésétől, más emberektől vagy véleményektől, vagy 

véletlenektől, mint a születés vagy a hatalomra való választás, semmitől, ami 

elvehető tőle; olyan boldogságot, amelyben nincs illúzió vagy remény, 

hanem tele van valósággal. De talán a legfontosabb Thalész számára az volt. 
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látva, hogy a napfogyatkozásokról szóló költői vagy mitikus beszámolók 

hamisak. Ezek nem az istenek jelei, ahogyan azt a tudomány megjelenése 

előtt hitték az emberek. A napfogyatkozások túlmutatnak az istenek 

hatalmán. A természethez tartoznak. Nem kell félni az istenektől. Az 

elméleti tapasztalat a felszabadulás élménye, amely nemcsak negatív 

értelemben szabadítja meg a gondolkodót az istenektől való félelemtől, 

hanem pozitív értelemben is, egyúttal a legjobb életmód felfedezése. 

Maimonidész a következőképpen írja le az ész filozófiai használatának 

élményét: "Ez tehát olyan kulcs lesz, amely lehetővé teszi, hogy az 

ember belépjen olyan helyekre, amelyek kapui zárva voltak. És amikor 

ezek a kapuk kinyílnak, és ezekbe a helyekbe belép, a lélek nyugalmat 

talál bennük, a szemek gyönyörködnek, a testek pedig 

megkönnyebbülnek a fáradságtól és a munkától." Ami korábban az 

ember lelkében meg volt fékezve, az most teljes mértékben működésbe 

lép. A mítoszoktól és azok ragaszkodásától való megszabadulás, hogy a 

jámborság a legjobb, lehetővé teszi az ember számára, hogy belássa, 

hogy a tudás a legjobb, a cél, amiért minden más történik, az egyetlen 

cél, amely önellentmondás nélkül véglegesnek mondható. A fontos 

elméletek 

A kal tapasztalat szükségszerűen minden dolog első elvei felé vezet, és 

magában foglalja a jó tudatosságát. Az ember mint ember, nemzetre, 

születésre vagy vagyonra való tekintet nélkül, képes erre a tapasztalatra. 

És ez az egyetlen dolog, ami az emberekben szellemileg biztosan közös: 

a tudomány megnyilvánulásai az emberből származnak, és minden 

ember számára azonosak. Amikor a Pitagorasz-tételt gondolom, tudom, 

hogy ami abban a pillanatban bennem van, az pontosan ugyanaz, mint 

ami bárki másban van, aki ezt a tételt gondolja. Minden más, állítólag 

közös tapasztalat a legjobb esetben is kétértelmű. 

Ennek a tapasztalatnak egy része még mindig megmaradt a kortárs 

természettudományokban, és a bölcsészettudományokban is szökésben van. 

Mindennek az egységét aligha lehet valahol megtalálni vagy értékelni, mert 

filozófia ma alig létezik. De a filozófusok mindig is megértették, mert 

osztoznak a tapasztalatban, és képesek felismerni azt másokban. Ez a 

közösségi érzés fontosabb számukra, mint bármilyen nézeteltérés a végső 

dolgokról. A filozófia nem tanítás, hanem életmód, ezért a filozófusok, 

minden tanításbeli különbségük ellenére, több közös vonásuk van 

egymással, mint bárki mással, még a saját követőikkel is. Platón ezt látta 

Parmenidészben, Arisztotelész Platónban, Bacon Arisztotelészben, 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

Descartes Baconban, Locke Descartesban és Newtonban, és így tovább. 

Az egyetem lelke az a kis csapat, akik teljes mértékben részt vesznek 

ebben az életmódban. Ez a történelmi tényeket tekintve is igaz. 



Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 273 
 

 

elv. Az egyetemek ott jöttek létre, ahol az embereket a filozófusok 

tanításai és példái inspirálták. A filozófia és a racionális szemlélődő élet 

bemutatása lehetővé tette, és többé-kevésbé következetesen ösztönözte a 

tudományosságot és az egyes tudományokat. Amikor ezek a példák 

elvesztették életerejüket, vagy olyan emberek kerültek az élükre, akiknek 

nem volt tapasztalatuk, az egyetemek hanyatlásnak indultak vagy 

megsemmisültek. Ez szigorúan véve barbárság és sötétség. Nem úgy 

értem, hogy a filozófusok rendesen jelen voltak az egyetemeken, mint 

ahogy a próféták vagy a szentek sem szoktak jelen lenni az imaházakban. 

De mivel ezek az imaházak a próféták és szentek szellemének vannak 

szentelve, ezért különböznek más házaktól. Sok olyan funkciót is 

vállalhatnak, amely nem központi jelentőségű ebben a szellemben, de 

azért maradnak azok, amik, mert felnéznek rájuk, és minden, amit 

tesznek, ennek a tiszteletnek az ismeretében történik. De ha a hit eltűnik, 

ha a próféták és szentek által beszámolt tapasztalatok 

hihetetlenné vagy közömbössé válnak, a templom többé nem templom, 

bármennyi különféle tevékenység folyik is benne. Fokozatosan elsorvad, 

és legjobb esetben is csak egy emlékmű marad, amelynek belső élete 

idegen a tétlenül arra járó turisták számára. Bár a hasonlat nem teljesen 

helyénvaló, az egyetemet is áthatja a távollévő emberek szelleme, 

amelyben csak nagyon kevesen tudnak teljes mértékben osztozni, de meg 

kell őriznie a tiszteletet irántuk. Szinte bárkit befogadhat, de csak akkor, 

ha felnéz rá, és megsejtheti a méltóságát annak, ami benne zajlik. Ő 

maga mindig abban a veszélyben van, hogy elveszíti a kapcsolatot az őt 

éltető elvvel, hogy képvisel valamit, ami már nincs a birtokában. Bár 

vadul valószínűtlennek tűnhet, hogy a ritka egyéneknek ez a csoportja 

legyen a középpontja annak, ami az egyetem számára valóban számít, ezt 

egészen tegnapig felismerték az egyetemeken. Jól ismert volt például a 

tizenkilencedik századi német egyetemen, amely az amerikai egyetem 

utolsó nagy modellje volt. Bármilyen rosszak is voltak az egyetemek, 

bármennyire is terhelték őket idegen akkréciók, mindig volt egy jóslat, 

hogy egy Arisztotelész vagy egy Newton az, amiről szólnak. 

A filozófiai élet nem az egyetem. A tizenkilencedik századig a legtöbb 

filozófusnak semmi köze nem volt az egyetemekhez, és talán a 

legnagyobbak is irtóznak tőlük. Szókratészt nem lehet professzorként 

elképzelni, mégpedig olyan okok miatt, amelyekre érdemes odafigyelnünk. 

De Szókratész az egyetem lényegéhez tartozik. Azért létezik, hogy 

megőrizze és előmozdítsa azt, amit ő képvisel. Valójában már aligha teszi 
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ezt. De ennél fontosabb a 



Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 273 
 

 

tény, hogy a felvilágosodás következtében a filozófusok és a filozófia 

kizárólag az egyetemeket népesítették be, elhagyva régi szokásaikat és 

törzshelyeiket. Ott új módon váltak kiszolgáltatottá, és így a kihalás 

veszélye fenyegeti őket. A klasszikus filozófusok nagyon jó okokból 

nem vállalták volna ezt a kockázatot. Ezeknek az okoknak a megértése 

felbecsülhetetlenül fontos a mi sajátos helyzetünk szempontjából. 

Bár a filozófusok a filozófiai tapasztalatot úgy értelmezik, mint ami 

egyedülállóan emberi, az ember definícióját, a filozófia méltóságát és 

varázsát nem mindig és nem általában ismerték el a nép körében. Nem 

így van ez a többi trónkövetelővel, a prófétával vagy a szenttel, a hőssel 

vagy az államférfival, a költővel vagy a művésszel, akiknek az igényeit, 

ha nem is mindig fogadják el, de általában komolyan elismerik. Ők 

mindig is jelen voltak, látszólag egyidősek voltak a polgári 

társadalommal, míg a filozófusok későn jelentek meg a színen, és utat 

kellett törniük maguknak. És ennek van valami köze a problémához, de 

lehet, hogy inkább tünet, mint ok. Kétlem, hogy az emberek sokkal 

jobban hozzáférnek a próféták, királyok és költők tipikus 

tapasztalataihoz, mint a filozófusokéhoz. A nagy képzelőerő, az 

ihletettség, a dicsőségre való törekvés bátortalansága távolabb áll az 

átlagemberek hétköznapi életétől, mint a mindennapi használatban lévő 

gyakorlati művészetekben, például a földművelésben, az építésben, a 

cipészkedésben fellelhető és a magasabb rendű emberek által lenézett 

észjárás tapasztalata. Szókratésznek mindig emlékeztetnie kell 

arisztokrata beszélgetőpartnereit ezekre a mesterségekre, és az 

arisztokraták által hiányolt tudás modelljeként használja őket. De ez talán 

jelzi a nehézség egy részét: az emberek valami magasabb rendű, valami 

magasztos dolgot akarnak csodálni. És bizony Szókratész személye, első 

látásra legalábbis, nem nyújt ilyen csodálati tárgyat, amint azt 

Arisztophanész komédiája bőségesen világossá teszi. Sőt, ami még 

fontosabb, a próféták, királyok és költők egyértelműen az egész 

emberiség jótevői, akik üdvösséget, védelmet, jólétet, mítoszokat és 

szórakozást nyújtanak az embereknek. Ők a polgári társadalom nemes 

bástyái, és az emberek hajlamosak jónak tekinteni azt, ami jót tesz velük. 

A filozófia nem tesz ilyen jót. Éppen ellenkezőleg, szigorú és kissé 

szomorú, mert sok ember legkedvesebb reményét elveszi. Semmit sem 

tesz, hogy megvigasztalja az embereket bánatukban és véget nem érő 

kiszolgáltatottságukban. Ehelyett rámutat védtelenségükre és a természet 

közömbösségére egyéni sorsukkal szemben. Szókratész öreg, csúnya, 
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szegény, család nélküli, a városban tekintély és hatalom nélkül, és arról 

fecseg, hogy Éter Zeusz helyét veszi át. 

A költészet által dicsért és a szobrászatban ábrázolt királyok 

kétértelműek. 



Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 275 
 

 

ous. Egyrészt úgy tűnik, hogy ö n m a g u k é r t  léteznek, olyan szépség, 

amelyben mi nem veszünk részt, és amelyre felnézünk. Másrészt a mi 

szolgálatunkban állnak - uralkodnak rajtunk, gyógyítanak minket, talán 

büntetnek is, de a mi kedvünkért, tanítanak minket, tetszenek nekünk. 

Akhilleusz a tökéletesség, az, amiről a legtöbb ember csak álmodni tud, és 

ezért feljebbvalójuk, és megfelelően az uruk. De ő a harcos védelmezőjük is, 

aki Görögország megmentése érdekében legyőzi a halálfélelmet, amelyet a 

többi ember nem tud legyőzni. Minden hősnek az a dolga, hogy 

gondoskodjon az emberekről, a démoszokról, és hízelegjen nekik, a 

csodálatot és a dicsőséget kapja fizetségül. Bizonyos értelemben a polgári 

társadalom fikciói, amelynek céljait szolgálják. Nem mintha nem tennék 

meg azokat a tetteket, amelyekért dicsérik őket, de e tettek jóságát, sajnos, a 

hasznossághoz, a legnagyobb szám legnagyobb javához mérik. Az államférfi 

olyan erényekkel rendelkezik, amelyek önmagukban állítólag jók; de a nép 

megőrzésében elért sikerei alapján mérik. Ezek az erények a megőrzés 

céljának eszközei, vagyis a jó élet a puszta életnek van alárendelve és annak 

szolgálatában. Ha az elméleti élet jó életforma, akkor az - legalábbis 

leghitelesebb kifejeződésében - nem lehet, illetve nem értelmezhető 

komolyan a város szolgálatában. Ezért szinte lehetetlen PR-problémája van. 

Szókratész erre utal Apológiájában, amikor nevetséges módon - mivel soha 

nem volt dühös, és mivel katonaként kizárólag visszavonulásokban 

különböztette meg magát - Akhilleuszhoz hasonlítja magát. 

Arisztophanész a filozófia védtelenségére mutat rá a városban, és 

nevetségessé teszi azt. Ő, a költő, nagyon is rokonszenvezik a filozófus 

bölcsességével, de büszke arra, hogy ő maga nem ilyen ostoba. Tud magára 

vigyázni, díjakat nyerhet a néptől és fizetést kap tőle. Álláspontja a bölcs 

emberrel szemben az o k o s  emberé; ő városi okos. Figyelmezteti a 

filozófusokat, és prófétikusnak bizonyul a város bosszúját komikusan 

ábrázolva. A Szókratészt követő nagy emberek nemzedéke, köztük Platón, 

Xenophón és Isokratész, nagyon is megszívlelte a figyelmeztetést. 

Felismerték, hogy a filozófia éppen azért gyenge, mert új, nem szükséges, 

nem részese a város hatalmának. Fenyegetve van, és fenyegetést jelent 

mindazokra a hiedelmekre, amelyek a várost összekötik, és a többi magas 

típust - papokat, költőket és államférfiakat - a filozófia ellenében egyesítik. 

Socra tes utódai tehát minden erejüket összeszedték, és hősies 

erőfeszítéseket tettek a filozófia megmentésére és védelmére. 

Szokr2tes Arisztophanész történetében a saját dolgával törődött, volt 

a 





Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 275 
 

 

pletykák és gúnyolódások tárgya volt, amíg egy apa, aki fia tékozlásai 

miatt eladósodott, meg akart szabadulni a kötelezettségeitől. Szókratész 

ateizmusa volt számára a megfelelő recept, amennyiben ez azt jelentette, 

hogy nem kell félnie Zeusz villámcsapásától, ha megszegi a törvényt, ha 

hamisan esküszik. A törvényről kiderül, hogy csupán ember alkotta, és 

így nincs tanúja a vétkeinek, ha el tud menekülni a többi ember figyelme 

elől. A filozófia felszabadítja ezt a bolond öregembert. A fia is 

felszabadul, de azzal a váratlan következménnyel, hogy elveszíti az apja 

és az anyja iránti tiszteletét, akik már nem állnak isteni védelem alatt. Ezt 

az apa nem bírja elviselni, és visszatér az istenekbe vetett hitéhez, akik, 

mint kiderül, a családot és a várost is megvédik. Dühében felgyújtja 

Szókratész iskoláját. 

Arisztophanész előrelátó volt. A Szókratész elleni tényleges vádak 

az ifjúság megrontása és az istentelenség voltak, azzal a célzással, hogy 

az utóbbi az előbbi legmélyebb oka. És bármit is mondjanak a tudósok 

Arisztophanész vagy Athén vádjainak igazságtalanságáról, a 

bizonyítékok alátámasztják ezeket a vádakat. A Köztársaságban 

például a házasságok rövid távú, csak a szaporodás érdekében kötött 

ügyek, a család felbomlik, a bölcs fiúk uralkodnak a bölcs apák felett és 

fegyelmezhetik őket, a vérfertőzés elleni tilalmak pedig finoman szólva 

is lazák. Az antikvitás tiszteletét az ész váltja fel, 

és az apák és az ősök uralma vitatott. Ez közvetve következik Szókratész 

eljárásaiból, és bekerült a Nyugat vérkeringésébe, egyike a filozófia 

számtalan hatásának, amelyek jobb vagy rosszabb esetben csak ott 

találhatók meg. A dühös apák egyike a Szókratésszel szemben halálosan 

ellenséges alkotóelemeknek, aki nem ezt az eredményt akarta elérni, és 

nem is a család megreformálására törekedett. Az ő példája és az általa 

hivatkozott ítélkezési normák egyszerűen ehhez vezettek. 

Szókratész nem a kultúrával, a társadalommal vagy a gazdasággal 

ütközött, hanem a törvénnyel - vagyis egy politikai ténnyel. A törvény 

kényszerítő erejű. Az emberi dolgok a filozófusokra politikai 

követelések formájában hatnak. Amire a filozófusoknak a túléléshez 

szükségük van, az nem antropológia, szociológia vagy közgazdaságtan, 

hanem politológia. Így mindenféle kifinomult indoklás nélkül a 

politikatudomány volt az első humán tudomány vagy az emberi 

dolgokról szóló tudomány, amelyet meg kellett alapítani, és ez maradt az 

egyetlen, egészen valamikor a tizennyolcadik századig. Az a rideg 

felismerés, hogy a várostól függ, hogy amint az égre néz, elveszíti a 
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talajt a földön, arra kényszerítette a filozófust, hogy a politikára 

figyeljen, hogy kidolgozzon egy filo- 



Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 277 
 

 

szofikus politika, egy olyan párt, amely a többi párt, a demokratikus, 

oligarchikus, arisztokratikus és monarchikus pártok mellé tartozik, 

amelyeket mindig előre küldtek. Megalapította az igazság pártját. Az 

ókori politikai filozófia szinte teljes egészében a filozófia szolgálatában 

állt, hogy a világot biztonságosabbá tegye a filozófia számára. 

Ráadásul a törvény, amellyel Szókratész összeütközésbe került, az 

istenekre vonatkozó törvény volt. A legérdekesebb kifejezésében a törvény 

az isteni törvény. A város szent, teológiai-politikai egység. (Ez az oka 

egyébként annak, hogy a Teológiai-politikai értekezés Spinoza számára a 

politikáról szóló könyv). A filozófusok számára a probléma elsősorban a 

vallás. A filozófusoknak meg kell barátkozniuk a városban való 

tekintélyelvű jelenlétével. Szókratész az Apológiában tesz néhány 

javaslatot arra vonatkozóan, hogyan kell a filozófusnak viselkednie. 

Tagadnia kell, hogy ateista, bár hitének jellegét illetően kétértelmű marad. 

Az Apológia minden gondos olvasása egyértelművé teszi, hogy Szókratész 

soha nem mondja, hogy hisz a város isteneiben. De igyekszik úgy feltüntetni 

magát, mintha az istenek által küldött jel lenne, akinek a delphoi isten 

parancsolja, hogy azt tegye, amit tesz. Ennek ellenére elítélik. 

Tömören fogalmazza meg problémáját, amikor az esküdteknek 

magyarázza életmódját: 

 
Ha azt mondom neked, hogy ezzel az istennek nem engedelmeskednék, és 

emiatt lehetetlen, hogy csendben maradjak, akkor nem fogsz meggyőződni 

rólam, mert úgy veszed. 
l 

hogy ironizálok. És ha azt mondom neked, hogy az ember számára a 

legnagyobb jó, ha mindennap vitákat folytat az erényről és a többi dologról, 

amiről hallasz engem beszélni, megvizsgálva magamat és másokat, és hogy a 

vizsgálat nélküli élet nem élhető az ember számára, akkor még kevésbé fogsz 

meggyőződni. 

 
Az emberek felismerik Szókratész iróniáját, azt, hogy lekezelően beszél 

velük, és látják, mennyire hiteltelenek a vallási állításai. Iróniája 

iróniaként jelenik meg, és ezért nem sikeres. De az igazság, amelyet nem 

díszít a delphoi feddés, érthetetlen, nem felel meg semmilyen 

tapasztalatnak, amellyel a hallgatósága rendelkezik. Közelebb állna a 

sikerhez, ha ragaszkodna az első történetéhez. Éppen ebből a leírásból 

lehet elemezni a politikai helyzetet. Az embereknek három csoportja van: 

a legtöbben nem értik őt, ellenségesek vele szemben, és az elítélése 
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mellett szavaznak; egy kisebb, de nem elhanyagolható csoport szintén 

nem érti Szókratészt, de meglát benne valami nemes dolgot, 

szimpatizálnak vele 
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őt, és a felmentése mellett szavaznak; végül, egy nagyon kis csoport 

tudja, mire gondol, amikor azt mondja, hogy a legnagyobb jó az ember 

számára, ha arról beszél, hogy 

-nem az erény gyakorlása (hacsak az erényről való beszéd nem annak 

gyakorlása). Az utóbbi csoport politikailag jelentéktelen. Ezért a 

filozófia politikai üdvösségének egész reménye a második csoport 

barátságosságán nyugszik, jó polgárok és rendesen jámbor, de 

valahogyan nyitott. 

És az ilyen emberekhez, az úriemberekhez szólt a filozófia közel 

kétezer éven át. Amikor ők uralkodtak, a filozófia számára többé-kevésbé 

kedvező volt a légkör. Amikor a nép, a démosz uralkodott, a vallási 

fanatizmus vagy a közönséges haszonelvűség sokkal kevésbé volt 

fogékony a filozófiára. A zsarnokok vonzódhatnak a filozófusokhoz, akár 

őszinte kíváncsiságból, akár a saját magukat ékesíteni akaró vágyból, de 

ők a legmegbízhatatlanabb szövetségesek. Mindez egy pszichológiai 

elemzésen nyugszik, amelyet a filozófusokra kényszerítettek, akik 

korábban nem sokat foglalkoztak az emberekkel és a lelkükkel. 

Megfigyelték, hogy a legtöbb ember legerősebb szenvedélye a 

halálfélelem. Nagyon kevés ember képes megbékélni a saját kihalásával. 

Nem annyira az ostobaság zárja el az embereket a filozófia elől, hanem a 

saját maguk iránti szeretet, különösen a saját életük iránti szeretet, de a 

saját gyermekeik és városaik iránti szeretet is. Mind közül a legnehezebb 

feladat szembesülni azzal, hogy nincs kozmikus támogatásunk ahhoz, 

ami fontos nekünk. Szókratész ezért a filozófia feladatát úgy határozza 

meg, hogy "megtanulni meghalni". Az önfeledtség különböző fajtái, 

amelyeket rendszerint illúziók és mítoszok kísérnek, lehetővé teszik, 

hogy a halállal való hajthatatlan szembenézés nélkül éljünk - abban az 

értelemben, hogy mindig gondolkodunk rajta, és azon, hogy mit jelent az 

életre és az életben kedves dolgokra nézve -, ami a komoly életre 

jellemző. Az egyének jelentőséget követelnek ennek az egyéni életnek, 

amely annyira ki van téve a véletlennek. A legtöbb ember és minden 

város igényli az általános és a különös, a szükségszerűség és a véletlen, a 

természet és a szándék tudománytalan keveredését. A filozófus éppen ezt 

a keveréket nem tudja elfogadni, és ezt a keveréket választja szét 

alkotóelemeire. Azt, amit a természetben lát, saját életére alkalmazza. 

"Amilyenek a levelek nemzedékei, olyanok az emberek nemzedékei" - 

komor tanulság, amelyet csak a belátást kísérő intenzív öröm kárpótol. E 

nélkül az öröm nélkül, amely oly keveseknek adatik meg, elviselhetetlen 
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lenne. A filozófust, amennyiben valóban csak a gondolkodást élvezi és az 

igazságot szereti, nem lehet elbizonytalanítani. Nem dédelget olyan 

illúziót, amely összeomolhat. Ha komikus is, legalább a tragédiával 

szemben teljesen immunis. A nem filozófus emberek csak az igazságot 

szeretik. 



 

 

mindaddig, amíg ez nem ütközik azzal, amit becsben tartanak - 

önmagukkal, családjukkal, tanácsukkal, hírnévvel, szerelemmel. Ha 

mégis ellentétbe kerül, gyűlölik az igazságot, és szörnyetegnek tartják azt 

az embert, aki nem törődik ezekkel a nemes dolgokkal, aki bebizonyítja, 

hogy mulandóak, és úgy is kezeli őket. Az istenek a legtöbb ember 

számára kedves természet és a konvenciók egységének a letéteményesei, 

amit a filozófia csak feloldani tud. A tudomány és az egész emberiség 

közötti ellenségeskedés tehát nem véletlen. 

A filozófusok ezt az ellenséges viszonyt a filozófus és a démosz 

uralkodó szenvedélyei között állandónak tekintették, mivel az emberi 

természet változatlan. Amíg léteznek emberek, addig a halálfélelem fogja 

őket motiválni. Ez a szenvedély alkotja elsősorban a barlangot, azt a 

horizontot, amelyen belül a remény jogosnak tűnik. A barlangban élő 

közösség szolgálata, az élet kockáztatása azért, ami az életet megőrzi, 

tiszteletre méltó. A vulgáris erkölcs ennek az önző kollektivitásnak a 

kódexe, és ami a körén kívülre lép, az erkölcsi felháborodás tárgya. És az 

erkölcsi felháborodás, nem pedig a közönséges önzés vagy érzékiség jelenti 

a legnagyobb veszélyt a gondolkodóra. A félelem attól, hogy a várost 

védelmező istenek megharagszanak és megvonják a védelmüket, a rémület 

mámorát váltja ki az emberekből, és vad bosszúvágyat ébreszt bennük 

azokkal szemben, akik megszegik az isteni törvényt. Az Apológiában 

Szókratész megmagyarázza, hogy ő, aki olyan jó polgár volt, miért maradt ki 

Athén politikai életéből. Amikor ő elnökölt a tanácsban, nem volt hajlandó 

szavazásra bocsátani - és ezt felülbírálták - egy olyan indítványt, amely 

Athén legnagyobb tengeri győzelmének parancsnokait halálra ítélte volna, 

mert azok meggondolatlanul megtagadták, hogy egy élőket veszélyeztető 

vihar miatt megpróbálják kiemelni halottaik holttestét a vízből. Az isteni 

törvény azonban megkövetelte a holttestek kiemelését, az erkölcsi düh pedig 

ragaszkodott a parancsnokok halálbüntetéséhez. A puszta óvatosság nem 

írhatja felül a szentet. Szókratész filozófiájának több köze van ehhez az 

óvatossághoz, mint a népi erkölcsi buzgalomhoz, amely szintén a halálát 

okozta, lényegében azért, mert az óvatosságot a szent fölé helyezte. Ezt a 

buzgalmat Szókratész a polgári társadalom szubsztrátumának tekintette, 

amely a végén mindig felülkerekedik és eltorzítja a polgári társadalomban az 

értelmet. Így két lehetőség van: a filozófusnak abszolút módon kell 

uralkodnia, vagy pedig "mint az ember a viharban, amikor a port és az esőt a 

szél szétfújja, félreáll egy kis fal alá". Harmadik út nincs, vagy csak az 

értelmiségié, aki megpróbál befolyásolni, és végül a befolyásolni kívántak 
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hatalmába kerül. Erősíti hatalmukat, és gondolkodását az ő céljaikhoz 

igazítja. 



 

 

Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 279 

A filozófus a dolgokat úgy akarja megismerni, ahogyan azok vannak. 

Szereti az igazságot. Ez egy intellektuális erény. Nem szereti elmondani az 

igazságot. Ez erkölcsi erény. Feltehetően nem szívesen gyakorolná a 

megtévesztést; de ha ez a túlélésének feltétele, akkor nincs ellene kifogása. 

Az emberiség megváltoztatásának reménye szinte mindig azzal végződik, 

hogy nem az emberiséget, hanem a saját gondolkodását változtatja meg. A 

reformerek gyakran lehetnek hajthatatlanok vagy szélsőségesek a tettekben, 

de ritkán hajthatatlanok a gondolkodásban, mert relevánsnak kell lenniük. 

De annak az embernek, aki a legkönnyebben illeszkedik a konvenciókba, és 

akit a legkevésbé feszít a velük való küzdelem, nagyobb szabadsága van a 

gondolkodásra. Az ókori gondolkodás valódi radikalizmusát a politikai 

tettekben tanúsított mérsékletesség fedi el, és ez sok modern tudóst 

félrevezet. Az ősöknek nem volt birtokuk, amely megvédte volna őket, és el 

akarták kerülni azt a prostitúciót, amelyre hajlamosak azok, akiknek az 

eszükből kell élniük. Nincs olyan erkölcsi rend, amely a filozófusokat 

megvédi, vagy amely biztosítaná, hogy az igazság győzedelmeskedjen 

hosszú vagy rövid távon. 

A filozófusok tehát a megtévesztés szelíd művészetét űzték. A 

polgári társadalomból nem lehet kilépni, bármit is gondolt Thoreau. De 

nem kerülhetik el, hogy észrevegyék őket. Ők mások. Ezért a filozófusok 

szövetkeztek az úriemberekkel, hasznossá tették magukat számukra, 

sohasem fedték fel magukat egészen előttük, szelídségüket és 

nyitottságukat a nevelésük megreformálásával erősítették. Miért 

nyitottabbak az urak, mint a nép? Mert van pénzük és ezáltal 

szabadidejük, és értékelni tudják a szépet és a haszontalant. És mert 

megvetik a szükséget. Nietzsche jó okkal mondta, hogy az ókori 

úriemberek azért de spedálták az evést és a nemi közösülést, mert ezeket 

a cselekedeteket állati természetük kényszerítette rájuk, és bennük volt a 

szabadok büszkesége. És bár hajlamosak a tiszteletre, lehetnek 

tiszteletlenek, és bizonyára kevésbé hajlamosak a vallási fanatizmusra, 

mint a sokan, mert kevésbé vannak a félelem szorításában. 

Arisztotelész az Etikájában bemutatja, hogy a filozófus az urak 

szövetségeseként jelenik meg, és beszél nekik a nemes cselekedetekről, 

amelyek az ő (nem az ő) specialitásuk. Látszólag csak annyit tesz, hogy 

tisztázza számukra azt, amit már gyakorolnak. De apró változtatásokat 

eszközöl, amelyek a filozófia irányába mutatnak. A jámborság még csak 

nem is szerepel az egyes erények felsorolásában. A szégyent pedig, amely a 

nemesek tulajdonsága és az értelem nagy ellensége, csak azért említi, hogy 
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száműzze a kánonból. Az erényes embernek nincs miért szégyenkeznie, 

mondja Arisztotelész - ez a megállapítás illik a Sacra- 



 

 

tes önképét, de nem jellemző az úriemberekre. Aris totle pedig 

fokozatosan az elméleti élet felé fordítja olvasói figyelmét, de nem úgy, 

hogy komolyan elméletet gyárt velük, hanem úgy, hogy rámutat arra az 

irányra, amely felé ez az élet vezet. Istenivé teszi, és saját 

befejezetlenségük kiteljesedését, amit korábban Akhilleusz csodálatával 

és az olümposzi istenek tiszteletével értek el. Most az elméleti embereket 

csodálják, akik egy gondolkodó istent szemlélnek. Nyitott kérdés, hogy 

az úriember kevésbé pontosan fogta-e fel így a filozófia lényegét, mint a 

modem ember, aki tiszteli a tudóst, mert hasznos dolgokkal látja el. 

Hasonlóképpen a Poétikában, Arisztotelész elmagyarázza az úriember 

szerelmeseinek, hogy 

a színházban, hogy mi a tragédia, és mit kapnak tőle. De itt is változtat 

egy kicsit a dolgokon. A költő nem a múzsák ihletője, ahogy Homérosz 

bemutatja magát, hanem a természet utánzója, vagyis ugyanannak, amit a 

filozófusok tanulmányoznak, és ezért nem egy olyan világot ábrázol, 

amely idegen attól, amit a filozófia tanulmányoz, vagy amely a tudomány 

által elismert okokkal ellentétes okokból fakad. Arisztotelész kifejezetten 

összekapcsolja a költészetet a filozófiával. A tragédia végét, végső okát 

pedig a szánalom és a félelem megtisztulásának mondja, annak a két 

szenvedélynek, amelyek együttesen lelkesedéshez, vallási 

megszállottsághoz vagy fanatizmushoz vezetnek. Szókratész támadta a 

költőket, amiért azok azokra a szenvedélyekre apelláltak, amelyek az 

embereket extázisba hozzák a rémülettől, amit elszenvedhetnek, és attól, 

hogy szenvedéseikben védtelenek. Szókratész szerint éppen itt kell az 

észhez folyamodni, hogy szembenézzenek a szükségszerűséggel, hogy 

emlékeztessék az embereket a dolgok rendjére, amely a velük egyénileg 

megtörténő véletlenek ellenére is létezik. A szánalom és a félelem 

elégtételért, figyelemért, komolyan vételért kiált. Mindenekelőtt az a 

világ, amelyet az emberek hajlamosak látni, tele van jóindulatú és 

rosszindulatú istenségekkel, akik komolyan veszik az ügyeiket. A 

költészetnek, ha sikeres akar lenni, meg kell szólítania ezeket a 

szenvedélyeket, amelyek szinte minden emberben erősebbek, mint az 

értelem. Mivel a költészetnek közönségre van szüksége, Szókratész 

szerint túlságosan is barátságos az értelem ellenségeivel szemben. A 

filozófusnak kevésbé van szüksége arra, hogy belépjen a sokak 

kívánságaiba, vagy ahogy korunk bölcsei mondanák, a történelem 

drámájába, vagy hogy elkötelezze magát. Ezért fokozza Szókratész a 

filozófia és a költészet közötti ellenségeskedést. 
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Arisztotelész, tulajdonképpen Szókratész nyomán, azt sugallja, hogy a 

költő lehet a halandók orvosa, akik annyira őrültek, hogy ragaszkodnak 

ahhoz, hogy halhatatlanok legyenek. A költő, nem pedig a filozófus 

kezelheti a filozófiára veszélyes szenvedélyeket, amelyeket Szókratész nagy 

kárára figyelmen kívül hagyott. Ő 
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fel tudja ébreszteni ezeket a szenvedélyeket, hogy kiürítse őket a lélekből, 

így a páciensek nyugodtabbak és higgadtabbak lesznek, és hajlandóbbak 

lesznek az értelemre hallgatni. Arisztotelész azt mondja a költőknek, hogy 

olyan hősöket mutassanak be, akik megérdemlik sorsukat, akiknek szomorú 

vége hihetőleg jellemhibájuknak tulajdonítható. Szenvedésük, bár sajnálatos, 

nem promisztikus, nem a világ erkölcsi rendjének, vagy annak hiányának 

szemrehányása. Az ilyen dráma hatása az lenne, hogy az embereket szelíddé 

és a világ összefüggéseiben, ok és okozat racionális kapcsolatában hívővé 

tegye. Ettől még nem válnak értelmessé, de megmenekülnek az ész 

gyűlöletétől, és hajlandóbbak lesznek elfogadni azt. Arisztotelész nem arra 

törekszik, hogy tudósokat faragjon az úriemberekből, hanem úgy mérsékli az 

uralkodó szenvedélyeiket, hogy a filozófia barátaivá tegye őket. Szókratész 

nagyjából ugyanezt teszi az Apológiában, amikor azokhoz fordul, akik a 

felmentése mellett szavaztak, és olyan mítoszokat mond nekik, amelyek 

hajlamosak arra, hogy a halál kevésbé tűnjön szörnyűnek. A mesék nem 

igazak, de megerősítik azt a szelídséget, amely visszatartotta őket attól, hogy 

féljenek Szókratésztől, és ezért elítéljék. Szókratész azért bírálja a 

költészetet, hogy arra ösztönözze, hogy a papok helyett a filozófusok 

szövetségese legyen. 

Így a filozófia válasza a polgári társadalom ellenséges 

magatartására egy nevelő célzatú, inkább költői vagy retorikai, mint 

filozófiai törekvés, amelynek célja az úri lelkek szenvedélyeinek 

mérséklése, a kemény szenvedélyek, mint például a harag, enyhítése és a 

lágyak, mint például a szánalom, megkeményítése. Minden ilyen 

törekvés mintája Platón dialógusai, amelyek együttesen vetekszenek az 

Iliász és az Odüsszeia vagy akár az evangéliumok műveivel, és egy új 

hőst mutatnak be, aki csodálatot és utánzást vált ki. Egy új hős 

bevezetéséhez új ízlést kell kialakítani, és a Szókratész iránti ízlés 

egyedülálló, ellentétes minden korábbi ízléssel. Platón a Felhők 

személyiségét a Mózeshez, Jézushoz vagy Akhilleuszhoz hasonló, 

civilizációt konstituáló alakok egyikévé teszi, akiknek nagyobb 

valóságuk van az emberek lelkében, mint saját hús-vér kortársaiknak. 

Ahogy Akhilleuszról azt mondják, hogy megformálta Nagy Sándort, 

Sándor Cézárt, Cézár pedig Napóleont - a völgyeken át a csúcsokról 

egymás felé nyúlva -, úgy Szókratész a filozófusok tanítója, két és fél 

évezreden át töretlen láncban, nemzedékről nemzedékre, minden 

korszakos változáson át. Platón ezt a hatást nem azzal biztosította, hogy 

Arisztotelész vagy Kant módjára reprodukálta Szókratész filozófiáját, 
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hanem azzal, hogy inkább Szophoklész, Arisztophanész, Dante és 

Shakespeare módjára ábrázolta a cselekedeteit. Szókratész az egyes 

lélektípusok uralkodó szenvedélyét olyan módon érinti meg, hogy 
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olyan módon, ahogyan az a vágyaik megfejtésének és az 

önmegértésükhöz szükségesnek tűnik. Vannak dialógusok, amelyek 

megérintik a jámborokat; némelyek a nagyravágyókat és az idealistákat 

mozgatják meg; mások az erotikusokat, megint mások a harcosokat és a 

politikusokat izgatják; egyesek a költőkhöz, mások a matematikusokhoz 

szólnak; a pénz szerelmeseiről éppúgy nem feledkeznek meg, mint a 

becsület szerelmeseiről. Alig van valaki, akit Szókratész beszédének 

egyik vagy másik aspektusa ne háborítana fel, de alig van valaki, akit 

más aspektusok ne hatnának meg és ne bátorítanának fel. Szókratész 

minden embertípus számára jobban kimondta az ügyet, mint ahogyan ők 

maguk is kimondhatták volna. (Természetesen azt is kimondta, hogy mi 

a probléma az egyes típusokkal és törekvéseikkel.) Platón bemutatja a 

Szókratész iránti szükségletet, és ezáltal érezteti a szükségletet az 

olvasóival. Nemcsak Alkibiadész érezte magát hiányosnak Szókratész 

nélkül. 

Szinte egyetlen esetben sem történt meg az ember teljes megtérése. 

A dialógusokban minden bizonnyal egyik sem szerepel. Maga Platón és 

néhányan mások is megtértek a filozófiához, és önmegismerésük azért 

volt lehetséges, mert Szókratészt többé-kevésbé megtűrték Athénban. A 

filozófia tolerálása megköveteli, hogy a filozófiáról úgy gondolják, hogy 

a társadalom erős elemeit szolgálja, anélkül, hogy ténylegesen a 

szolgájukká válna. A filozófusnak mindig meg kell barátkoznia az 

emberek és a kor embereinek legmélyebb előítéleteivel. Az egyetlen 

dolog, amit nem tud megváltoztatni, és nem is próbál megváltoztatni, az 

a haláltól való félelmük, valamint a hiedelmek és intézmények egész 

felépítménye, amely a halált elviselhetővé teszi, elhárítja vagy tagadja. A 

filozófus és minden más ember közötti alapvető különbség a halállal való 

szembenézés, illetve az örökkévalósághoz való viszonya. Nyilvánvalóan 

nem tagadja, hogy sok ember elszántan vagy nyugodtan hal meg. 

Viszonylag könnyű jól meghalni. A kérdés az, hogyan él az ember, és 

csak a filozófusnak nincs szüksége a dolgok jelentőségét meghamisító 

véleményekre ahhoz, hogy elviselje azokat. Egyedül ő keveri bele 

minden gondolatába és tettébe a halál valóságát - elkerülhetetlenségét és 

azt, hogy milyen kevés életünk van, a szerencsétől függünk -, és így 

képes élni, miközben őszintén törekszik a tökéletes tisztánlátásra. Ezért 

szükségszerűen a legalapvetőbb feszültségben van mindenkivel, kivéve a 

saját fajtáját. Mindenki máshoz ironikusan, azaz rokonszenvvel és 

játékos távolságtartással viszonyul. A hozzájuk való viszonya jellegének 
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megváltoztatása lehetetlen, mert a közte és közöttük lévő dispro-rész 

szilárdan a természetben gyökerezik. Így nincs elvárása a lényegi 

fejlődésre. A tolerancia, nem a helyes, a legtöbb, amiben reménykedhet, 

és éberen tartja a saját és a filozófia helyzetének alapvető 

törékenységének tudata. 
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Szókratész azokkal szövetkezik, akiknek hatalmuk van a városban, és 

akiket ugyanakkor lenyűgöz vagy elbűvöl. A báj azonban csak addig tart, 

amíg nem száll szembe a legfontosabb gondjaikkal. Kritón, a családapa, jó 

családapának tartja Szókratészt. Lakhész, a katona, jó katonának tartja 

Szókratészt. Akik Szókratészre haragszanak és vádaskodnak, mindig látnak 

valamit, amit a gyengédebb beállítottságúak nem vesznek észre. 

Thraszimakhosz látja, hogy Szókratész nem tiszteli a várost. Látja az 

igazságot Szókratészben, de nem tudja, legalábbis kezdetben, megkedvelni 

őt. A többiek értékelik őt, de részben azért, mert vakok arra, ami számára a 

legfontosabb. Ez adja a mintáját annak a politikai taktikának, amelyet a 

filozófusok Platóntól Ma chiavelliig követnek. Egyik sem volt elsősorban 

politikai, mert határozott határa volt annak, amit a politikától várni lehetett, 

és lényeges volt, hogy az igazságra való törekvést ne tegyük függővé attól, 

hogy mi a politikailag releváns. A politika annyiban volt komoly tanulmány, 

amennyiben a lélekről lehetett belőle tanulni. De a gyakorlati politika 

minden filozófusnál, bármilyen nagyok is voltak az elméleti különbségek, 

ugyanaz volt. Olyan írásművészetet gyakoroltak, amely annak a rendszernek 

az uralkodó erkölcsi ízlésére apellált, amelyben éltek, de amely azon kívül is 

elvezethetett néhány éles eszű olvasót az elíziumi mezőkre, ahol a 

filozófusok találkoznak, hogy beszélgessenek. Gyakran váltak saját 

nemzetük hagyományainak értelmezőivé, finoman megváltoztatva azokat, 

hogy nyitottá tegyék őket a filozófia és a filozófusok számára. Mindig 

gyanúsak voltak, de mindig voltak jól elhelyezett barátaik is. 

Emiatt az olyan emberek, mint Platón, Cicero, Farabi és Maimonidész 

írásainak formája és tartalma nagyon különbözőnek tűnik, miközben belső 

tanításaik minden tekintetben azonosak lehetnek. Mindegyiküknek más a 

kiindulópontja, más a barlangja, ahonnan fel kellett emelkednie a fényre, és 

ahová vissza kellett térnie. Így tűntek "relevánsnak" anélkül, hogy a korabeli 

előítéleteknek megfelelően formálták volna elméjüket. Ez megóvta őket attól 

a kényszertől vagy kísértéstől, hogy alkalmazkodjanak ahhoz, ami a 

leghatalmasabb. A klasszikus filozófia bámulatosan robusztus volt, és túlélte 

az elképzelhetőnél nagyobb változásokat, mint például a pogányságtól a 

kinyilatkoztatott bibliai vallásokig. A páduai Marsilius éppúgy arisztotelészi 

volt, mint Arisztotelész, ami azt bizonyítja, hogy a problémák állandóak, de 

kifejeződéseik változnak. Mi, modernek úgy gondoljuk, hogy egy 

viszonylag kisebb változás, mint amilyen a francia forradalom okozta, új 

gondolkodást tesz szükségessé. A régiek úgy tartották, hogy az embernek 

soha nem szabad hagynia, hogy az események felülkerekedjenek rajta. 
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hacsak ezek az események nem tanítottak valami lényegesen újat. 

Minden korábbinál és minden korábbinál jobban törekedtek arra, hogy 

megőrizzék az elme szabadságát. Ez volt az ő örökségük az egyetem 

számára. Ők azonban soha nem hagyták, hogy ez az elv dogmává váljon, 

és soha nem számítottak arra, hogy ennek más alapja is lesz, mint az 

eszük. Mindig szem előtt tartották vállalkozásuk felelősségét és 

kockázatait. 

Összefoglalva, az ókori filozófusok egytől egyig az arisztokratikus 

politika hívei voltak, de nem azokból az okokból, amelyeket az 

értelmiségtörténészek szoktak nekik tulajdonítani. A szó magasabb 

értelmében arisztokratikusak voltak, mert úgy gondolták, hogy az észnek 

kell uralkodnia, és csak a filozófusok szentelik magukat teljesen az észnek. 

De ez csak elméleti érv, hiszen a filozófusok valójában sohasem uralkodnak. 

Arisztokratikusak voltak a vulgáris értelemben, a régi vagyonnal 

rendelkezők hatalmát részesítették előnyben, mert az ilyen emberek, ha nem 

is értik, de könnyebben felfogják a filozófia nemességét, mint magát a célt. 

Legegyszerűbben, nekik van pénzük a műveltségre és idejük arra, hogy 

komolyan vegyék azt. Csak a technológia, a vele járó problémákkal együtt, 

teszi lehetővé az egyetemes oktatást, és ezért nyitja meg a filozófia és a 

politika másfajta viszonyának perspektíváját. 

 

 

A felvilágosodás transz(ormáció) 

A felvilágosodás gondolkodói, mint már mondtam, minden korábbi 

filozófust szemrehányással illettek, amiért nem tudtak segíteni az embereken 

és önmagukon. A Köztársaság formulája, miszerint a hatalomnak és a 

bölcsességnek egybe kell esnie, ha a városokban valaha is véget akarunk 

vetni a gonoszságoknak, tökéletesen kifejezi azt, amit a felvilágosodottak 

értettek alatta. A hatalom és a bölcsesség szükségszerű egysége a régiek 

számára csak véletlen, azaz a filozófus ellenőrzésén teljesen kívül eső 

véletlenen múlik. A tudás önmagában nem hatalom, és bár önmagában nem 

kiszolgáltatott a hatalomnak, azok, akik keresik és birtokolják, minden 

bizonnyal azok. Ezért a filozófusok nagy erénye politikai tetteikben a 

mértékletesség volt. Teljesen rá voltak utalva a hatalmasok előítéleteire, és a 

legfinomabban kellett bánniuk velük. A közvéleménytől való elhatárolódás 

kemény fegyelmének vetették alá magukat. Bár elkerülhetetlenül meg kellett 

próbálniuk a politikai életet a maguk javára befolyásolniuk, soha nem 
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gondolták magukat komolyan alapítóknak vagy törvényhozóknak. A 

bölcsességtelen hatalom és a hatalom nélküli bölcsesség keveréke az ókoriak 

szemléletében 
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mindig úgy végződik, hogy a hatalom megerősödik, a bölcsesség pedig 

csorbát szenved. Aki a hatalommal kacérkodik - mondta Szókratész -, az 

kénytelen lesz hazudni vele. 

A megalkuvás nélküli különbség, amely a filozófusokat minden 

mástól elválasztja, a halálra és a haldoklásra vonatkozik. A filozófiai 

életmódon kívül nincs más életmód, amely képes lenne megemészteni a 

halálról szóló igazságot. Bármi legyen is az az illúzió, amely a filozófiai 

életformától eltérő életformákat és rendszereket támogat, a filozófus 

annak ellensége. Ebben a kérdésben sohasem találkozhatnak az elmék, 

ahogyan abban a régiek és a modemek is egyetértettek. Az ókoriak 

számára természetesnek tűnt, hogy szövetségeseiket a közönségesen 

bátrak között találják meg, vagyis azok között, akik hajlandók kitartással, 

sőt rettenthetetlenséggel szembenézni a halállal, bár ehhez a nemesről 

való megalapozatlan hiedelmekre volt szükségük, amelyek elfeledtették 

velük a jót. A filozófusokkal osztoznak azon a közös alapon, amelyen a 

puszta életnél valami magasabb rendű dolog nyugszik. Ám 

áldozatvállalásuknak nincs jó oka. Akhilleusz sirámai és panaszai arról, 

hogy miért kell meghalnia a görögökért és a barátjáért, nagyon 

különböznek Szókratész érveitől és az ezek alapjául szolgáló érveléstől, 

hogy elfogadja a halált, mert öreg, mert elkerülhetetlen, és mert szinte 

semmibe sem kerül neki, és hasznos lehet a filozófia számára. A harag 

jellemzi Akhilleuszt; a számítás Szókratészt. Bármilyen szimpátia is van 

a két embertípus között, az - anakronisztikusan szólva - azon alapul, 

hogy Akhilleusz félreérti Szókratészt. 

Az új filozófia által kitalált rendkívüli eszköz, amely összhangot 

teremt a filozófia és a politika között, az volt, hogy az egyik félreértést 

felcserélte a másikkal. Minden ember fél a haláltól, és szenvedélyesen el 

akarja kerülni. Még a hősök is, akik megvetették, a félelem hátterében 

teszik ezt, ami elsődleges. Csak a vallási fanatikusok, akik biztosan 

hisznek a halál utáni jobb életben, menetelnek vidáman a halálba. Ha a 

filozófia ahelyett, hogy azon ritka természetektől függene, akik nemesen 

viszonyulnak a halálhoz, ami ellenkezik a természet rendjével, anélkül, 

hogy elpusztítaná önmagát, eljátszhatná a demagóg szerepét - vagyis a 

minden emberben meglévő és legerősebb szenvedélyre apellálna -, 

osztozhatna ebben az erőben és kihasználhatná azt. Ahelyett, hogy 

harcolna az emberi természet ellen, a filozófia együttműködve vele, 

uralhatná azt. Röviden, ha a filozófia nem erkölcsi tanítómesterként, 

hanem a legkedvesebb álmaiban való együttműködőként tárulna az 
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ember elé, akkor a filozófus a tömegek szeretetében a pap, a politikus és 

a költő helyébe léphetne. Erre gondolt Machiavelli, amikor a régi írókat 

vádolta, amiért képzeletbeli fejedelemségeket és köztársaságokat 

építettek. 
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amelyek elhanyagolják, hogy az emberek valójában hogyan élnek, és 

inkább arra koncentrálnak, hogyan kellene élniük. Azt tanácsolja az 

íróknak, hogy alkalmazkodjanak az uralkodó szenvedélyekhez, ahelyett, 

hogy olyan erények gyakorlására buzdítanák az embereket, amelyek 

ritkán tökéletesek, amelyek jósága az őket gyakorló egyének számára 

megkérdőjelezhető, és amelyeknek prédikálása minden érintett számára 

unalmas. Egyszóval, változtassuk a filozófiát jótevővé, és akkor jónak 

fogják tartani, és élvezni fogja a jótevőkre háruló hatalmat. 

A filozófiát fel lehet használni a szerencse meghódítására, így 

Machiavelli an nounced. Platón szerint természetesen a szerencse - a 

véletlen - tette lehetetlenné, hogy a filozófusok uralkodjanak. A 

szerencse szabályozza a hatalom és a bölcsesség viszonyát, ami azt 

jelenti, hogy az emberek nem számíthatnak arra, hogy beleegyeznek a 

bölcsek uralmába, és a bölcsek nem elég erősek ahhoz, hogy erre 

kényszerítsék őket. A szerencse meghódítása Machiavelli számára azt 

jelentette, hogy a gondolkodás és a gondolkodók képesek kikényszeríteni 

és garantálni az emberek beleegyezését. Ha ez lehetséges, akkor az 

ókori filozófusok mértéktartása félénkségnek tűnik. A merészség a 

politikai színtéren a filozófusok új hajlamává válik. Danton "de l'audace, 

encore de l'audace, toujours de l'audace, " csak egy halvány, pusztán 

politikai másolata Machiavelli eredeti harci felhívásának. Bacon állítása, 

miszerint a tudomány célja, hogy "megkönnyítse az ember helyzetét", 

Descartes állítása, miszerint a tudomány az embert "a természet urává és 

birtokosává" teszi, és az a közhely, hogy a tudomány a természet 

átverése, Machiavelli forradalmának utódai, és a modern filozófia által 

elfogadott politikai arculatot alkotják. 

A régi rendszer elleni támadásra elfogadott stratégia két részből állt 

-az egyik a természettudományokhoz, a másik a 

politikatudományokhoz tartozik. Először is, Descartes azt javasolta, hogy 

a szerény orvos, Szókratész egyik rendi példája az értelmes iparosnak, 

akiből hiányzik az a politikai vagy vallási pompa, amely az embereket az 

emberi színpad középpontjába emeli, ha a tudomány ezerszeresére növeli 

gyógyító erejét, akkor elég ígéretet tehet arra, hogy 

-ha nem is az örökkévalóság, de legalábbis az egyre növekvő hosszú élet 

-, hogy elnyerje az emberek ragaszkodását, és kiábrándítsa a papot. 

Ezután Hobbes azt javasolta, hogy ha egy másik alázatos típust, a 

rendőrt, aki megvédi az embereket azoktól, akik az erőszakos halált 

alkalmazzák, hatékonnyá lehetne tenni egy új politikai rendben, amely az 
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erőszakos haláltól való félelemre épül, és amelyet egy újfajta, a 

szenvedélyeket új módon megszólító politológus alapít, akkor 

elháríthatná a valódi veszélyeket az emberek számára, akiket arra 

késztettek, hogy szembe nézzenek ezekkel a veszélyekkel, és ezáltal 

eltávolodjanak a láthatatlan hatalmaktól és azok minisztereitől való 

félelemtől. Doktor 
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és a rendőrök, akiket a tudományok alkalmazása is megerősített, egy 

teljesen új politikai vállalkozás alapját képezték. Ha az egészség és a 

biztonság iránti törekvés magával ragadná az embereket, és rávezetné 

őket, hogy felismerjék a megőrzésük és a tudomány közötti kapcsolatot, 

akkor létrejönne az összhang az elmélet és a gyakorlat között. A 

tényleges uralkodók, miután néhány évszázadon keresztül ügyes 

propagandával a nép szenvedélyeit a trón és az oltár ellen irányították, 

hosszú távon az alattvalóik által kényszerítve lennének, és kénytelenek 

lennének a tudósok tervét megvalósítani. A tudósok, Harvey Mansfield 

formuláját használva, a rejtett uralkodók lennének. A politikusok által 

követett célokat és az általuk használt eszközöket a filozófusok aknáznák 

ki. A tudósok szabadok lennének és támogatást kapnának, és a 

tudományos haladás azonos lenne az így felfogott politikai haladással. A 

tudósok ebben a rendszerben a tudósok világrendjéhez tartoznak, mert a 

nemzeti lojalitások és szokások tudósként nem számítanak számukra. Ők 

kozmopolita emberek. Fokozatosan át kellene alakítani a politikai 

rendeket, hogy semmilyen partikularitás ne maradjon az ész 

működésének útjában, vagy ne okozzon konfliktust a tudós haza iránti 

hűsége és az igazság iránti hűsége között. Csak egyetlen tudomány 

létezik. Mindenütt ugyanaz, és mindenütt ugyanazokat az eredményeket 

produkálja. Hasonlóképpen, elvileg csak egyetlen legitim politikai rend 

létezhet, amelyet a tudomány alapoz meg, a tudományra és a 

tudományért. Lehetnek még egyes nemzetek, amelyeknek régi, de 

hanyatló hagyományaik vannak, amelyek a múltban szerzett különleges 

tapasztalatokból erednek, és az ezekhez való ragaszkodás rángathatja a 

tudósok kozmopolitizmusát. De a nemzeteknek mindannyiuknak 

fokozatosan hasonlóvá válnak. Tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. 

Ez a jogtan az igazságosságról szóló világos és biztos racionális 

tanítás, amely az ősi tanítások helyét hivatott átvenni, amelyek "olyanok 

voltak, mint a homokra épített várak". Valójában a jogok nem mások, 

mint a minden ember által megtapasztalt alapvető szenvedélyek, 

amelyekhez az új tudomány szólít fel, és amelyeket felszabadít a 

látszólagos érvelés és az isteni büntetéstől való félelem által rájuk 

kényszerített korlátok alól. Ezeket a szenvedélyeket szolgálhatja a 

tudomány. Ha ezek a természet által adott szenvedélyek azok, amelyek 

kielégítésére az embereknek engedélyük - "joguk" - van, akkor kialakul a 

tudomány és a társadalom társulása. A polgári társadalom ekkor ezt a 

kielégülést - az életet, a szabadságot és a tulajdonra való törekvést - tűzi 
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ki egyetlen céljául, és az emberek beleegyeznek, hogy 

engedelmeskedjenek a polgári hatóságnak, mert az tükrözi az igényeiket. 

A kormányzás szilárdabbá és biztosabbá válik, most már inkább 

szenvedélyeken, mint erényeken, inkább jogokon, mint kötelességeken 

alapul. Ezek az életet megőrző szenvedélyek úgy működnek, mint a 
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az erkölcsi és politikai érvelés premisszái, amelyek formája a következő: 

"Ha meg akarom őrizni magam, akkor békére kell törekednem. Ha 

békére törekszem, akkor ... stb." Ilyen nyilvánvaló és mélyen átélt 

előfeltevések alapján az emberek kormányhoz való hűsége inkább 

észérvek, mint szenvedélyes hit kérdése lehet. Az ilyen imperatívuszok 

éppen az ellenkező végletet jelentik a Tízparancsolatban foglaltakkal 

szemben, amelyek nem adnak indokokat a parancsolataik betartására, és 

nem az alapvető szenvedélyeket erősítik meg, hanem gátolják azokat. Az 

emberek most az érvelőknek köszönhetik, hogy tisztában vannak 

céljaikkal. Racionális okokból engedelmeskednek az őket védő 

törvénynek. És tisztelik, és követelik, hogy a kormányzat tisztelje a 

tudósokat, akik az ész magasabb rendű felhasználásával leginkább 

képesek megérteni és megszelídíteni az ellenséges természetet, beleértve 

az emberi természetet is. A kormány közvetítő lesz a tudósok és az 

emberek között. 

A jogok tanítása megteremtette a modern egyetem kereteit és 

légkörét. Egy olyan rendszer, amely tagjainak hajlamaira épül, olyan 

rendszer, amelyben a helyesen értelmezett szabadság az elsődleges. A 

megismeréshez való jog pedig azonnal következik abból a jogból, hogy 

az ember saját megőrzésére törekedjen, és hogy maga döntsön a 

megőrzéshez szükséges eszközökről. És a megismeréshez való jog, 

azoké, akik tudni akarnak és tudnak, különleges státusszal bír. Az 

egyetemek azért virágoztak, mert úgy látták, hogy úgy szolgálják a 

társadalmat, ahogyan az szolgálni akarja, nem pedig úgy, ahogyan 

Szókratész szolgálta, vagy ahogyan Thalész nem szolgálta. Így valóban 

igaz, hogy a liberális egyetem és a liberális demokrácia között 

különleges rokonság van, de nem azért, mert a professzorok a "rendszer" 

futtatói, hanem azért, mert ez az egyetlen rendszer, ahol a hatalmasokat 

meggyőzik arról, hogy jó, ha hagyják a professzorokat azt csinálni, amit 

akarnak. E "liberális" keret nélkül a professzorok által maguknak 

követelt jogok értelmetlenek. Magát a jogok fogalmát a liberalizmus 

alapítói fogalmazták meg először, és az egyetlen otthona a liberális 

társadalomban van, mind elméletben, mind gyakorlatban. 

Mindez azt jelentette, hogy a filozófusok pártot váltottak az 

arisztokratikusról a demokratikusra. A népet, amely definíció szerint 

műveletlen és az előítéletek székhelye volt, lehetett nevelni, ha a nevelés 

jelentését a szép dolgok megtapasztalásáról a felvilágosult önérdekre 

változtatták. Az arisztokraták a büszkeségükkel, a dicsőség szeretetével, 
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azzal az érzésükkel, hogy az uralkodás jogával születtek, most az ész 

uralmának akadályainak tűnnek. Az új filozófusok annak szentelték 

magukat, hogy az arisztokratákat visszavezessék a köznép közé, eltávolítsák 
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pszichológiai alapjait és ízlésük becsmérlését. Ez a nép felé fordulás úgy 

is felfogható, mint az egyenlőség iránti tisztességes vágyuk elismerése, és 

hajlandóságuk arra, hogy szerződést kössenek arra, hogy ne tegyenek 

igazságtalanságot, cserébe azért, hogy ne szenvedjenek igazságtalanságot, 

szemben a nemesek elutasításával az egyenlőség iránt, és hajlandóságával 

megkockáztatni az igazságtalanság elszenvedését, hogy elsők lehessenek. 

Vagy úgy is felfogható, mint egy keménykezű stratégia, amelyet a nép 

hatalmának kihasználása érdekében fogadtak el. Ebben a modern 

filozófusok az ókori zsarnokokat utánozták, akiknek könnyebb volt 

megfelelni a népnek, mint a nemeseknek, akik mertek velük versenyezni. 

Senkinek sincs természetszerűleg kiváltságos helyzete a tudósokon kívül. 

Ezt a fordulatot nem úgy kell értelmezni, mint a filozófiában a 

jobboldalról a baloldalra történő elmozdulást. A jobboldal és a baloldal 

kialakulása a politikai aktivizmus felé fordulás következménye volt, a 

politikai akkomodacionizmustól való elfordulásé. A baloldal a modern 

filozófia hordozója, a jobboldal pedig a modern filozófiával szembeni - 

nagyrészt vallási - ellenzék. A központ csak a régi liberalizmus, amikor a 

nyolcvanadik század végén a filozófiai pártban skizma következik be, és 

egy radikálisabb egalitarizmus belülről fenyegeti a tudomány projektjét. 

A baloldal a társadalomnak a felvilágosodás általi átalakulását jelenti, 

egy olyan lehetőséget, amelyet vagy nem látott előre, vagy elutasított 

minden régebbi gondolkodó. A modernitásban lehetséges, hogy létezik 

jobboldali filozófus, azaz olyan, aki ellenzi a társadalom 

racionalizálására irányuló filozófiai kísérletet; az ókorban azonban 

minden filozófusnak ugyanaz volt a gyakorlati politikája, amennyiben 

egyikük sem tartotta megvalósíthatónak vagy üdvösnek a gazdagok és 

szegények közötti viszony alapvető vagy tartósan progresszív módon 

történő megváltoztatását. Az erkölcsi és szellemi alapokon nyugvó, a 

bölcsek szavazati jogát parancsoló demokratikus politika szigorúan 

modern találmány, a tágan értelmezett felvilágosodás szerves része. 

A filozófusoknak azonban nem voltak illúzióik a demokráciával 

kapcsolatban. Amint említettem, tudták, hogy egyfajta félreértés helyébe egy 

másik fajta félreértés lép. Az úriember úgy gondolta, hogy a filozófiai 

higgadtság a halállal szemben a nemes érdekében gyakorolt úri vagy hősies 

bátorságból fakad. A nép embere ezzel szemben a filozófusnak a halál 

elkerülésére vonatkozó ésszerűségét az őt motiváló szenvedélyes 

halálfélelem termékének tekinti. A filozófus azonban tudja, hogy a 

racionális, számító, gazdasági ember ugyanolyan irracionálisan keresi a 
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halhatatlanságot, mint, vagy még inkább, mint az örök hírnévben vagy egy 

másik életben reménykedő ember, amelynek egyetlen jele vagy garanciája a 

következőkben rejlik. 
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reményei, hanem amiért megszervezi az életét. A haszonelvű értelmesen 

viselkedik mindabban, ami a megőrzéshez szükséges, de soha nem veszi 

figyelembe, hogy meg kell halnia. Mindent megtesz, ami ésszerű, hogy 

halogassa halála napját - gondoskodik a védelemről, a békéről, a rendről, az 

egészségről és a jólétről. 

-de aktívan elnyomja a tényt, hogy el kell jönnie ennek a napnak. Egész 

élete az elkerülhetetlen halál elkerülésében merül ki, és ezért azt 

gondolhatnánk, hogy ő a legirracionálisabb ember, ha a racionalitásnak 

bármi köze van a végek megértéséhez vagy az emberi helyzet mint olyan 

megértéséhez. Fenntartás nélkül enged a legerősebb szenvedélyének és 

az abból fakadó kívánságoknak. A hős és a jámbor ember legalább 

számot vet az örökkévalósággal. Bár vágyaik miatt mitologizálnak róla, 

az a testtartás, amelyet felvesznek, valahogy mégis ésszerűbb. A 

filozófus mindig úgy gondolkodik és cselekszik, mintha halhatatlan 

lenne, miközben mindig teljes tudatában van annak, hogy halandó. 

Igyekszik minél tovább életben maradni, hogy filozofálhasson, de ennek 

érdekében nem változtat sem az életmódján, sem a gondolkodásán. 

Olyan módon értelmes, amilyenek a hősök soha nem lehetnek; az 

örökkévalóság leple alatt szemléli a dolgokat, ahogyan a burzsoák soha 

nem tehetik. Ezért nem egyezik egyikükkel sem. Csak a megismerésnek 

szentelt élet képes egyesíteni ezeket az ellentéteket. Szókratész a tragikus 

hős, akinek elméje tele van azzal, amin a műkedvelők gondolkodnak. 

A nagy modern filozófusok éppúgy filozófusok voltak, mint a 

az ősök. Tökéletesen tudatában voltak annak, hogy mi választja el őket 

minden más embertől, és tudták, hogy a szakadék áthidalhatatlan. 

Tudták, hogy a többi emberrel való kapcsolatukat mindig az 

ésszerűtlenség közvetíti. Megmerészkedtek a természetes hajlamokból 

fakadó érvelés sajátos formájába. Úgy tűnik, bíztak abban, hogy hasznot 

húzhatnak a racionális aspektusból, és megakadályozhatják, hogy az 

irracionális eluralkodjon rajtuk. Az elméleti élet az ő szemléletükben 

éppoly különálló maradt a gyakorlati élettől, mint az antikban - az 

elmélet az egyetemes és változatlanra tekintett, miközben megértette a 

partikuláris és változóval való kapcsolatát; a gyakorlat, teljesen 

elmerülve az utóbbiban, az egészet csak annak értelmében látta, mint 

teodíciát vagy antropodíciát, Istenként vagy Történelemként bemutatva. 

A filozófia és a filozófusok mindig átlátnak az egyéni megváltás ilyen 

reményein, és ezért elszigetelődnek. A modern filozófusok tudták, hogy 

az elméletet önmagáért űzik, de érdekeltek voltak annak a véleménynek 
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a terjesztésében, hogy - Clausewitzot idézve - az elmélet csak más 

eszközökkel űzött gyakorlat. 
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A szekrényeikben vagy akadémiáikon ülő filozófusoknak egészen más 

céljaik vannak, mint az emberiség többi részének. Az elmélet és a gyakorlat 

harmóniájának víziója csak látszólagos. A modernek nem gondolták, mint a 

régiek, hogy a kettő azonosítása során szem elől tévesztik a kettő közötti 

különbséget. Ez a legpontosabb meghatározása merészségüknek. Amit az 

ősök szinte vallásos módon különválasztottak, azt a modernek úgy 

gondolták, hogy kockázat nélkül egyesíthetik. A kérdés a következő: Az 

értelemre épülő társadalom szükségszerűen ésszerűtlen követelményeket 

támaszt-e az értelemmel szemben, vagy pedig közelebb közelít az 

értelemhez, és aláveti magát az ésszerűség szolgálatainak? A nehézségre 

rávilágít egy görög szó, a praxis népszerű kortárs félreértelmezése. Ez ma 

azt jelenti, hogy nincs elmélet és nincs gyakorlat, hogy a politikát elméletivé 

tették, a filozófiát pedig politizálják. Ez az örök és az időszerű közötti 

különbségtétel meghaladását sürgeti. Ez bizonyára a felvilágosodás 

eredménye, bár ellentétes a felvilágosítók szándékaival. A kérdés az, hogy 

ez szükségszerű vagy csak véletlen következmény. 

Régóta divatos volt egyes körökben, hogy a gondolkodók kezelésére 

a felvilágosodás optimista és felszínes. Ezt a nézetet a francia forradalom 

nyomán a reakciósok és a roman tikusok, a vallásos és a költői 

ellencsapás, amely jelentős és tartós sikert aratott. A modern filozófusok 

állítólag egy új hajnalban hittek, amelyben az emberek értelmes 

emberekké válnak, és minden a legjobbra fordul. E népszerű nézet 

szerint ők nem értették meg a gonoszság kiirthatatlan jellegét, és nem 

ismerték, vagy legalábbis nem vették kellőképpen figyelembe az 

irracionális hatalmát, amellyel későbbi, mélyebb korunk oly teljes 

mértékben tisztában van. Ezeken az oldalakon megpróbáltam 

megmutatni, hogy ez egy ferde és öncélú értelmezés. Senki sem 

vádolhatja őket azzal, hogy optimisták voltak abban az értelemben, hogy 

az ész egyszerű győzelmét várták, vagy hogy alábecsülték a gonosz 

hatalmát, aki alaposan szemügyre veszi az e filozófusok által felvázolt 

projektet. Nem veszik kellőképpen figyelembe, hogy mennyire 

machiavellisták voltak, a szó minden értelmében, és hogy valójában 

Machiavelli tanítványai voltak. Nem az emberben rejlő rosszról való 

megfeledkezéstől remélték sorsának javulását, hanem attól, hogy 

engedtek neki ahelyett, hogy szembeszálltak volna vele, a normák 

csökkentésével. Az a minősített racionalitás, amelyet a legtöbb embertől 

elvártak, öncélúan a _legnagyobb irracionalitás bátorításán alapult. Az 

önzésnek a közjóhoz vezető eszköznek kellett lennie, és soha nem 



 

 

gondoltak arra, hogy a 
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a múltbeli nemzetek erkölcsi vagy művészi ragyogását az általuk tervezett 

világ megismételné. Az írásaikban található keménység és játékosság 

kombinációjának el kell oszlatnia az alaptalan reménykedés minden 

gyanúját. Amit terveztek, az "reális" volt, ha egyáltalán volt valami. 

Ami pedig a felszínességet illeti, minden azon múlik, hogy mi a 

legmélyebb emberi tapasztalat. A filozófusok, az ókoriak és a modernek, 

egyetértettek abban, hogy az emberiség kiteljesedése az értelem 

használatában rejlik. Az ember a partikuláris lény, amely képes megismerni 

az egyetemeset, az időbeli lény, amely tudatában van az örökkévalóságnak, a 

rész, amely képes felmérni az egészet, a hatás, amely keresi az okot. Akár a 

lét felfogásának csodálkozása, akár csak a dolgok megfejtése, az értelem az 

a cél, amiért az irracionális dolgok léteznek, és mindazt, ami az emberben 

pusztán brutálisnak tűnik, racionális elhivatottsága tudatosítja. 

- így gondolták a filozófusok. Christopher Marlowe nagyon jól értette mind 

a filozófiát, mind Machiavellit, amikor az utóbbi szájába adta a következő 

mondatot: "Azt vallom, hogy nincs más bűn, csak a tudatlanság". Vannak 

más tapasztalatok is, mindig a vallásosak, és a modern időkben a költőiak, 

amelyek egymással versengő igényeket támasztanak. De nem nyilvánvaló 

rögtön, hogy az ő igényeik magasabb rendűek a filozófia igényeinél. A 

kérdés ismét visszatér az értelem és a kinyilatkoztatás viszonylagos 

méltóságához. Az a tény, hogy a népszerűsített racionalizmus valóban 

felületes, nem érv a filozófusok ellen. Ők tudták, hogy ez így lesz. (És még 

ebben sem a jogait ismerő és gyakorló demokratikus polgár a 

legmegvetendőbb lény.) A központi emberi jót akarták a társadalom 

középpontjába állítani, és a felvilágosodás volt és maradt az egyetlen 

plauzibilis séma erre. 

Ennek fényében abszurdnak tűnik számomra, hogy Bacon, 

Descartes, Hobbes, Leibniz, Locke, Montesquieu, sőt Voltaire (akit talán 

csak népszerűsítőjének tekinthetünk) kevésbé volt mély, mint Jacques 

Maritain vagy T. S. Eliot - hogy csak két híres kortársat említsek, 

akiknek szájából fiatalemberként azt tanultam, hogy a felvilágosodás 

sekélyes. Rousseau, aki a felvilágosodás hatásainak mélyreható 

kritikai iskoláját kezdeményezte, mégis azt mondja, hogy Bacon, Des 

cartes és Newton nagyon nagy emberek voltak, és a "bölcs Locke-ról" 

beszél. Tudta, hogy ezek az elméleti rokonai, bár döntő kérdésekben 

nem értett velük egyet. A modern társadalom közönségességével, amely 

az értelmiségiek oly sok panaszának tárgya, a filozófusok hajlandóak 

voltak együtt élni. Végül is, ahogy Szókratész rámutat, minden társadalom 
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nagyjából ugyanúgy néznek ki a magasból, legyen az a periklészi Athén 

vagy az iowai Des Moines. Egy békés, gazdag társadalom, ahol az emberek 

felnéznek a tudományra, és van elég pénzük, hogy eltartsák azt, többet ér, 

mint a ragyogó imperium, ahol rabszolgák vannak, és nincs filozófia. Locke 

azért tűnik felszínesnek, mert nem volt sznob. Kizárt, hogy parádésan tudta 

volna felvonultatni azt a pompát, amit látott. 

Kétségtelen, hogy ezek komoly emberek voltak, és hogy az ő 

találmányaik olyan közvélemény-hatást váltottak ki, amilyet sem előtte, sem 

azóta nem tapasztaltak filozófusok vagy tudósok. Az egyetlen 

összehasonlítható politikai esemény a Machiavelli által prófétáknak nevezett 

új módok és rendek megalapítása - Mózes, Kürosz, Thészeusz, Romulus és 

(szerinte) Jézus által -, amelyeket Machiavelli a filozófusok utánzására 

szólította fel. A modernitás nagyrészt ezeknek a filozófusoknak a műve, és 

önismeretünk attól függ, hogy megértjük, mit akartak és mit tettek, és így 

megértjük, miért különbözik a mi helyzetünk minden más helyzettől. 

Bármennyire is ellentétes a kortárs történelmi bölcsességgel, a modern 

történelem minden balesetén végigvonuló vezérfonal a felvilágosodás 

filozófiai tanítása. A modern rezsimeket az értelem fogalmazta meg, és azok 

tagjainak ésszerűségétől függnek. És ezek a rezsimek tevékenységük minden 

területén megkövetelték a természettudományok észszerűségét, és a 

tudományos haladás követelményei nagymértékben meghatározzák 

politikájukat. Akár liberális demok raciának, akár polgári társadalomnak 

nevezzük, akár az ember jogainak vagy a szerzési vágyak rendszerének, akár 

pozitív vagy negatív értelemben használjuk a technológiát, mindenki tudja, 

hogy ezek a kifejezések világunk központi vonatkozásait írják le. Ezek 

bizonyíthatóan a dolgok természetét mélyen átlátó emberek egy kis 

csoportjának gondolkodásának eredményei, akik együttműködtek egy olyan 

vállalkozásban, amelynek sikere szinte hihetetlen. Ez az élet minden 

részletét áthatotta és megismertette. Ezeket az embereket nem lehet elvetni, 

de meg lehet kérdőjelezni őket. 

 

 

Swift kételyei 

Az egyik legkorábbi kérdező Jonathan Swift volt, aki látta, hogy mi a 

szándék, és az ősök és a költészet nevében felszólalt ellene. A Gulliver 

utazásai a korai modern filozófiának azt jelenti, amit Aristo phanes A 

felhők című műve a korai ókori filozófiának. Gulliver utazásai 
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nem más, mint Swift antikvitás iránti vonzalmának komikus 

kinyilvánítása, az ősöket óriásoknak és nemes lovaknak, a moderneket 

pedig törpéknek és Yahoosnak állítva be. Az "Utazás Laputába" című 

fejezetben foglalkozik a minket leginkább érintő aspektussal, az 

akadémiák és egyetemek - Pierre Bayle kifejezésével élve: az Irodalmi 

Köztársaság - megalapításával. Gul máj, miután Lilliputban megfigyelte 

a modern politikát, Laputába utazik, hogy megnézze a modern 

tudományt és annak hatásait az életre. Laputa egy repülő sziget, amelyet 

természettudósok uralnak. Ez természetesen a Brit Királyi Társaság 

paródiája, amely Swift idejében a modern gondolkodás által inkább a 

közéletbe és a közéletbe csábított filozófusok és tudósok viszonylag új 

keletű egyesülete volt. Ezen a különös új földön Gulliver az elsődleges 

emberi gondoktól elvonatkoztatott elméleti foglalatosságot talál, 

amelynek kiindulópontja nem az emberi dimenzió volt, de amely végül 

megváltoztatja azt. A Repülő Szigeten az emberek egyik szeme befelé, a 

másik a zenit felé fordul. Tökéletes karteziánusok - az egyik egoista 

tekintetük a másikra szegeződik. 

az ént mintázza, egy kozmológiai szem a legtávolabbi dolgokat figyeli. 

A köztes tartomány, amely korábban a koncentráció központja volt, és 

amely meghatározta mind az egót, mind a csillagok tanulmányozásának 

mintáját, nem tartozik a laputiai látókörbe. Az egyetlen tanulmány a 

csillagászat és a zene, és a világ erre a két tudományra redukálódik. Az 

embereknek nincs kapcsolatuk a hétköznapi érzékszervi tapasztalatokkal. 

Ez az, ami lehetővé teszi számukra, hogy megelégedjenek a 

tudományukkal. A körükön kívüliekkel való kommunikáció 

szükségtelen. Ahelyett, hogy a matematikájuk a dolgok természetes 

formáit követné, a dolgokat úgy változtatják meg, hogy azok 

illeszkedjenek a matematikájukhoz. Az ételüket mindenféle geometriai 

alakzatra vágják. A nők iránti csodálatuk, már amennyire ez létezik, 

annak köszönhető, hogy a nők különböző részei bizonyos alakzatokhoz 

hasonlítanak. A féltékenység ismeretlen számukra. Feleségeik a szemük 

láttára képesek házasságtörést elkövetni anélkül, hogy azt észrevennék. 

Az erotika hiánya a költői érzékenység hiányával függ össze. Ezek a 

tudósok nem értik a költészetet, és ezért Gulliver szerint tudományuk 

nem lehet az ember tudománya. 

Ezeknek az embereknek egy másik sajátosságát Gulliver a 

következőképpen írja le. "Amit leginkább csodáltam, és amit teljesen 

megmagyarázhatatlannak tartottam, az az erős hajlam volt, a m i t  a  hírek 
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és a politika iránt tapasztaltam rajtuk, állandóan érdeklődtek a közügyek 

iránt, államügyekben ítéletet mondtak, és szenvedélyesen vitatkoztak 

minden egyes pártvéleményről. Valójában ugyanezt a hajlamot figyeltem 

meg a legtöbb matematikusnál, akiket eddig 
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Európában ismert, bár a legcsekélyebb analógiát sem tudtam felfedezni a 

két tudomány között." Gulliver felismeri az elméleti tudomány politikai 

vonatkozását, és kételkedik abban, hogy az képes lenne felfogni a 

politika tényleges gyakorlatát. Azt is gondolja, hogy a tudósok 

különleges joggal rendelkeznek a politika manipulálására. A Laputik 

politikai hatalma az új tudományon nyugszik. A Repülősziget a Gilbert 

és Newton által megalapozott fizika elveire épül. Az alkalmazott 

tudomány új utakat nyithat a politikai hatalomhoz. Ez a sziget lehetővé 

teszi a király és a nemesek számára, hogy a nép összeesküvéseitől 

mentesen éljenek - sőt, a néppel való érintkezéstől mentesen -, miközben 

mégis kihasználják őket, és megkapják az uralkodók fenntartásához és 

kikapcsolódásához szükséges adót. A földi városokat szétzúzhatják. 

Hatalmuk szinte korlátlan, felelősségük pedig nulla. A hatalom az 

uralkodók kezében összpontosul; ezért még a félelem sem kényszeríti 

őket arra, hogy valóban politikai intelligenciát fejlesszenek ki. Nincs 

szükségük erényre. Minden magától megy, így nem fenyeget a veszély, 

hogy hozzá nem értésük, közönyük vagy erkölcstelenségük kárt okozna 

nekik. Szigetük megengedi, hogy jellemük torzasága a monstrumig 

nőjön. A tudomány, amikor felszabadítja az embereket, elpusztítja azokat 

a természetes feltételeket, amelyek emberré teszik őket. Ezért a 

történelemben először van lehetőség a zsarnokságra, amely nem a 

tudatlanságon, hanem a tudományon alapul. 

Swift ellenzi a felvilágosodást, mert az a matematika, a fizika és a 

csillagászat hipertróf fejlődését szorgalmazza, és ezzel visszatér a szókratész 

előtti filozófiához, amelyet Arisztophanész bírált, mert nem volt öntudatos 

vagy képtelen megérteni az embert. A felvilágosodás elvetette azt a 

mérsékelt szókratészi kompromisszumot a társadalom és a filozófia, a 

poétika és a tudomány között, amely oly sokáig irányította a szellemi életet, 

és lehetővé tette a politikatudomány megalapozását. De a szókratészi 

filozófia előtti filozófiával ellentétben, amelyet egyáltalán nem érdekelt a 

politika, ez a tudomány uralkodni akart és tudott is uralkodni. Az új 

tudomány valóban elegendő hatalmat hozott létre az uralkodáshoz, de ehhez 

el kellett veszítenie az emberi perspektívát. Más szóval Swift tagadta, hogy a 

modern tudomány valóban humán vagy politikai tudományt hozott volna 

létre. Éppen ellenkezőleg, elpusztította azt. Egy ilyen politikai tudománynak 

mindenekelőtt az embert emberként kellett volna megértenie, nem pedig 

húsba vágott geometriai alakzatként. Másodszor, biztosítania kellene az 

összhangot a tudomány vagy a tudósok és a tisztességes politikai közösség 
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javai között. A Repülő Szigeten egyik feltétel sem teljesül. A tudósok 

kihasználják a nem tudósokat... 
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tisták, hogy biztonságban és kényelemben élhessék a szemlélődő élet saját 

változatát. 

Egyszerűbben fogalmazva, Swift azt mondja, hogy a hatalmon lévő 

és hatalommal rendelkező tudósok fütyülnek az emberiség egészére. Az 

egész összeesküvés olyan, mint bármelyik másik. A potenciális zsarnok a 

közjó nevében beszél, de magánjóra törekszik. Bacon Salamon háza az 

Új Atlantiszban csak propaganda a Repülő Sziget számára. A tudósok 

úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik - számokban, számokban és 

csillagokban gyönyörködve -, és már nem kötelesek titkolni vágyaikat. 

Az embereknek még mindig vannak eszközeik arra, hogy éreztessék 

magukat, de lényegében rabszolgái annak, amit a tudósok biztosítanak 

számukra. A tudósok el tudják vágni a nap fényét a lenti világtól. 

Swift embergyűlölő és mogorva szatírájában a tudományról szóló, 

hátborzongató előrelátás elemei voltak. A természettudomány nagyon 

gyorsan kivonult a felvilágosodás projektjének egészéből, magára hagyva 

annak emberi részeit. A természet törvényei tudományosak voltak, de a 

természettudomány már nem állította, hogy képes lenne az emberi törvények 

megalkotására, így a politikatudományt racionális vagy tudományos alap 

nélkül hagyta. Ahelyett, hogy valódi partnerek lettek volna a múlt 

tudományellenes rendszereinek megdöntésében, a tudósok útitársakká 

váltak. Miután a teológiai felügyeletet legyőzték, és mindenki elfogadta, 

hogy papok helyett tudósokra van szükség, a tudomány szabad és elvileg 

közömbös lett az őket igénylő és használó politikai rezsimekkel szemben. 

Úgy tűnik, a korai felvilágosodás gondolkodói úgy vélték, hogy tökéletes 

egybeesés van a kormányzottak racionális beleegyezése és a tudomány 

szabadsága között. De a tudomány nem tudott minden embert racionalizálni, 

és t\lrned, hogy nem is kell, amennyiben képes lett arra kényszeríteni a 

létező uralkodókat, hogy támogassák és békén hagyják. Amikor még mindig 

voltak olyan uralkodók, akik elvileg üldöztek volna egy Galileit, ha 

rájönnek, hogy mire készül - mert kutatásai aláásták a szent szövegekre 

alapozott legitimitásukat -, a tudósok természetes szövetségesei voltak ezen 

uralkodók minden ellenfelének. A kora újkori gondolkodásnak az egyházi 

hatalom mint a gondolatszabadságra leselkedő egyetlen nagy veszély iránti 

rajongása arra késztette a filozófusokat, hogy elhiggyék: az annak 

megdöntésére létrejött szövetség állandó. Valójában kiderült, hogy ha már 

voltak világi uralkodók, akik nem voltak abszolút elkötelezve a természet 

nem racionális vagy tudománytalan szemlélete mellett, a felvilágosodás nem 

emberi része immunis volt. Az önérdek, a nagy modern motiváló elv, többé 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 
 

nem diktálta a többi gondolkodóval való törődést, és a tudomány 
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vagy az ész, amely most már teljesen a természetfilozófusoké volt, nem 

adott többé semmiféle indokot a politikai és erkölcsi gondolkodóknak. 

Röviden, a humán- és természettudományok által a demokrácia nevében 

bemutatott közös front ideológiává vált. 

A természettudományok állapota a Szovjetunióban a borzalmas 

csúcspontja. Swift jóslatának. Ez egy tudományon alapuló zsarnokság. 

És a természettudomány, egyedül a tanult tudományok között, és a 

természettudósok, egyedül az emberek között, képesek voltak arra 

kényszeríteni a zsarnokokat, hogy hagyják őket békén. Egy szovjet 

matematikus ugyanolyan matematikus, mint egy amerikai matematikus, 

míg egy történész vagy egy politológus csak látszat, párthuszár lehet. A 

természettudomány most már virágozhat a Szovjetunióban, mert a 

szovjet zsarnokok végre felismerték, hogy feltétlen szükségük van a 

tudósokra. A történészeket vagy politológusokat nem tudják elviselni, és 

nem is kell elviselniük. Ez utóbbiak sem a természettudósok, sem a 

zsarnokok szemében nem tartoznak egy fajba a természettudósokkal. 

A legkellemetlenebb mind közül az, hogy ez a szörnyű rezsim megkapja 
a hatalmat, hogy 

fenntartani a természettudományoktól való uralmát. Mint tudományok 

semlegesek, kivéve az érdekeiket érintő kérdéseket, és nem ítélhetik 

meg, hogy Roosevelt felsőbbrendű Sztálinnál. Valószínűleg ez igaz lett 

volna a pre-szókratikusokra is, de ők nem generáltak politikai hatalmat. 

Közömbösek voltak a politikai rendszerek iránt, és egyiknek sem 

nyújtottak segítséget és kényelmet. Az új tudósok mindennek az okozói. 

Az előszókratikusok az elméleti élet mintaképeiként pompás 

elszigeteltségben éltek. A természettudósok most kétértelmű képet 

vetítenek magukról. Bár valóban elméleti emberek lehetnek, a nem 

elméleti emberek számára nem tűnnek annak. Az emberi dolgokba való 

bekapcsolódásuk nyilvános szerepet ad nekik, mint a betegségek 

gyógyítóinak és az atomfegyverek feltalálóinak, mint a demokrácia 

bástyáinak és a totalitarizmus bástyáinak. Andrej Szaharov emberileg a 

leglenyűgözőbb, de az emberi jogok melletti kiállása nem következik a 

tudományából, és finoman szólva nem garantálja számára a többi szovjet 

tudós közösségét. Az új diszpenzáció megvédte a tudományt; nem tett 

semmit annak érdekében, hogy a tudósok ellenőrzést gyakoroljanak a 

tudomány eredményeinek felhasználása felett, vagy hogy tudják, hogyan 

használják fel ezeket az eredményeket, ha valóban képesek lennének 

ellenőrzésükre. A természettudomány hosszú távon győzött a párt felett, 
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amikor eredményei ütköztek a marxista ortodoxiával, de nem tudta 

ellenőrizni a párt politikai tevékenységét. És valószínűleg egyetlen 

jövőbeli zsarnok sem fogja utánozni Hitler őrületét. 
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doktrinairizmusa, ami arra késztette, hogy zsidó tudósokat küldjön 

ellenségeihez, hogy biztosítsa vereségét. A tudomány ebben az 

értelemben mérsékli a potenciális Hitlereket, de csak ebben az 

értelemben. Általában növeli az ember hatalmát anélkül, hogy növelné 

erényeit, és ezáltal növeli a jó és a rossz cselekedeteire való képességét. 

A teljes képet a tudomány politikai szerepvállalásából eredő nagy 

veszély jellemzi. Egyesek azt állítják, hogy újra kell találnunk a politikát, 

hogy meg tudjunk felelni a veszélynek. Swift azt mondja, hogy a politikát 

már a felvilágosodás alapítói is újra feltalálták, és ez a probléma. Kiderült, 

hogy a természettudománynak nincs mondanivalója az emberi dolgokról, a 

tudomány életre való felhasználásáról vagy a tudósról. Amikor egy költő egy 

költőről ír, azt költőként teszi. Amikor egy tudós a tudósokról beszél, azt 

nem tudósként teszi. Ha így tesz, akkor nem használja azokat az eszközöket, 

amelyeket a tudományos tevékenységében használ, és következtetései nem 

rendelkeznek azzal a szemléltető jelleggel, amelyet a tudományától 

megkövetel. A tudomány elszakadt attól a tudományról való öntudattól, 

amely az ókori tudomány lényege volt. Ez az öntudatvesztés valamiképpen 

összefügg a költészet száműzésével. 

 

 

Rousseau radikalizálódása és a német egyetem 

Rousseau itt robban be a színre, éppen a felvilágosodás 

győzelmének és a tanulás intézményeinek mint a társadalom koronájának 

megteremtésének pillanatában. Mint fordított Szókratész, újra 

megerősítette a tudomány és a társadalom közötti állandó ellentétet, azzal 

érvelve, hogy a tudományos fejlődés megrontja az erkölcsöket és ezáltal 

a társadalmat, és a társadalom oldalára állt. Az erény, "az egyszerű lelkek 

tudománya" az, ami a legszükségesebb, és a tudomány az erény alatt 

aknázza ki az erényt. Laza és önző viszonyra tanít a többi emberhez és a 

polgári társadalomhoz, megkérdőjelezi az erény elveit, és fényűző és laza 

társadalmat igényel, amelyben virágzásához szükség van. 

Az akadémiákon lakó tudósok ezt szem elől tévesztik, könnyelművé 

és önelégültté válnak. A Cicerók és a Bakonok nem lettek volna olyanok, 

amilyenek, ha professzorok lettek volna. A mesterségesen felépített és 

védett egyetemek helyett az életet úgy élve, ahogyan az valójában van, 

voltak képesek az emberi helyzet egészét megragadni, belső feszültségeit 

felismerni és felelősséget vállalni, a hit védőburka nélkül. 
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fejlődés és a társadalom által tudatlanságból adományozott kitüntetések 

hiúsága nélkül. A professzorok a józan észből nyilvános előítéletet 

csináltak, és most az előítéletesek közé tartoztak. Nem kielégítő félúton 

álltak a két kemény fegyelem között, amely az embert komollyá teszi - a 

közösség és a magány. 

Rousseau ragaszkodott ahhoz, hogy a felvilágosodásban rejlő, az 

elmélet és a gyakorlat viszonylagos méltóságára vonatkozó kétértelműséget 

világossá tegye. A felvilágosodás a gondolkodót nem a legjobb emberként, 

hanem a leghasznosabb emberként mutatta be. A boldogság a legfontosabb; 

ha a gondolkodás nem boldogság, akkor a boldogsághoz való viszonya 

alapján kell megítélni. Rousseau szerint több mint kétséges, hogy a 

tudomány boldogságot termel. Ráadásul, bár Hobbes és Locke azt tanítja, 

hogy az ember racionális, racionalitása a szenvedélyek vagy érzések 

szolgálatában áll, amelyek alapvetőbbek, mint a rea son. Ha végiggondoljuk 

álláspontjukat, miszerint az ember természeténél fogva magányos lény, az 

azt a felismerést eredményezi, hogy a beszéd, az értelem feltétele, nem 

természetes az ember számára. Az ember sajátos különbsége a többi állattól 

tehát nem lehet az értelem. A felvilágosodás félreérti mind az értelmet, mind 

az érzést. 

Rousseau érvelése és retorikája olyan erőteljes volt, hogy aligha 

tudta elkerülni hatását bárki, aki gondolkodott, és sokan, akik nem 

gondolkodtak. Utána a közösség, az erény, az együttérzés, az érzés, a 

lelkesedés, a szép és a magasztos, sőt még a képzelet, a száműzött 

képesség is vádat emelt a modern filozófia és tudomány ellen. A 

peremvidéki bohém, a szentimentalista, a művész legalább annyira tanító 

és modell lett, mint a tudós. Rousseau-tól inspirálva Kant a 

felvilágosodás projektjének szisztematikus átdolgozására vállalkozott oly 

módon, hogy koherenssé tegye az elmélet és a gyakorlat, az ész és az 

erkölcs, a tudomány és a költészet kapcsolatát, amelyet Rousseau oly 

problematikussá tett. Kantnak a tudás egészére vonatkozó áttekintése 

úgy is olvasható, mint a diszciplínák egyetemeken való gyümölcsöző 

együttélésének terve. Rousseau rámutatott, hogy a gondolkodó és a 

társadalom közötti ősi feszültség, amelyet a felvilágosodás állítólag 

feloldott, új és nagyon veszélyes módon bukkant fel újra. Kant ismét 

megpróbálta feloldani. 

Ő is egyetértett azzal, hogy a természettudomány a természetből 

kiolvasta a szabad, erkölcsös, művészi embert. Nem próbálta 

megreformálni a természettudományt, nem próbálta az embert a régiek 
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módszere szerint visszafordítani a természetbe. Azt akarta bizonyítani, 

hogy a természettudomány által felfogott természet nem jön- 
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megérteni a dolgok egészét. Vannak más, a természettudomány által meg 

nem ragadható vagy megragadható területek, amelyek valóságosak, és 

helyet hagynak az emberiség tapasztalatának valóságának. Az 

emberiesség védelmében nem kell feladni az értelmet, mert az értelem 

képes megmutatni, hogy a tudománynak vannak korlátai, amelyeket 

nem tudott, és az ész képes kimutatni a természettudomány által 

jogtalanul tagadott szabadság lehetőségét. A lehetőség és az alap válik 

Kant témájává, mert sok minden, ami emberi, kezdett lehetetlennek és 

alaptalannak tűnni. 

Kant elfogadta Rousseau érvelését, miszerint a szabadságnak kell 

lennie annak, ami az embert megkülönbözteti, hogy ezt tagadja a 

természettudományban elfogadott ok-okozati viszonyok fajtája, és ezért 

a gyakorlati élet, az erkölcsi szabadság gyakorlása magasabb rendű, mint 

az elméleti élet, a tudományos értelem használata. Az ember által vállalt 

egyik legfáradságosabb és legerőteljesebb elméleti erőfeszítéssel azt 

próbálta bizonyítani, hogy a természet nem minden, hogy az értelem és a 

spontaneitás nem ellentétes. Mindezt az ész állapítja meg, nem pedig a 

szenvedély az ész ellen. Ez az erőfeszítés a három kritikában él, a 

liberális felvilágosodás utolsó nagy nyilatkozatában, a racionalizmus 

másik ágában, amely az egyetemeken a bakoniai-kartéziánus-locke-i 

ratio nalizmussal együtt él. Az elsődleges törekvés az, hogy határokat 

szabjunk a tiszta észnek, hogy azt mondjuk a "büszke észnek: "eddig és 

ne tovább"", oly módon, hogy az ész racionálisan engedelmeskedjen. 

Kant kritikai filozófiája nem azt diktálja a tudománynak, hogy mit kell 

felfedeznie, hanem azokat a határokat szabja meg, amelyeken belül a 

tiszta ész működik. Ugyanezt teszi a gyakorlati ész számára is, és ezzel 

David Hume-nak a van és a kell közötti különbségtételét az erkölcsi ész 

megalázásából annak diadalának és méltóságának alapjává változtatja. 

Továbbá megalapozza az ítélőképességet, amely ismét lehetővé teszi az 

ember számára, hogy a célokról és a szépről beszéljen. 

Ebben a rendszerben nemcsak a természettudománynak van biztos 
helye a 

az egyetem rendjét, de az erkölcsöt és az esztétikát is. Az egyetem egysége 

azonban most Kant. E háromféle tudás (az igaz, a jó, a szép új köntösben) a 

három kritika által kapja meg a maga területét, de nem egységesek azáltal, 

hogy egyetlen valóság aspektusainak ismeretei. Arisztotelész 

embertudományai a természettudomány részét képezik, és az emberről szóló 

ismeretei kapcsolatban és összhangban vannak a csillagokról, a mozgó 
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testekről és az embertől eltérő állatokról szóló ismereteivel. Nem ez a 

helyzet a Rousseau utáni humán tudományokkal, amelyek egy, a 

természettől teljesen eltérő birodalom létezésétől függenek. Az ő 
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tanulmányozása nem része a természet tanulmányozásának, és a kétféle 

tanulmányozásnak kevés köze van egymáshoz. 

A tanult tudományágaknak ez az új állapota, amely a kilencedik 

század elején a német egyetemeken találta meg legkorábbi kifejeződését, 

és fokozatosan elterjedt a nyugati egyetemeken, eleinte igen 

termékenynek bizonyult. A természettudományok fejlődése, amelyet 

most már nem akadályozott teológiai vagy politikai felügyelet, és amely 

emancipálódott a filozófiától, tovább folytatódott, és még gyorsabbá vált. 

A humán tudományok pedig, amelyek új hivatást kaptak, új virágzásnak 

indultak, különösen a történeti és a filológiai tanulmányok terén. A 

szabad, erkölcsös egyénként - alkotóként, a kultúrák termelőjeként, a 

történelem alkotójaként és termékeként - felfogott ember olyan humánus 

kutatási területet biztosított, amely az embert komolyan emberként vette, 

és nem redukálta a természettudományok területét alkotó mozgatott 

testekre. A tudományosság életképessé tételéhez szükséges komoly célt az 

az érzés biztosította, hogy az embert történelmi eredete alapján lehet 

megérteni; hogy az erkölcsi és politikai normákat a különböző nemzetek 

történelmi hagyományaiból lehet levezetni, hogy a természetes jog és a 

jog kudarcot vallott normái helyébe lépjenek; hogy a magas kultúra, 

különösen a görög kultúra tanulmányozása mintát adhat a modern 

teljesítményhez; hogy a vallás megfelelő megértése a kritikus értelemmel 

szemben bizonyított hitet nyújthat. A tudósok ebben a pillanatban, 

jobban, mint a reneszánsz óta bármikor, úgy tűnt, hogy az élet 

szolgálatában állnak, hogy ugyanolyan hasznosak, mint a katonák, az 

orvosok és a munkások. A gondos történeti kutatás és a szövegkritika e 

tizenkilencedik századi fénykorában megindult nagy mozgalmak olyan 

táplálékot adtak nekünk, amelyet még teljesen meg kell emésztenünk. A 

bölcsészettudományok átvették az emberről való tanítás teljes terhét, 

különösen az erkölcs és az esztétika (a szép és a magasztos új 

tudománya) terén. 

A humán tudományokban azonban éppen ennek az üdvösségnek a 

feltétele - a természet-szabadság dualizmusa - problémákat okozott az 

out setből, és hosszú távon aláásta a művelőik bizalmát, vagy 

visszaváltoztatta őket ismét egyszerű eruditákká. Kísértő kétségek 

merültek fel a szabadság birodalmának valóságát illetően, ami látszólag 

visszaadta a jelenség ember gazdagságát. Milyen kapcsolat van a két 

birodalom között? Melyik ponton áll meg az emberben a természetes és 

kezdődik a szabad? Valóban lehetséges-e korlátozni a 
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természettudomány állításait? Kant rendszerén belül, ha a tudósok, 

ahogyan állítják, hosszú távon meg tudják jósolni a 
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minden jelenség viselkedése, hihetően fel lehet-e tételezni egy olyan 

noumenális szabad domot, amelynek kifejeződései a jelenséges mezőben 

előre láthatóak? Nem feltételez-e a természettudomány mechanikus ok-

okozati összefüggést, determinizmust és minden magasabb jelenségnek az 

alacsonyabb jelenségekre, az összetettnek az egyszerűre való 

visszavezetését, és nem igazolják-e e tudomány sikerei a csillagászatban, 

fizikában, kémiában és biológiában, hogy előfeltevései igazak? Az olyan új 

felfedezések vagy spekulációk, mint az evolúció, megkérdőjelezték az elme 

független vagy nem-derivatív jellegét. Az a képesség, amely lehetővé tette a 

tudomány és az ész határainak kijelölését A tiszta ész kritikájában, csak 

egy újabb véletlen hatásnak bizonyult az anyag fejlődésében. Az erkölcs és 

az esztétika alapja eltűnt. A természettudomány továbbra is 

szubsztanciálisnak tűnt, míg a romantika és az idealizmus képzeletbeli 

városokban lakott, magasztos remények, de nem sokkal több. A 

pesszimizmus mint filozófiai iskola lépett színre. A természettudományok 

egészségéhez és kiterjedtségéhez az a felismerés társult, hogy a humán 

műveltség maga sem tudott erkölcsi és politikai normákat teremteni. A 

nemzeti történelem tényeinek tanulmányozása és a "népi szellem" feltalálása 

nem tudott iránymutatást adni a jövőre nézve, sem pedig magatartási 

imperatívuszokat. A tanulás lenyűgöző volt, de egyre inkább úgy tűnt, hogy 

inkább a tétlen kíváncsiság terméke, mintsem a legszükségesebb dolgok 

megismerésére való törekvésé. A filozófia, amely többé már nem volt a 

természettudományok része, illetve nem volt szükséges a 

természettudományok számára, a humán tudományok felé tolódott, sőt, csak 

egy újabb történelmi tantárgy lett. Az egyetemen belüli uralkodói igénye 

többé nem érdemelte ki a tiszteletet. Egy olyan társasház jött létre, amelynek 

nem volt magasabb rendű egysége. A humán műveltséget a 

érvelni az egyenlő jogokért, és bizonyos mértékig formálisan meg is 

kapta őket, de ez kezdett "akadémiai" lenni, és kevés köze volt ahhoz, 

ahogy a dolgok a való világban kinéztek. A természettudós egyszerre 

volt a megismerő és a közjótevő képmása; a humanista, a professzor. 

A megismerő problémáját a modern értelemben vett tudás 

perspektívájában az újkori egyetemi diszpenzáció kezdetétől fogva újra 

és újra megfogalmazta az a férfi, aki nem volt tagja a német egyetemnek, 

és aki Kant mellett a legnagyobb hatással volt rá - Goethe. Nézeteinek 

klasszikus összefoglalása a Faus-ban található, az egyetlen modern 

könyvben, amelyről elmondható, hogy Homérosz, Vergilius, Dante és 

Shakespeare nemzeti hősi modelljével vetekedve alkotta meg. A tudós 
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Faust a cellájában elmélkedve lefordítja a János evangéliumának első 

sorát: "Kezdetben volt az Ige (logosz)"; majd elégedetlenül a leírással 
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azt mondja, hogy "az érzés", ami szintén nem teljesen megfelelő; végül 

és véglegesen úgy dönt, hogy átértelmezi "a tett"-nek. A cselekvés 

elsőbbséget élvez a szemlélődéssel szemben, a tett a beszéddel szemben. 

Aki érti, annak a kezdeteket kell utánoznia. Az alkotó cselekedete, 

amelyet nem előz meg és nem irányít a gondolat, az első. Az értelemmel 

rendelkező tudós félreérti az eredetet, mert hiányzik belőle a dolgok 

rendje mögött rejlő életerő. Csepreng, tényeket halmoz fel, amelyekből 

az informáló elvet kivonták. Faust viszonya az örökös tanulmányozó 

Wagnerhez, aki azt mondja, hogy már sokat tud, de mindent tudni akar, 

paradigmatikus. Csak az életet szolgáló tudás a jó, és az életet elsősorban 

a sötét cselekvés, a végzetes impulzus alkotja. A tudás csak ezután jön, 

és megvilágosítja a tett által teremtett világot. Ahogy Goethe festette, 

Wagner halványan néz 

és gyenge. Tétlen tudásszeretete felszínes Faust elfojtott indulataival 

szemben. Bár a vita activa és a vita contemplativa közötti ellentét 

egyidős a filozófiával, ha nem régebbi, Goethe pillanata az első, ahol maga 

az elmélet a cselekvés oldalára áll, és ezzel az ősi ellentét végét jelenti. Az 

elméleti élet 

alaptalan, mert az első dolog nem az értelmes rend, hanem a kreativitás 

számára nyitott káosz. Nem lehet szemlélődés ott, ahol nincs mit látni. 

Goethe teljes mértékben figyelembe vette a megismerő és a költő 

modem helyzetét, és kérdőjelet tett a tanulás után, amely nem rendelődik 

alá az életfokozás céljainak. Az ókorban is voltak egyszerű tudósok, akik 

Homéroszt és Platónt tanulmányozták anélkül, hogy pontosan tudták 

volna, miért, és anélkül, hogy érdekelték volna őket az írók által felvetett 

kérdések, lenyűgözték őket a metrumok vagy a szövegek 

megbízhatósága. De ezekkel a tudósokkal szemben az volt a kifogás, 

hogy hiányzott belőlük a legfontosabb dolgok megismerésének sürgető 

vágya, míg a tudományossággal szembeni modern kifogás az, hogy 

hiányzik belőle a cselekvés iránti elkötelezettség sürgető igénye. A 

legegyszerűbben, a történész - a modem tudós mintaképe 

---krónikák tettek. De ha a tettek a legfontosabbak, akkor a tudós definíció 

szerint alacsonyabb rendű, mint a cselekvő. Ráadásul az ilyen érvelő 

képtelen arra a sötétségbe ugrani, amit a tett megkövetel. Végül, ha a 

cselekvő nem gondolkodó, akkor kétséges, hogy a gondolkodó képes-e 

megérteni a cselekvőjét. Vajon nem kell-e rokonságban állni a Cézárral 

ahhoz, hogy megértsük őt? Azt mondani, hogy nem kell Caesarnak lenni 

ahhoz, hogy megértsük őt, egyenértékű azzal, mintha azt mondanánk, hogy 



 

 

nem kell semminek lenni ahhoz, hogy mindent megértsünk. A szabadság 

birodalmának rejtett előfeltétele, hogy a cselekvés elsőbbséget élvez a 

gondolattal szemben. Ahogy Goethe látta, a modem tudományos óriás lábai 
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agyagból. Azért is vak, mert hiányoznak belőle a megismerés tárgyai - 

mint minden tudományból -, ahol csak sötétség van. 

A tudományosság problémáját a klasszikus tudományosságban 

lehet a legjobban szemléltetni. Az ókori Görögország és Róma 

tanulmányozása volt a legkiválóbb tudományos diszciplína, amely 

időnként ragyogóan lángolt és megvilágította a világot, máskor pedig 

pislákolt és szinte kialudt. Az ókoriak tanulmányozása követte a nyugati 

filozófiai innováció hullámzását. A nagy átalakulások pillanatai a görög 

forrásnál való felfrissüléssel kezdődtek, inspirációjukkal oltották az 

égető szomjat. Az a nyomasztó érzés, hogy valami hiányzik, komoly 

indíték az elveszett dolgok hiteles, tehát gondos és kimerítő 

helyreállítására. Görögország biztosítja, hogy volt valami jobb, mint ami 

van. Amikor a régi kincseket már megemésztették, és az újítók 

megelégedtek azzal, hogy a saját lábukon járhatnak, az ókori kevésbé 

tűnik szükségesnek, és megszokott tanulássá, inkább emlékművé, mint 

vezérfonallá degenerálódik. A reneszánsz mámorító légköre, a görögség 

újjászületése, amely az egyetemesség és az emberi természet állandósága 

miatt mindig is lehetséges volt, egy olyan sajátosan modern 

gondolkodásban csúcsosodott ki - Ma chiavelli gondos 

tanulmányozásából és kritikájából kiindulva mind a görögök, mind a 

rómaiak esetében -, amely büszkén állíthatta felsőbbrendűségét ókori 

ihletőivel szemben, megnyerve az ókori és a modern közötti vitát. 

Rousseau egy második reneszánszot indított el, amikor kifejezte 

elégedetlenségét a modernitással kapcsolatban, amelyet a görög és római 

példák ismerete tett lehetővé. "Az ókori államférfiak végtelenül sokat 

beszéltek az erkölcsről és az erényről; a mieink csak a kereskedelemről 

és a pénzről". Rousseau az ókori ismereteinek felhasználása - amely, bár 

nem volt tudományos, de nagyon is pro talált - tökéletes modellje annak, 

hogy miért van szükség arra, hogy az antik gondolkodás elérhető legyen 

azon nagy egyéniségek számára, akik, ahogy Nietzsche fogalmazott, 

időszerűtlenek, és szükségük van egy olyan nézőpontra, ahonnan 

tájékozódhatnak, és a legidőszerűbbekké válhatnak. A régi görögök 

azok, akik a válságokban az embereket egyszerre teszik időszerűtlenné és 

időszerűvé. Semmi képzelgés, semmi végtelen kívül keresés; a könyv 

önmagában mindig érthető, amíg az emberi természet ugyanaz marad. 

Ezt a szerepet játsszák a görög szerzők az írásaik óta eltelt vadul változó 

korszakokban, mindig Főnix-szerűek, amikor úgy tűnik, hogy elfogytak, 

és csak hamut konzerválnak a tudósok. 
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Rousseau lelkes felhívása, hogy a modern ember tekintsen vissza az 

an cient városra, mert az egész volt és igazi közösség, a forrása volt a 
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a romantikus vágyakozás, hogy újra belélegezze Görögország friss 

levegőjét. Erkölcsi és esztétikai egészségét Rousseau oly meggyőzően 

közvetítette. Ő adta az impulzust az új közösségi kezdetek mindenféle 

kísérletéhez, Robespierre-től kezdve Owenen át Tolsztojig és a kibucig, 

és ez az impulzus még ma is él a kortárs gondolkodásban. De 

mindenekelőtt, ahogyan azt korábban tárgyaltam, a felvilágosodás és a 

tisztességes politika közötti feszültségre vonatkozó megfigyelései szülték 

meg a kultúra eszméjét. Rousseau elmélkedése Görögország, Spárta vagy 

Athén mint kultúramodellek tanulmányozásához vezetett. Ennek a 

tanulmánynak - amely különösen Németországban virágzott, ahol 

Rousseau hatása a legerősebben érződött, éppen Kant és Goethe ottani 

túlsúlya miatt - az volt az indítéka, hogy megértse a kultúrát, a német 

kultúra megalapozása céljából. A német gondolkodók elsősorban a görög 

és római költészethez és másodsorban a történelemhez fordultak 

inspirációért, és a tudósok követték őket. Ez határozottan nem a görög 

filozófia volt. Ez magán Rousseau-nál is nyilvánvaló volt. Azok a 

filozófusok, akiknek elméleti reflexiójára szüksége volt, Bacon, 

Descartes és Newton voltak, nem pedig Platón és Arisztotelész. Az 

utóbbi kettő egyszerűen nem tudta az igazságot a természetről. 

Bármilyen érdeklődést is mutatott irántuk a későbbi tudományosság, az a 

görög kultúra részeiként, annak tipikus kifejeződéseiként és kevésbé 

érdekelte őket, mint a költőket, akik a kultúra megalapozói. A görög 

filozófusok nem voltak érvényes beszélgetőpartnerek. Rousseau csodálta 

Platónt, és úgy vélte, hogy mélyen belelátott az emberi dolgokba, de 

inkább költőként, mint filozófusként vagy tudósként. Platón valóban a 

szerelmesek filozófusa volt, de Rousseau, anélkül, hogy Platónnal 

konzultált volna, azt tanította, hogy az erosz a szex és a képzelet 

gyermeke. Tevékenysége a költészet, a forrása annak, amit Rousseau az 

életet teremtő és -fokozó illúzióként értett, és ezáltal a népeket lehetővé 

tevő néplélek végső alapjainak forrása. Platónnál az erosz vezetett a 

filozófiához, ami viszont a legjobb rendszer, az egyetlen jó politikai rend 

racionális kereséséhez vezetett a kultúrák pluralitásával szemben. A 

görög "kultúra" felfedezése tehát ellentétben állt a görög filozófiával. És 

ez a sajátos különbség, amely a legjobb rendszerre vonatkozott, szemben 

a kultúrával, végzetesnek bizonyult az ész számára. Ezt előzetesen 

felismerhetjük Weber feltételezésében, miszerint nem az okok, hanem az 

értékek alapítják és tartják fenn a közösségeket. 

Így a második reneszánsz kezdetétől fogva a tudósok a görög 
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filozófusokat inkább úgy kezelték, mint a természettudósok az atomokat, 

nem pedig úgy, mint más természettudósokat. Nem hívták meg őket, hogy 

csatlakozzanak a komoly 
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a tudósok vitája. Minden görög dolgot a modern filozófia nézeteire 

alapozott elemzésünknek vetettünk alá. Ez az eljárás gyökeresen 

megváltoztatja azt, amit az ember elvár tőlük. A felvilágosodás emberei 

lenézték a görög gondolkodókat, mert tévesnek tartották őket. A 

romantikusok tisztelték őket, mert igazságuk vagy hamisságuk 

közömbössé vált. 

Schiller naiv és szentimentális költészet közötti megkülönböztetése 

példa arra a fajta kategorizálásra, amely általánossá vált. Homérosz bája 

abból fakad, hogy nem látta azt, amit mi látunk, hogy nem ismeri a 

mélységet. Ő még mindig elvarázsolt talajon járt, és költészetéből hiányzott 

az a reflektáltság, amelyet nekünk, akik tudjuk, hogy az istenek távozhatnak, 

meg kell tennünk. Nem volt tudatában az istenek és a kultúrák halálának, 

mint ahogy a gyermekek nem tudják az emberek halálát. A világ ifjúságában 

élt. Ha egészek és boldogok akarunk lenni, vissza kell szereznünk azt a 

közvetlen kapcsolatot a dolgokkal, amely egykor az embereknek megvolt. 

De ezt a dolgok sebezhetőségének tudatában kell megtennünk. A művésznek 

nagyobb a felelőssége, mint Homérosz tudta, mert nem pusztán utánozza a 

természetet, hanem megteremti azt. Egy sikeres modern művész mélyebb, 

teljesebb öntudatú lenne, mint Homérosz volt. 

A naiv Homérosz más kultúrához tartozott, mint a szentimentális 

Schiller, és a saját kulturális kontextusában kell értelmezni. A naivitás 

nagyrészt a "történelmi tudatosság" hiányából áll, abból a meggyőződésből, 

hogy a nagyok egyéniségek, akiket mindig egyenként és ugyanúgy kell 

érteni. Plutarkhosz azt hitte, hogy magának a nagyságnak a képeit mutatja 

fel, miközben hősei valójában csak görögök és rómaiak, kultúrájuk magas 

szintű kifejezői, amelytől elválaszthatatlanok. Ennek tudatosítása a sajátosan 

modern felsőbbrendűség vagy belátás. Schiller természetesen szokatlanul 

mély és érzékeny olvasó volt. 

Kétséges, hogy Homérosz-olvasata sokat tanít-e nekünk Homéroszról, 

mert túlságosan megterhelik a ma már romantikusnak tartott előítéletek. 

De a Schiller által értelmezett és félreértelmezett Homérosz hozzájárult 

saját művészi alkotásához, amely a német irodalom és a német kultúra 

megalapozását jelentette. Ez egy példa arra, amit egyesek "kreatív 

félreértelmezésnek" neveznének. A saját látásmódba vetett hit, amely 

talán mások látásmódjának inspirációjából táplálkozik, a fontos. A 

tanulással nem informált cselekedet a fontos. Amit mondok, az implicite 

azt jelenti, hogy míg Schiller nézetei nem igazak, de produktívak, addig 

vannak olyan igaz nézetek, amelyeket feltehetően a tudósok ismernek, és 



Szókratész Apológiájától Heidegger Rektoratsrede-jéig 307 
 

 

amelyek nem produktívak. 
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Ez az, amire Goethe utal. A tudós objektív gondolkodó, a költő szubjektív 

alkotó. 

Itt lép be Nietzsche, aki páratlanul világosan és erőteljesen érvel 

amellett, hogy ha komolyan vesszük a "történelmi tudatosságot", akkor 

nem lehet objektivitás, hogy az általunk ismert tudományosság 

egyszerűen téveszme, méghozzá veszélyes téveszme, mert az 

objektivitás aláássa a szubjektivitást. A németországi klasszikus 

tudományosság egésze, az elme történelmi meghatározottságának kiváló 

érzékével, úgy járt el, mintha a német tudós elméje nem lenne ennyire 

meghatározó. A kultúra és a népi elme felfedezése azt jelenti, hogy nem 

létezhetnek egyetemes megértési elvek. Az értelem mítosz, amely 

lehetetlenné teszi a mítoszalkotást. A kreativitás és az emberi dolgokról 

szóló tudomány nem létezhet egymás mellett, és mivel az emberi 

dolgokról szóló tudomány elismeri, hogy az ember kreatív, a kreatív 

ember győz. De a tudósok nem tudnak kreatívan viselkedni. 

A kultúrának mint annak az elemnek a felfedezése, amelyben az ember 

önmagává válik, szükségszerűséget szül: Építsük és tartsuk fenn a kultúrát. 

Ezt a tudós nem teheti meg. A kultúra nemcsak az élet feltétele, hanem a 

megismerés feltétele is. A német kultúra nélkül a tudós Ger many-ban nem 

tud más kultúrákkal szembenézni. 

A német gondolkodás nagy pillanata - Kant, Goethe, Schiller és 

Hegel - után, amelyben Görögország újrafelfedezése olyan fontos 

szerepet játszott, a görög tudományosság visszavonult az egyetemekre, 

ahol ismét halott tudomány volt, és képtelen volt arra, hogy inspiráljon 

vagy olyan meggyőző látomást hozzon létre, amely képes lett volna 

átalakítani az embereket. Tanulmányozni kezdték a burzsoá 

professzorok, akik olyan polgári embereket képeztek, akik számára, 

akárcsak Aschen bach számára, a görögök csak "kultúra" voltak. A görög 

pompa, amely alig fél évszázaddal korábban ilyen hősies alakokat 

formált, rejtély lett. Nietzsche, aki élesen tudatában volt ennek a 

pompának és annak eltűnésének a színről, a tudósokat hibáztatta, vagy 

inkább valamit, ami a tudományosságot tájékoztatta. Nietzsche 

klasszikus tudós, aki minden bizonnyal a valaha élt legnagyobbak közé 

tartozott volna, ha nem hívja el a filozófia, megkísérelte az utolsó nagy 

visszatérést a görögökhöz. Német elődeihez hasonlóan különösen a 

görög költészethez tért vissza. De a tragédiák iránti ízlését valami 

egészen újjal párosította - egy radikális támadással Szókratész, az 

egyetem lényegét jelentő racionalizmus hagyományának megalapítója 
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ellen. Valószínűleg ez az első támadás, amelyet egy filozófus Szókratész 

ellen intézett, és ez a támadás heves, amely Nietzsche egész életművében 

folytatódik. 
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karrier. Számunkra ebben az a lenyűgöző, hogy Nietzsche és az őt 

követő Heidegger az első modern gondolkodók Hobbes, Spinoza és 

Descartes óta, akik Szókratészt - vagy bármely klasszikus filozófus 

tanítását - valóban komolyan veszik, mint ellenfelet, mint élő ellenfelet8 

, nem pedig mint kulturális műalkotást. Szókratész él, és le kell győzni. 

Lényeges felismerni, hogy Nietzschénél erről van szó. Ez nem történelmi 

vagy kulturális kérdés. Ez egyszerűen egy klasszikus filozófiai disputa 

tio n: Szókratésznek igaza volt vagy tévedett? Nietzsche vádja 

Szókratész ellen az, hogy racionalizmusa, utilitarizmusa felforgatta és 

megmagyarázta azt a nagy butaságot, ami a nemes ösztön. 

Megsemmisítette a tragikus értelem 

élet, amely megérezte az ember valódi helyzetét a dolgok között, és 

lehetővé tette az élet kreatív formálását a létezés rémével szemben, 

anélkül, hogy bármilyen előre létező formával vagy mintával felruházott 

és irányított volna. Az ösztön vagy végzetszerűség, amely megelőzi az 

értelmet és kiszolgáltatott az értelemnek, létrehozza a törvények vagy 

értékelések táblázatát, amelyen belül az egészséges értelem működik. Az 

üresség tetején lévő sötétség az élet és a teremtés állapota, és ez a 

racionális elemzés fényében eloszlik. A költő az alkotás aktusában ezt 

tudja. A tudós és a tudós soha nem tudja. A teremtés aktusa az, ami 

kultúrákat és népi elméket formál. Nem létezhet, ahogy Szókratész hitte, 

a tiszta elme, amely történelmen átívelő. Ez a hiedelem a tudomány 

alapvető előfeltevése és tévedése, olyan tévedés, amely nyilvánvalóan 

végzetessé válik, ha emberi dolgokkal foglalkozunk. A tudományok 

módszerét úgy tervezték, hogy csak azt lássa, ami mindenhol és mindig 

van, miközben történelmileg és kulturálisan csak az számít, ami 

partikuláris és emergens. Homérosz nem pusztán egy példája az 

eposznak, vagy a Biblia a kinyilatkoztatott szövegnek, de a tudomány 

mégiscsak annak tekinti őket, és csak ezért érdeklődik irántuk. A tudós 

elfordul tőlük az összehasonlító vallás vagy az összehasonlító irodalom 

felé, vagyis vagy közömbösségbe, vagy a különféle régi és 

összeegyeztethetetlen alkotások legalacsonyabb közös nevezőjéből 

összeállított petyhüdt ökumenizmusba. A 

tudós nem tudja megérteni azokat a szövegeket, amelyeket értelmezni és 

magyarázni akar. Schiller talán azért képes megragadni az Iliász 

lényegét, mert alkotóként rokon Homéroszhoz. Nem érthette meg 

Homéroszt úgy, ahogy Homérosz megértette magát, mert az ő elméje 

egy másik történelmi korszakból származik. De azt megérthette, mit 
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jelent költőnek lenni. Egy tudós egyikre sem képes. Az élet 

szempontjából, és az élet szempontjából 

 

8Hegel természetesen nagyon jól tanulmányozta az antik filozófiát, de hogy beépítse azt a 

modernitásba. 

Nem volt számára ellenség, és mint barát, hiányos vagy tökéletlen volt. 
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az igazság, a modern tudományosság kudarcot vallott. Hegel nevetségessé 

teszi a tipikus német gimnáziumi tanárt, aki azt magyarázza, hogy Nagy 

Sándornak patologikus hatalomszeretete volt. A tanár azzal bizonyítja az 

állítást, hogy Sándor meghódította a világot. A tanár betegségtől való 

mentességét az bizonyítja, hogy nem hódította meg a világot. Ez a történet 

foglalja össze Nietzsche kritikáját a német egyetemmel és annak osztályozott 

tudományosságával szemben. A tudós nem képes megérteni a hatalomra 

való akarást, a tudomány által nem elismert okot, amely Sándort másoktól 

megkülönböztette, mert a tudós nem rendelkezik vele, és a módszere sem 

teszi lehetővé, hogy rendelkezzen vele, vagy meglássa. A tudós soha nem 

tudná meghódítani az emberi elmét. 

Nietzsche visszatérése az ősök példájához, és annak a 

következményeknek a szigorú megrajzolása, amit a német humán 

tudományosság valóban hitt, megdöbbentő hatással volt a német egyetemi 

életre és az ész német tiszteletére összességében. A művészek új engedélyt 

kaptak, és még a filozófia is elkezdte magát a művészet egyik formájaként 

újraértelmezni. A költők megnyerték a filozófia és a költészet közötti régi 

háborút, amelyben Szókratész volt a filozófia bajnoka. Nietzsche háborúja 

az egyetem ellen két irányba vezetett - vagy ahhoz, hogy a komoly emberek 

elhagyták az egyetemet, vagy ahhoz, hogy megreformálják, hogy szerepet 

játsszon a kultúra megteremtésében. A Hegel által uralt egyetemet, a modern 

Arisztotelészt újra kellett alkotni, ahogyan a lejáratott középkori egyetemet 

az immár lejáratott felvilágosodás egyeteme váltotta fel. 

Nietzsche hatását minden nyugati országban azonnal érezték a 

művészek. 1890-től kezdve ő volt a divat, és alig akadt olyan jelentős festő, 

költő vagy regényíró, aki ne lett volna immunis a varázsára. Hellenizmusa 

azonban viszonylag kevés hatást gyakorolt erre a művészetre. Átvették a 

modern kultúra jellemzését és a dekadencia okairól szóló érveinek 

következtetéseit, és vagy népszerűsíteni kezdték, vagy különböző iskolákban 

új kultúrákat próbáltak alapítani. Az id frissen megnyílt terepét kutatták, új 

formákat keresve. Az egyetemeken Nietzsche első hatásai a viszonylag 

marginális vagy új tudományágakban, mint a szociológia vagy a 

pszichológia, voltak tapasztalhatók, amelyek egyikére sem voltak mélyen a 

görög vagy római modellek hatással. A klasszikusok tanulmányozásán belül 

a tudósok új nemzedéke inkább a vallás és a költészet tanulmányozása felé 

fordult, a Szókratész előtti Görögországra és az íróinak irracionalitására 

koncentrálva. A filozófiában Nietzsche a fenomenológia és az 

egzisztencializmus különböző iskoláinak forrása volt, és végül akadémiai 



 

 

tekintélyt szerzett. 

De Heidegger volt az, gyakorlatilag egyedül, aki számára a görög nyelv 
tanulmányozása 
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a filozófia valóban központi, sürgető kérdéssé vált a létről való elmélkedése 

számára. Heidegger, Nietzsche nyomán, a legradikálisabban vonta kétségbe 

a modern filozófia és tudomány egész vállalkozását. Új kezdetre volt 

szükség, és ő nyitott elmével fordult az ókoriakhoz. De nem Platónnal vagy 

Arisztotelésszel foglalkozott - bár reflektált rájuk, és a legzseniálisabb 

értelmezőjük volt -, mert Nietzsche Szókratészen keresztül foglalkozott 

velük. Heidegger ehelyett a szókratész előtti filozófusokhoz vonzódott, 

akiktől a lét egy másik un derstanding-jét remélte felfedezni, amely segíthet 

neki felváltani a Platóntól és Arisztotelésztől örökölt kimerültet, amelyet ő 

és Nietzsche egyaránt a kereszténység és a modern tudomány gyökerének 

vélt. 

Furcsa módon Heidegger hellenizmusa nem adott erős lendületet a 

görög filozófia tanulmányozásának. Ennek talán a háború és Heidegger 

kegyvesztettségének hatásaival lehetett köze. Neki is irodalmi kiskapukon 

keresztül és a nagyon is tiszteletre képes akadémiai baloldal szárnyain kellett 

újra a tekintélybe kerülnie. Egyik hordozót sem érdekelte különösebben az 

ősökről való elmélyült elmélkedés, ami a kortárs színtérre való rálátását 

adta. Ez a popularizálás tette a helyzetünk leírásából a szénát. A Heideggert 

csodáló értelmiségiek természetesnek vették, ahogyan sem ő, sem Nietzsche 

nem tette, hogy Platón és Arisztotelész nem méltó arra, hogy komolyan 

foglalkozzunk velük. De éppen ebben rejlik a probléma. Igaza van-e 

Nietzschének és Heideggernek Platónnal és Arisztotelésszel kapcsolatban? 

Joggal látták, hogy a kérdés itt van, és mindketten megszállottan 

visszatértek Szókratészhez._ A mi racionális izmusunk az ő racionalizmusa. 

Talán nem vették elég komolyan a modern racionalisták által véghezvitt 

változásokat, és így azt a lehetőséget, hogy a szókratikus út talán 

elkerülhette volna a modern zsákutcát. De az biztos, hogy az összes 

filozófusban, az ész híveiben van valami közös, és többé-kevésbé 

közvetlenül visszanyúlnak Arisztotelészhez, Szókratész szellemi 

unokájához. Egy komoly vita arról, hogy mi a legmélyebben modern, 

elkerülhetetlenül arra a következtetésre vezet, hogy Szókratész 

problémájának tanulmányozása az, amire a legnagyobb szükség van. 9 

Szókratész volt az, aki Nietzschét és Heideggert arra késztette, hogy az 

előszókratikusokra tekintsen. Négyszáz év óta először tűnik lehetségesnek és 

elengedhetetlenül szükségesnek, hogy újra kezdjük az egészet, hogy 

megpróbáljuk kitalálni, miről beszélt Platón, mert talán ez a legjobb, ami 

elérhető. 

 



 

 

9Vö. Werner J. Dannhauser, Nietzsche and the Problem of Socrates, Cornell, 1974. 
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A klasszikusok története a reneszánsz óta abból állt, hogy a 

görögségnek az ember mint ember számára való fontosságáról mindenütt és 

mindig csak futó pillantásokat vetettek, amit a pusztán tudományos 

tanulmányok hosszú időszaka követett, minden kellő indok nélkül, az eredeti 

filozófiai dinamizmus által biztosított, fokozatosan elhaló energiából élve. 

Nietzschéig Platón és Arisztotelész elhanyagolása és megvetése abból a 

meggyőződésből fakadt, hogy amit ők megpróbáltak, azt sokkal jobban is 

meg lehet csinálni. Ezért volt Szókratész mindig is jó hírnévnek örvendett. Ő 

volt a szkeptikus kereső, aki a megismeréshez vezető utat a segítsége nélküli 

értelem segítségével kereste. Nem kötődött semmilyen megoldáshoz vagy 

rendszerhez, és ezért tekinthetjük őt a kezdeményezőnek és az inspirálónak, 

aki nem korlátozta az utókor szabadságát. A Platón és Arisztotelész iránti 

jelenlegi megvetés egészen más jellegű, mert a Szókratész iránti megvetéssel 

van összefüggésben. Ő megrontotta őket; ők nem rontották meg őt. Nem 

Szókratésztől fejlődtünk, hanem ő jelezte a hanyatlás kezdetét. Magát az 

értelmet maga a filozófia utasítja el. Így az egész hagyomány közös szála 

elszakadt, és vele együtt az egyetem létjogosultsága, ahogyan mi 

ismerjük. 

Így nem véletlen, hogy Heidegger éppen azután lépett fel, hogy 

Hitler hatalomra kerülése után, hogy új rektorként szóljon az egyetemi 

közösséghez Frei burgban, és sürgette a nemzetiszocializmus melletti 

elkötelezettséget. Érvelése nem nélkülözte a finomságokat és a maga 

sajátos iróniáját, de összességében az a döntés, hogy az elme életét teljes 

szívvel egy tömegmozgalomban megtestesülő, kialakulóban lévő 

létkinyilatkoztatásnak szenteljük, az volt, amire Heidegger buzdított. 

Hogy ezt tette, az nem politikai ártatlanságából fakadt, hanem a 

racionalizmus kritikájának következménye volt. Ezért adtam ennek a 

szakasznak azt a címet, hogy "Szókratész apológiájától Heidegger 

rektorátusának megváltásáig". " Az egyetem szellemében abból 

indult ki, hogy Szókratész megvetően és szemtelenül eltávolodott az 

athéni néptől, nem volt hajlandó elfogadni tőlük semmiféle parancsot, 

hogy ne kérdezzék tovább: "Mi az igazságosság? Mi a tudás? Mi az 

isten?", és ezért kétségbe vonta az ilyen kérdésekről alkotott 

közvéleményt, valamint abban a komoly játékában (a Köztársaságban), 

hogy a filozófusok uralmát akarta ráerőltetni egy nem akaró népre, 

anélkül, hogy tiszteletben tartotta volna "kultúráját". Az egyetem talán 

már közel járt a halálához, amikor Heidegger csatlakozott a német 

néphez - különösen e nép legfiatalabb részéhez, amely szerinte már 



 

 

visszafordíthatatlanul elkötelezte magát a jövőre nézve -, és a filozófiát a 

német kultúra szolgálatába állította. Ha igazam van abban, hogy 

Heidegger tanításai a legerősebb 
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szellemi erő korunkban, akkor a német egyetem válsága, amelyet mindenki 

látott, az egyetem válsága mindenütt. 

Talán úgy gondolják, hogy túl sok helyet szenteltem az egyetem e 

sajátos történetének. De az egyetem minden intézmény közül leginkább 

azoknak a legmélyebb meggyőződésétől függ, akik részt vesznek sajátos 

életében. Jelenlegi oktatási problémáinkat nem lehet komolyan a rossz 

adminisztrátoroknak, az akarat gyengeségének, a fegyelem hiányának, a 

pénzhiánynak, a három R-re való elégtelen odafigyelésnek vagy bármely 

más olyan általános magyarázatnak tulajdonítani, amely szerint a dolgok 

rendbe jönnek, ha mi, professzorok csak felhúzzuk a zokninkat. 

Mindezek a dolgok az egyetem hivatásába vetett hit mélyebb hiányából 

fakadnak. Nem lehet azt mondani, hogy meg kell védenünk az akadémiai 

szabadságot, ha komoly kétségek merülnek fel az akadémiai szabadság 

alapelveivel kapcsolatban. Az egyetem nevében harcba vonulni lehet 

nemes dolog, de ez csak egy hazafias gesztus. Az ilyen gesztusok 

szükségesek és hasznosak a nemzetek számára, de az egyetemek számára 

kevéssé hasznosak. A gondolat az egyetemek számára mindent visz. Ma 

nagyon kevés gondolat van az egyetemekről, és ami van, az sem 

támogatja egyértelműen az egyetem hagyományos szerepét. Ahhoz, hogy 

megtudjuk, miért estünk ilyen nehéz időkbe, fel kell ismernünk, hogy az 

egyetem alapjai a legmagasabb intelligenciák számára is rendkívül 

kétségessé váltak. Kicsinyes megpróbáltatásainknak nagy okai vannak. 

Ami a harmincas években Németországban történt az egyetemekkel, az 

mindenütt megtörtént és megtörténik. Mindennek a lényege nem 

társadalmi, politikai, pszichológiai vagy ökom űszaki, hanem filozófiai. 

És aki látni akarja, annak a szókratészi szemlélődés a legsürgetőbb 

feladatunk. Ez rendesen tudományos feladat. 
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"Nem kell megfélemlítenetek minket" - mondta a híres filozófiaprofesszor 

1969 áprilisában tízezer diadalmaskodó diáknak, akik fekete diákok egy 

csoportját támogatták, akik éppen meggyőzték "minket", a Cornell Egyetem 

oktatóit, hogy lőfegyverrel fenyegetőzve, valamint egyes professzorok életét 

fenyegetve tegyék meg akaratukat. A bőséges sajtóorgánum egyik tagja, aki 

újabban a nap legforróbb témájáról, az egyetemről való tudósításra 

szakosodott, azt mormolta: "Te mondtad, testvér". A riporter megtanulta a 

professzorok erkölcsi és szellemi tulajdonságainak kellő megvetését. A 

szolgalelkűséget, a hiúságot és a meggyőződés hiányát nem nehéz 

észrevenni. 

A professzorok, legjobb hagyományaink és legmagasabb 

intellektuális törekvéseink letéteményesei, hízelegtek annak, ami nem 

volt más, mint egy csőcselék; nyilvánosan bevallották bűnösségüket és 

bocsánatot kértek, hogy nem értették meg a legfontosabb erkölcsi 

kérdéseket, amelyekre a megfelelő választ a csőcseléktől tanulták; 

kifejezték hajlandóságukat arra, hogy megváltoztassák az egyetem céljait 

és az általuk tanított tartalmakat. Miközben ezt a látványt szemléltem, 

akaratom ellenére folyton Marx túlhasznált diktuma jutott eszembe: A 

történelem mindig megismétli önmagát, először tragédiaként, másodszor 

bohózatként. Az amerikai egyetem a hatvanas években a racionális 

kutatás struktúrájának ugyanazt a lebontását élte át, mint a német 

egyetem a harmincas években. Mivel már nem hittek a magasabb rendű 

hivatásukban, mindkettő átadta helyét egy erősen ideologizált 

diákközönségnek. És az ideológia tartalma ugyanaz volt - az értékek 
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iránti elkötelezettség. Az egyetem lemondott a 

313 
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klónozott minden olyan igényt, hogy az értékről tanulmányozzon vagy 

tájékoztasson - aláásva annak értékérzetét, amit tanított, miközben az 

értékekről való döntést a népnek, a Zeitgeistnek, a relevánsnak adta át. 

Legyen szó Nürnbergről vagy Woodstockról, az elv ugyanaz. Ahogy 1933-

ban Németországban Hegelről azt mondták, hogy meghalt, a felvilágosodás 

Amerikában közel került ahhoz, hogy kilehelje a lelkét 

utoljára a hatvanas években. Az a tény, hogy az egyetemek már nem 

görcsölnek, nem jelenti azt, hogy visszanyerték egészségüket. Ahogy 

Németországban, a filozófia értékválsága az egyetemet is áldozatává 

tette annak a heves szenvedélynek, amely a tömegeket mozgatta. 

Kényelmesen ment, amíg a moralizmus népi rohamot nem kapott, majd 

tudatára ébredt, hogy nincs mit hozzátennie, és meggyőzte a bűntudat, 

hogy a világtól való távolsága erkölcstelenné teszi. Az egyetem aligha 

volt olyan elem, amely komolyan hitte volna, hogy távolságtartásának 

alapja valami igaz és szükséges dolog, az a fajta közvéleményen kívüli 

álláspont magabiztos birtoklása, amely Szókratész számára 

megkönnyítette, hogy ellenálljon az athéni nép jámbor fanatizmusának, 

amely győztes hadvezéreit Arginusai után halálra ítélte, vagy hogy 

megtagadta az athéni zsarnokokkal való együttműködést. Szókratész 

fontosabbnak tartotta, hogy az igazságosságról vitatkozzon, hogy 

megpróbálja megismerni, mi is az, mint hogy elkötelezze magát annak a 

részleges szemléletnek a megvalósítása mellett, amely történetesen épp a 

kor szenvedélyeit gerjesztette, ami miatt a szemlélődőt igazságtalannak 

és istentelennek nevezték. 

Természetesen aki hivatásos szemlélődő, aki tekintélyes és jól 

fizető állást tölt be, és aki azt is hiszi, hogy nincs mit szemlélődni, az 

nehéz helyzetben van önmagával és a közösséggel szemben. Az 

egyenlőség előmozdításának, a rasszizmus, a szexizmus és az elitizmus 

(demokratikus társadalmunk sajátos bűnei), valamint a háború 

kiirtásának imperatívuszát egy olyan ember számára, aki nem tud más, 

védelemre méltó érdeket meghatározni, felülírja. Az a tény, hogy 

Németországban a jobboldal, az Egyesült Államokban pedig a baloldal 

politikája volt, nem szabad, hogy félrevezessen bennünket. Mindkét 

helyen az egyetemek engedtek a tömegmozgalmak nyomása alatt, és ezt 

nagyrészt azért tették, mert úgy gondolták, hogy ezek a mozgalmak 

olyan erkölcsi igazsággal rendelkeznek, amely felülmúlja mindazt, amit 

az egyetem nyújtani tud. Az elkötelezettséget mélyebbnek tekintették a 

tudománynál, a szenvedélyt az észnél, a történelmet a természetnél, a 
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fiatalokat az öregeknél. Valójában, ahogyan azt már kifejtettem, a 

gondolat valójában ugyanaz volt. Az Új Baloldal Amerikában egy 

nietzscheianizált-heideggerianizált baloldal volt. A "polgári társadalom" 

gondolkodás nélküli gyűlölete mindkét helyen pontosan ugyanaz volt. 

Egy kiváló 
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politológia professzor bizonyította ezt, amikor radikális diákjainak 

felolvasott néhány beszédet arról, hogy mit kellene tenni. Addig 

lelkesedtek, amíg fel nem világosította őket, hogy a beszédek 

Mussolinitől származnak. Heideg ger maga is, élete végén, közeledett az 

Új Baloldalhoz. Az 1933-as rektori beszédének legviharosabb formulája, 

csak a legcsekélyebb esztétikai változtatásokkal, a hatvanas évek 

diákmozgalmaival együttműködő amerikai professzorok szlogenje volt: 

"A döntés ideje lejárt. A döntést a német nemzet legfiatalabb része már 

meghozta". 

A Cornellben és máshol az Egyesült Államokban ez bohózat volt, mert 

-milyen hosszú távú jövője is volt a mi államformánknak- az ország tömege 

(valójában nem volt tömeg, csak egy polgárság) abban a pillanatban 

szokatlanul tisztelte az egyetemeket, az amerikaiak fejlődését szolgáló 

erőforrásnak tekintette őket, és elfogadta azt az elképzelést, hogy a 

tudományosságot háborítatlanul kell hagyni, és valószínűleg sokféle nézetet 

fog produkálni, amelyeket komolyan és toleranciával kell kezelni. A nemzet 

nem állt készen a nagy változásokra, és azt hitte az egyetemekről, amit a 

professzorok vallottak róluk. Néhány diák felfedezte, hogy a nagyképű 

tanárok, akik az akadémiai szabadságról katekizáltak nekik, egy kis 

lökdösődéssel táncoló medvévé változtathatók. A gyerekek általában jobban 

megfigyelik a felnőttek jellemét, mint a felnőttek a gyerekekét, mert a 

gyerekek annyira függnek a felnőttektől, hogy nagyon is érdekükben áll 

felfedezni az idősebbek gyengeségeit. Ezek a diákok észrevették, hogy 

tanáraik nem igazán hisznek abban, hogy a gondolatszabadság 

szükségszerűen jó és hasznos dolog, hogy gyanítják, hogy mindez a 

"rendszerünk" igazságtalanságait védő ideológia, és hogy az ideológia 

megváltoztatására irányuló erőszakos kísérletekkel szemben jóindulatra 

lehet őket kényszeríteni. Heideg ger teljesen tisztában volt azzal, hogy az 

akadémiai szabadság elméleti alapjai meggyengültek, és - mint már 

említettem - bizonyos iróniával kezelte a tömegmozgalmat, amellyel 

szembenézett. Az amerikai professzorok nem voltak tudatában annak, hogy 

miben nem hisznek többé, és egyre komolyabban vették a mozgalmakat, 

amelyekbe belekeveredtek. 

Ennek akkor lettem teljesen tudatában, amikor felkerestem a Cornell 

akkori provosztusát (aki később elnök lett, amikor a kedvezőtlen országos 

publicitás folytatódott, és az általában passzív kuratórium a hivatalban lévő 

elnök lemondását kérte, mert a fegyverekkel kapcsolatos országos publicitás 

ártott az egyetem hírnevének), egy fekete diákkal kapcsolatban. 
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akinek életét egy fekete bőrű oktató fenyegette meg, amikor a diák 

megtagadta a tüntetésen való részvételt. A provizor egykori 

természettudós volt, és gyászos arccal fogadott. Természetesen teljes 

mértékben együtt érzett a fiatalember helyzetével. A dolgok azonban 

rosszul álltak, és ő semmit sem tehetett azért, hogy a fekete 

diákszövetségben megakadályozza az ilyen viselkedést. Ő személy 

szerint remélte, hogy hamarosan jobb lesz a kommunikáció a radikális 

fekete diákokkal (ez néhány héttel azelőtt volt, hogy megjelentek a 

fegyverek, és lehetővé tették a sokkal tisztább kommunikációt). De 

egyelőre az adminisztrációnak meg kellett várnia, hogy mit akarnak a 

feketék,10 abban a reményben, hogy a feszültségek csökkenthetők 

lesznek. Hozzátette, hogy az országban egyetlen egyetem sem tudta 

volna kiutasítani a radikális fekete diákokat, vagy elbocsátani az őket 

felbujtó oktatókat, feltehetően azért, mert a diákok összességében nem 

engedték volna meg. 

Láttam, hogy ez egy haszontalan vállalkozás volt részemről. A 

provizorban a gyávaság és a moralizmus akkoriban nem szokatlan 

keveréke volt. Nem akart bajt. Az elnöke gyakran hivatkozott Clark Kerr 

elbocsátására a Kaliforniai Egyetemen, mint a nagy veszélyre. Kerr nem 

tudta, hogyan békítse ki a diákokat. Ugyanakkor a provoszt úgy 

gondolta, hogy nagy erkölcsi munkában vesz részt, a feketékkel szemben 

elkövetett történelmi igazságtalanságok helyreállításában. A 

megaláztatást, amin keresztülment, szükséges áldozatként tudta igazolni 

maga előtt. Ennek a bizonyos fekete diáknak az esete egyértelműen 

zavarta. 11 De egyszerre félt az erőszakkal fenyegető szélsőségesektől és 

csodálta őket. A nyilvánvaló kérdések már nem voltak egyértelműek: 

Miért nem lehetett egy fekete diák 

 
10 Addig csak a következő jelek voltak: a közgazdasági tanszék elnökét és titkárnőjét több órán 

át túszként tartották fogva, hogy követeljék egy rasszistának tartott adjunktus elbocsátását; a 

szociológiai tanszék egy részének otthont adó épületet erőszakkal elfoglalták, és a lakókat, valamint a 

berendezési tárgyakat kitelepítették; az elnököt fizikailag bántalmazták. Ezekre a közlésekre válaszul a 

következő típusú jóhiszeműségi igazolásokat adták át a,hallgatóknak: a tanársegéd eltűnt az 

egyetemről; és jóvátételként kirúgták a fekete dékánhelyettest, akinek az volt a szerencsétlensége, 

hogy integrációpárti volt abban az időben, amikor a fekete hatalom divatba jött; a Művészeti és 

Tudományos Főiskola tanári kara memorandumot kapott a dékántól, amelyben tájékoztatta a tagokat, 

hogy bár egyikük sem volt bizonyíthatóan nyíltan rasszista, de mindannyian valóban intézményi 

rasszisták; kizárólag feketék számára indítottak osztályokat; a hódítás jogán birtokolt házat 

beleegyezéssel adták át új lakóinak; a kari kinevezések során egy bőségesen finanszírozott 

feketekutató központot hoztak létre, amelyben a fekete diákoknak is szóhoz kellett jutniuk. Az ilyen 

jelzésekkel még nem sikerült a remélt "párbeszédet" létrehozni. 
11Az elnök maga is úgy tűnt, hogy csak saját magát akarja megvédeni, és elkerülni, hogy 

szembeszálljon a fekete diákszövetséggel vagy bármely más radikális csoporttal. Azoknak az erkölcsi 
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bélyegét viselte, akik haragudtak Lengyelországra, amiért ellenállt Hitlernek, mert ez előidézte a 

háborút. 



316 AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 

 

kizárják, mint egy fehér diákot, ha megbukik a kurzusokon, vagy megszegi 

az egyetemi közösséget lehetővé tevő szabályokat? Miért nem hívhatta az 

elnök a rendőrséget, ha a rend veszélybe került? Bármely megfontolt ember 

kirúgta volna azt a professzort, aki a diák életét fenyegette. A kérdés nem 

volt bonyolult. Csak a gyengeség és az ideológia kazuisztikája tette azzá. A 

hétköznapi tisztesség diktálta a megfelelő választ. Senki, aki tudta vagy 

érdekelte volna, hogy mi az egyetem, nem ment volna bele ebbe a paródiába. 

Nem volt meglepő, hogy néhány héttel később - közvetlenül azután, hogy a 

kar elsöprő többséggel megszavazta a fegyver alatt, hogy kapituláljon a 

néhány nappal korábban elutasított, kiállhatatlan követelések előtt - a 

vezetőség vezető tagjai és a kar számos ismert tagja odasietett, hogy 

gratuláljon az összegyűlt diákoknak, és megpróbálta elnyerni a tetszésüket. 

Az egész világ előtt láttam lelepleződni azt, amit már régóta tudtam, és végre 

illetlenség nélkül meg lehetett mondani ezeknek az álegyetemi hallgatóknak, 

hogy pontosan mit gondolunk róluk. 

Az sem volt meglepő, hogy sokan azok közül a professzorok közül, 

akik prédikációikban a legbeszédesebbek voltak az egyetem 

szentségéről, és akik az egyetem lelkiismereteként mutatkoztak be, azok 

közé tartoztak, akik ha nem is kedvezően, de legalábbis gyengén 

reagáltak a történtekre. Karriert csináltak abból, hogy elmondták, milyen 

rosszul reagáltak a német professzorok az akadémiai szabadság 

megsértésére. Mindez csak könnyed beszéd volt és látszathősiesség, mert 

nem mérték fel az egyetemet fenyegető potenciális veszélyeket, és nem 

értékelték az akadémiai szabadság kétséges alapjait. Mindenekelőtt nem 

gondolták, hogy azt balról vagy az egyetemen belülről lehet támadni, 

noha a germán események komoly vizsgálata sokakat megtanított volna 

arra, hogy valóban az egyetemi ifjúság volt az, aki - mint Heidegger 

rámutatott - elméleti alapon kiábrándult a régi oktatásból, és hogy sok 

minden hasonló történt nálunk is. A társadalom egésze fokozatosan 

meggyőződött a szellemi szabadság liberális felfogásának igazságáról, 

éppen akkor, amikor a velük kapcsolatos kételyek első hullámai 

Európából a mi partjainkhoz csapódtak. A felvilágosodás elveinek 

minden gondolkodó ember számára való magától értetődő voltáról való 

meggyőződés, párosulva leegyszerűsítő gazdasági és pszichológiai 

magyarázatokkal, lehetővé tette az amerikai professzorok számára, hogy 

félreértelmezzék a német tapasztalatokat, és elkerüljék azt a tényt, hogy 

az erkölcs elméleti kritikája minden formájában előfeltétele volt annak, 

hogy Németországban a húszas években bizonyos fajta nyilvános beszéd 
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elfogadható legyen. Ezek az amerikai profesz- 
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sorsok teljesen lefegyverződtek, ahogyan sok német professzor is, 

amikor az általuk természetesnek tartott választói kör, amelytől őszintén 

hitték, hogy függetlenek, elhagyta őket, vagy ellenük fordult. A diákok 

és kollégák radikalizálni és politizálni akarták az egyetemet. A bibliai öv 

prédikátorai ellen tombolni egy dolog volt. Abban a világban, amely 

ezeknek a professzoroknak számított, ez csak elismerést hozhatott. De 

az, hogy az egyetemen elszigetelődjenek, hogy a diákjaik vagy a 

kollégáik csúnya szavakkal illessék őket, mindezt egy elvont eszme 

miatt, már túl sok volt nekik. Általában nem voltak erős emberek, bár 

könnyű retorikájuk meggyőzte őket arról, hogy azok - hogy egyedül ők 

őrzik a civilizációt védő falakat. Az összeomlásuk csupán szánalmas 

volt, bár az önigazolásra tett gyenge kísérleteik gyakran rosszindulatúvá 

váltak. Németországban a hallgatag professzoroknak az volt a nagyon jó 

kifogásuk, hogy nem tehettek mást. Ha megszólalnak, az börtönbüntetést 

vagy halált jelentett volna. A törvény nemhogy nem védte őket, hanem 

halálos ellenségük volt. A Cornellben nem volt ilyen veszély. Néhány 

professzornak talán baja eshetett volna (mivel azokat, akiket rasszistáknak12 

neveztek, ami a korábbi időkben az eretnek minősítéssel volt 

egyenértékű, néhány tisztességes ösztönnel rendelkező személy 

kivételével mindenki teljesen elhagyta, és az elnök semmiképpen sem 

volt hajlandó megvédeni bárkit is saját magán kívül), de egy lövés is 

bevonta volna a polgári hatóságokat. Ezeket a hatóságokat csak az 

egyetem különleges autonóm státuszának tiszteletben tartása tartotta 

vissza, amelyet arra használtak fel, hogy megvédjék és bátorítsák az 

akadémiai szabadság és a közönséges halandókra vonatkozó törvények 

megsértőit. Az egyetem integritásának védelme lényegében nem jelentett 

kockázatot, mert a veszély teljes egészében az egyetemen belül volt. 

Mindössze egy olyan professzori testület hiányzott, amely tisztában volt 

az egyetem céljával, és elkötelezte magát mellette. Ez volt az, ami a 

megadás olyan győzhetővé tette. A hivatalos ideológia az lett, hogy a 

fenyegetett professzorok nem voltak veszélyben (tehát nem volt szükség 

a velük való szolidaritásra), és az is, hogy az erőszak és a halál komoly 

veszélye állt fenn (tehát a kapituláció szükségessége). 

Az egyik jámbor prédikátor, aki nem szólalt meg, és aki politikai 

filozófusnak képzelte magát, cikket írt a The New York Times Magazine 

számára, amelyben elmagyarázta a világnak, hogy miért volt a kapituláció 

 

12Az egyetemi rádióban megfenyegettek között volt az a professzor, aki valószínűleg többet tett 
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és többet kockáztatott a polgárjogi mozgalomban, mint bárki más a Cornellben. 
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szükséges a Cornellben. A "társadalmi szerződés" - állította - hamarosan 

megszűnik, és visszatérünk a "természeti állapothoz", a mindenki 

háborúja mindenki ellen, a legrosszabb rosszhoz, így minden, ami ezt 

megakadályozza, indokolt volt. Ezzel bebizonyította, hogy soha nem 

értette meg, amit tanított, mert a szerződés teoretikusai (akiknek 

tanításaiból az amerikai államforma származik) mind azt tanították, hogy 

a törvényt soha nem szabad megszegni, hogy a törvény ereje az egyetlen, 

ami távol tart bennünket a természeti állapottól, ezért a törvény kedvéért 

kockázatokat és veszélyeket kell vállalni. Amint a törvényt büntetlenül 

megszegik, minden ember visszanyeri a jogot minden olyan eszközre, 

amelyet megfelelőnek vagy szükségesnek tart, hogy megvédje magát az 

új zsarnok ellen, aki képes megszegni a törvényt. A tanítások ilyen 

könnyelmű felhasználása, mint amilyet ez a professzor tett, amit meg kell 

érteni, ha ésszerű politikai rendet akarunk, jelképezi azt a valódi 

problémát, ami az egyetemi élet megzavarása mögött áll. A politikai 

problémák és gondolatok komoly megvitatása szinte feledésbe merült; és 

azok, akikre rábízták, nem voltak tartósan érdekeltek az ilyen vitákban. A 

hagyomány csak szlogenek vagy Bartlett-idézetek halmaza volt. A civil 

társadalomról és az egyetemnek ebben betöltött szerepéről való 

gondolkodás elsorvadt. 

Az egyetemi zavaroknak két eredménye volt. Az egyetem sokkal 

szilárdabban beépült a demokratikus közvélemény rendszerébe, és 

fájdalmasan közel került a Tocqueville által féltett, a jólét közepette 

uralkodó barlangszerű sötétség állapota. Amikor a por leülepedett, látható 

volt, hogy Amerikában a műveltek és tanulatlanok közötti különbségtétel a 

földdel egyenlővé vált, hogy még annak a szánalmas maradványa is 

megsemmisült, amely az igényes és az igénytelenek közötti ellentétben 

fejeződött ki. Az igazi termék az első részben leírt homogenizált személyek 

voltak. A valóban különböző célok és cselekvési motívumok valóban 

komolyan vehető elképzelései, amelyek nemcsak gondolati rendszerekben, 

hanem valóságos és költői modellekben is megtestesültek, kezdtek eltűnni. 

A szabadságot a leghatékonyabb módon korlátozták - az 

alternatívák elszegényedésével. Semmi olyan, amit nem ismertek vagy 

nem tapasztaltak azok, akik a hatalmas többséget alkotják - ami 

Amerikában valószínűleg az egyetlen hatalom -, nem volt valóságos. A 

demokrácia legveszélyesebb és legvulgárisabb kísértéseinek kiszolgálása 

volt a híres "kritikai filozófia" feladata. Így ezt a végzetes fejlődést 

mindazok az absztrakt gondolatpótlékok kísérték, amelyeket a második 
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Mesterséges pótlékot nyújtottak az intellektuális stimulációhoz, és 

megerősítették, hogy csak úgy lehetünk, ahogy vagyunk. Pontosan azt 

jelentették, amit az orvos rendelt, amint azt hatalmas népszerűségük is 

sugallja. A hatvanas évek minden radikalizmusának az volt a célja, hogy 

felgyorsítsa a mozgásunkat abba az irányba, amerre már elindultunk, és soha 

nem kérdőjelezte meg igazán ezeket az irányokat. Ez az egalitárius 

önelégültség gyakorlása volt, amely eltörölte az egyetemi tanterv azon 

elemeit, amelyek nem hízelegtek sajátos szenvedélyeinknek vagy pillanatnyi 

ízlésünknek. Röviden, az Európára nyíló ablakot, amely mindig is a szabad 

és elnyomott lelkek tézise volt Amerikában, becsapták, méghozzá 

véglegesen, mert az európaiak segítettek nekünk ebben, miközben azt 

ígérték, hogy ők nyitják ki. Ami akkoriban csak az egyetemi értelmiségiek 

körében aktuálisnak tűnő "elit" véleménynek tűnt, az valójában a másnapi 

népszerű magazinok vezércikke volt. Az Európa iránti vágyakozás a 

fiatalokban szinte teljesen kioltódott. 

A hatvanas évekről mostanában divatos azt mondani, hogy bár valóban 

voltak túlzások, sok jó dolog is történt. De ami az egyetemeket illeti, nem 

tudok semmi pozitívumról, ami abból az időszakból származik; ez egy teljes 

katasztrófa volt számukra. Hallom, hogy a jó dolgok a "nagyobb nyitottság", 

a "kevesebb merevség", a "tekintélytől való szabadság" stb. voltak - de 

ezeknek nincs tartalma, és nem fejezik ki azt a nézetet, amit az egyetemi 

oktatástól elvárunk. A hatvanas években különböző bizottságokban ültem a 

Cornellben, és folyamatosan és hasztalan szavaztam az egyik követelmény 

eltörlése ellen a másik után. A régi alaptantervet - amely szerint a főiskola 

minden hallgatójának fel kellett vennie néhány kurzust a tudás főbb 

területeiről - elvetették. Az összehasonlító irodalomtudomány egyik 

professzora - a legújabb párizsi divat szorgalmas importőre - kifejtette, hogy 

ezek a követelmények keveset tanítanak, valójában nem vezetik be a 

hallgatókat a különböző tudományágakba, és untatják őket. Elismertem, 

hogy ez igaz. Aztán meglepődött, hogy nem vagyok hajlandó lemondani 

róluk. Azért, mondtam, mert ezek a tudás egységének fonalas emlékei 

voltak, és makacs kis utalást tettek arra, hogy vannak dolgok, amelyekről 

tudni kell, ha valaki művelt akar lenni. Valamit nem lehet semmivel 

helyettesíteni. Persze, a hatvanas évek oktatási reformja pontosan ezt tette. A 

következmények most leginkább a nyelvtanulás hanyatlásában láthatók, de 

ugyanolyan mélyrehatóak, vagy még mélyebbek az egész humán 

műveltségben. A régi kritikája nem ér semmit, ha nincs kilátás az újra. Ez 

egy módja annak, hogy megszüntessük az akadályokat, amelyek a vétkesség 
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a hanyatló erény által bemutatott. A hatvanas években a professzorok csak 

azért siettek sátraikat összecsukni, hogy elhagyják a területet, mielőtt a 

tömeg eltapossa őket. A nyitottság a "saját dolgok" felé irányult. A 

tekintélyelvű személyiség biztos jele volt, és gondolom, még mindig az, 

ha valaki úgy véli, hogy az egyetemnek meg kell próbálnia elképzelni, 

hogy mi a művelt ember. A "növekedés" vagy az "egyéni fejlődés" volt 

minden, ami megengedett volt, ami Amerikában csak annyit jelentett, 

hogy a társadalomban általában jelen lévő közönségesség elnyomja az 

egyetemi üvegházban tartott finom kis növénykéket azok számára, 

akiknek másfajta táplálékra van szükségük. 

A reformok tartalom nélküliek voltak, a "belső irányultságú" 

ember számára készültek. Beletörődést jelentettek a csúcsok 

kiegyenlítődésébe, és az egész amerikai oktatási struktúra 

összeomlásának a forrásai voltak, amit minden párt elismer, amikor 

arról beszél, hogy vissza kell térni az "alapokhoz". Ez az összeomlás 

közvetlenül visszavezethető a hatvanas évek egyetemeinek tanításaira 

és tetteire egyaránt. A rossz tanároknál és az öncélú tanoknál is 

fontosabb volt, hogy eltűntek az okok és a modellek - például - "a 

királyi angol". A legmagasabbak tudata az, ami az alacsonyabbaknak 

felfelé mutat. Nos, lehet, hogy sok erőfeszítéssel és politikai 

küzdelemmel vissza lehet térni a három R-ben elért korábbi 

színvonalhoz, de nem lesz olyan könnyű visszaszerezni a filozófiai, 

történelmi és irodalmi ismereteket, amelyeket szétvertek. Az sosem 

volt őshonos növény. Európától függöttünk érte. Minden csúcsunk 

származék volt, teljes öntudattal és anélkül, hogy ezt szégyellnénk. 

Időközben maga Európa, amelyre számíthattunk, ha megingott, a 

miénkhez hasonló fejlődésen ment keresztül, és nem mehetünk oda 

képezni magunkat, mint egykoron. Hacsak nem támadnak itt maguktól 

nagy új elméleti és művészeti impulzusok, amelyek felváltják a Nyugat 

nekünk szánt örökségét, nincs más mód, mint a hagyomány, hogy 

ilyesmivel kapcsolatban maradjunk. És a hagyományra nem lehet fel- 

és leugrani, mint egy vonatra. Ha egyszer megszakadt a kapcsolatunk 

vele, nehéz megújítani. A jelentések ösztönös tudatosítása, valamint a 

hiteles tanulás raktárai a tudósok fejében elvesznek. Sem az 

arisztokraták, sem a papok, a magas intellektuális hagyomány 

természetes hordozói nem léteznek értelmes értelemben Amerikában. 

A legnagyobb gondolatok benne voltak politikai elveinkben, de 

sohasem testesültek meg, tehát nem is élnek, az emberek egy 
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osztályában. Otthonuk Amerikában az egyetem volt, és ennek az 

otthonnak a megsértése volt a hatvanas évek bűne. Az egyetemek 

megnyugtatása, a jegyinfláció megállítása, 
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a diákok tanulásra késztetése, mindez lehet hasznos, de nem megy a 

dolog lényegébe. Az egyetemen most sokkal kevesebbet kell tanulni. Az 

egyetemi zavargások és a diákmozgalom körül kialakult egy mitológia, 

azoknak az ízlésének kifejeződése, akik számára a Tíz nap, amely 

megrázta a világot című filmben bemutatott légkör sokkal ösztönzőbb, 

mint amilyen Hegel berlini előadóterme lett volna. Az egyik mítosz 

szerint az ötvenes évek az intellektuális konformizmus és a felszínesség 

időszaka volt, míg a hatvanas években igazi izgalom és kérdezés volt. A 

mccarthyizmus - amelyet akkor hívnak elő, amikor a sztálinizmus kerül 

szóba, hogy kiegyenlítsék a két szuperhatalom közötti igazságtalanság 

egyensúlyát - szimbolizálja azokat a szürke, komor éveket, míg a lángoló 

hatvanas évek a "mozgalom" napjai voltak, és - a túlélők elmondása 

szerint - a feketék, a nők és a dél-vietnamiak egykezű felszabadítása. 

Anélkül, hogy belemennénk a szigorúan politikai kérdésekbe, a kivetített 

intellektuális kép pontosan az igazság ellenkezője. A hatvanas évek a 

dogmatikus válaszok és a triviális traktátusok időszaka volt. A 

mozgalomban vagy a mozgalom körül egyetlen maradandó jelentőségű 

könyv sem született. Mindez Norman O. Brown és Charles Reich műve 

volt. Ekkor érte el az igazi konformizmus az egyetemeket, amikor a 

vélemények Istentől a filmekig mindenről abszolút kiszámíthatóvá 

váltak. A popkultúrából hozott bizonyítékok, amelyekkel a hatvanas 

évekre vonatkozó érveket akarják alátámasztani - hogy az ötvenes 

években Lana Turner elgyötört, elmebeteg házasságtörő nőket játszott, 

míg a hatvanas években Jane Fonda hiteles kurvát alakított; hogy a 

hatvanas évek előtt ott volt Paul Anka, utána pedig a Rolling Stones - 

nem fontosak. Még ha ez a jellemzés igaz is lenne, akkor is csak azt 

bizonyítaná, hogy a populáris kultúra és a magaskultúra között nincs 

kapcsolat, és hogy az előbbi az egyetlen, ami most befolyásoló tényező. 

a mi helyszínünkön. 

Tény, hogy az ötvenes évek az amerikai egyetem egyik nagy 

korszaka volt, természetesen figyelembe véve az eszmény és a valóság 

közötti örökös aránytalanságot. Még a "mozgalom" számára 

legmeghatározóbb alakok, mint Marcuse, Arendt és Mills is 1960 előtt 

végezték azt a komoly munkát, amit 1960 előtt. 1933-tól az amerikai 

egyetemek profitáltak abból, hogy Európa számos legnagyobb tudósa és 

tudósa, valamint számos olyan okos értelmiségi érkezett, akiknek 

kifinomultsága meghaladta az amerikaiak által ismertekét. Ők nagyrészt 

a német egyetemi hagyomány örökösei voltak, amely, mint már 
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tárgyaltam, az elméletek nyilvánosan támogatott és jóváhagyott 

változatának legnagyobb kifejezője volt. 
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cal élet. Mindannyian a Kant és Goethe által inspirált humánus nevelés 

általános víziója által áthatottak voltak, akiknek gondolkodása és 

tehetsége világtörténelmi jelentőségű volt, és akik kompromisszumok 

nélkül és megalkuvás nélkül a legmagasabb erkölcsi és művészi 

kiteljesedést keresték a dolgok új demokrata rendjében. Ők avattak be 

minket egy olyan hagyományba, amely élő volt, és amely áthatotta a 

társadalom egészének ízlését és normáit. Azok, akik befogadták ezt a 

hagyományt, tapasztalatot szereztek a kezdetek óta felhalmozott 

hatalmas tudományosságról, valamint az inspirációi köré csoportosuló 

fejlett eszmékről. Jobb híján a német eszmék voltak ott, ahol voltak - és 

ahol még mindig vannak -, legyenek azok Marx, Freud, Weber vagy 

Heidegger eszméi. A német egyetem filozófiai tanszékein elképesztő 

megfelelés volt a valódi tehetség és a hagyományos tiszteletre méltó 

képesség között. Hegel, Husserl és Heidegger koruk megbecsült alakjai 

voltak, akiknek jelentősége nem abban állt, hogy pusztán a tanszékek 

birtokában voltak. Mindezek tudatát, és sok esetben a tudatosságnál 

sokkal többet is, a menekültek hozták magukkal az Egyesült Államokba, 

amely relatíve szólva egy elmaradott és fogyasztó hely volt. Sok minden, 

amit az amerikaiak korábban máshol kerestek, most itt volt. Bár ez sok 

szempontból vegyes áldás volt, az a tény, hogy a legjobb fizikusok, 

matematikusok, történészek, szociológusok, klasszika- és filozófiatanárok 

közül oly sokan az Egyesült Államokban voltak, azt jelentette, hogy itt 

tanulhattuk meg, amit meg kellett tanulni; vagy inkább, bármennyire is 

hibás volt, amit itt kaptunk, a tanulási vágyunkat már nem lehetett jobban 

kielégíteni az Óvilágba való fizikai utazással. Egyszóval, mielőtt a gát 

átszakadt volna, az amerikai egyetem nagymértékben függetlenedett a 

korabeli európai egyetemtől. A menekült diákok itt fokozatosan átvették 

tanáraik helyét. 

Természetesen ennek a függetlenségnek egy része a kontinentális 

egyetemek hanyatlásának, különösen a német egyetemek pusztulásának, 

a szellemi hagyományaikban bekövetkezett törésnek, valamint a belső 

bizalom és a magas hivatástudat elvesztésének volt köszönhető. De 

bármi is volt az ok, 1955-ben egyetlen egyetem sem volt jobb a legjobb 

amerikai egyetemeknél azokban a dolgokban, amelyeknek a liberális 

oktatáshoz és a hallgatókban a szellemi szükségletek tudatosításához van 

közük. És ez rendkívül fontos tény volt a nyugati civilizáció számára. Ha 

1930-ban az amerikai egyetemek egyszerűen eltűntek volna, az általános 

jelentőségű tanulás általános tárháza nem szenvedett volna komoly 
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bár ez biztosan nem lett volna jó nekünk. De 1960-ban, amennyiben a 

szellemi élet nagy része már régen az egyetemeken telepedett le, és az 

amerikaiak voltak a legjobbak, hanyatlásuk vagy összeomlásuk 

katasztrófát jelentett. A nagy hagyományok nagy része itt volt, idegen és 

gyenge transzplantátumként, bizonytalanul enklávékban ült, 

kiszolgáltatva a bennszülött populizmusnak és a vulgaritásnak. A 

hatvanas évek közepén a bennszülöttek diákok álcájában támadtak. 

A mítosz másik aspektusa, hogy a mccarthyizmus rendkívül negatív 

hatással volt az egyetemekre. Valójában a McCarthy-korszak volt az 

utolsó alkalom, amikor az egyetemek egy közös ellenség által 

meghatározott közösségi érzéssel rendelkeztek. McCarthy, a hozzá 

hasonlók és azok, akik követték őket, egyértelműen nem akadémikusok 

és akadémiaellenesek voltak, a barbárok a kapuk előtt. A nagyobb 

egyetemeken semmilyen hatásuk nem volt a tantervre vagy a 

kinevezésekre. A bennük zajló gondolkodás és beszéd skálája érintetlen 

maradt. Az akadémiai szabadság az utolsó pillanatban több volt, mint 

egy elvont jelentés, egy olyan tartalom a kutatás és a nyilvánosság 

tekintetében, amelyről általános egyetértés volt. A népszerűtlen eszmék 

védelméről szóló retorika jelentett valamit, részben azért, mert a 

közismerten népszerűtlen eszmék nem voltak annyira népszerűtlenek az 

egyetemeken. Ma sokkal több az elképzelhetetlen és kimondhatatlan 

dolog az egyetemeken, mint akkoriban, és kevés hajlandóság van arra, 

hogy megvédjék azokat, akik kiérdemelték a radikális mozgalmak 

haragját. A régi liberalizmus - a haladásba és az eszmék szabad piacába 

vetett hit - akkoriban élte utolsó pillanatát. A hatvanas években, amikor 

úgy tűnt, hogy a dolgok jó irányba haladnak, a régi liberalizmust egyre 

inkább a polgári ideológia részeként értelmezték, amely a haladás 

hangjaival szemben a reakció hangjait részesíti előnyben és védi. Az 

ötvenes években az egyetemeken nyugalom volt, a legtöbb professzor 

McCarthy ellen volt (bár, ahogy az egy demokráciában elvárható, 

néhányan mellette voltak; és ahogy az emberi természet és a 

professzorok természetéből adódóan szintén elvárható, néhányan, akik 

ellene voltak, túlságosan félénkek voltak ahhoz, hogy felszólaljanak). A 

professzorokat nem rúgták ki, és azt tanítottak a tantermeikben, amit 

akartak. Legalábbis ebben a pillanatban felerősödött az egyetem 

különleges státuszának tudatossága, amely a közvéleménytől való 

védelmet jelenti. Ez nagyon egészséges dolog volt. A hatvanas években 

sok professzor, akik közül néhányan a McCarthy-évek alatt feltűnően 
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hallgatagok voltak, elvesztették ezt a tudatosságot, amikor az általuk 

képviselt vélemények népszerűbbé váltak. Az akadémiai szabadság 

védőernyőjére már nem volt szükség, most, hogy a 
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jól ment. Az Amerikai Egyetemi Professzorok Szövetségének Cor nell-i 

tagozata tapsolt a professzorok jogait sértő fekete aktivistáknak, és az 

országos szervezet semmit sem tett az akadémiai szabadság védelmében. 

Az ilyen csoportok feladták a pusztán formális szabadságot, hogy 

szubsztantív ügyeket támogassanak. Röviden, az ötvenes években a 

professzorok egy jó része még mindig a Bacon, Milton, Locke és John 

Stuart Mill által a gondolatszabadságról kifejtett nézeteket vallotta (ez 

éppen azelőtt volt, hogy Amerikában sikert aratott volna a kontinentális 

kritika ezekről); egy másik részük a baloldalhoz tartozott, és személyes 

érdekük fűződött ahhoz, hogy e nézetek védelmet nyújtsanak számukra. 

Amikor az előbbiek elvesztették a bizalmukat, az utóbbiak pedig elnyerték 

az övékét, az akadémiai szabadság ereje drasztikusan csökkent. 

A hatvanas évek mitológiájának utolsó része a diákok állítólagos 

felsőbbrendű erkölcsi "aggodalma". A hatvanas évek végén az erkölcs 

lett a divat, az előző évek kemény realizmusát követve. De tisztázni kell, 

hogy mit értettek erkölcs alatt. Van egy örökérvényű és nem feltűnő 

nézet, miszerint az erkölcs olyan dolgokból áll, mint az igazmondás, az 

adósságok kifizetése, a szülők tisztelete és az, hogy senkinek sem ártunk 

önkéntesen. Ezeket a dolgokat könnyű kimondani és nehéz megtenni; 

nem keltenek nagy feltűnést, és kevés tiszteletet nyernek a világban. A 

Kant által leírt jóakarat szerény fogalom, minden gyermek számára 

elérhető, de beteljesülése az általa előírt egyszerű kötelességek 

teljesítésének egy életen át tartó tevékenysége. Ez az erkölcsiség mindig 

áldozatot követel. Néha veszélyt és konfrontációt von maga után, de ezek 

nem tartoznak a lényegéhez, és csak mellékesen fordulnak elő. Az ilyen 

erkölcsiségnek, hogy önmaga legyen, önmagáért kell lennie, és nem 

valamilyen rajta kívüli eredményért. Ellenállást igényel a jó érzés és az 

érte való elismerés bűvöletével szemben. Ez nem az az erkölcsiség volt, 

amely a hatvanas években divatba jött, amely az erkölcsös magatartásnak 

egy egészen színpadiasabb változata volt, az a fajta, amely a szélsőséges 

helyzetek hőseit jellemzi. Thomas More ellenállása egy zsarnok 

parancsaival szemben a diákok képzeletének mindennapi tápláléka volt. 

Az ilyen kihívások - amelyek ritkán merülnek fel, mindig kétértelműek 

mind a kötelesség, mind az indíték szempontjából, és a legfinomabb 

érvelést, valamint az összes többi erényt a legmagasabb fokon igénylik 

ahhoz, hogy igazságosan lehessen velük szembenézni - voltak az erkölcsi 

anyag, amelyen ezek a kölykök csámcsogtak. Természetesen nem az 

ilyen ügyek bonyolultsága volt vonzó, hanem ragyogásuk, nemes pózuk. 
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Valahogy sohasem a törvények betartásának mindennapi ügye volt 

érdekes; sokkal inkább a törvények megszegése a magasabb rendű 

törvény nevében. Mindig Achilles és 
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Agamemnon. A lelkiismeret, a modern politikai és erkölcsi 

gondolkodásban alaposan lejáratott és Marx által különösen megvetett 

képesség, nagy visszatérést aratott, mint az erkölcsi meghatározottság 

mindenre alkalmas, megalapozatlan alapja, amely a legkisebb dübörgésre 

is elegendő ahhoz, hogy minden más kötelezettséget vagy lojalitást 

lejárasson. Hitler a lelkiismeret szabályozó elvévé vált: "Ugye, nem 

engedelmeskednél Hitlernek?" Az erkölcsi megkülönböztetés képessége 

annyira kifinomult, hogy ebből következett, hogy a választott amerikai 

hivatalnokoknak és a megfelelően jóváhagyott szövetségi, állami és helyi 

törvényeknek nincs több tekintélyük, mint Hitlernek. A Cornellben a 

diákokat Daniel Berrigan atya prédikációi tisztelték meg, aki 

elmagyarázta, hogy a sorozóbizottságoknál titkárnőként dolgozó 

öregasszonyok a belseni szörnyeteggel egyenértékűek, és nem 

érdemelnek több tiszteletet, mint ő maga. Ez volt az erkölcsi ébredés 

temperamentuma. A modellek az új erkölcsiséget hirdető és az uralkodó 

kényszerek alól felszabadító forradalmárok és a népszerű 

egzisztencialista irodalom hősei, akiknek erkölcsisége az 

önmegerősítésben áll, keverékei voltak. Kezdett gyanússá válni, hogy az 

új moralizmus csak az előző nemzedék erkölcsellenességének új ruhája, 

amely az erkölcsiséget elfojtásnak gondolta. 

Ennek az erkölcsnek a tartalma egyszerűen a modern demokratikus 

gondolkodás vezető fogalmaiból származott, abszolutizálva és 

radikalizálva. Az egyenlőség, a szabadság, a béke, a kozmopolitizmus 

voltak a javak, az egyetlen javak, amelyek egymás közötti konfliktus 

nélkül, itt és most rendelkezésünkre álltak. Nem voltak figyelembe 

vehetők az adottságokban vagy az erények megszokott gyakorlásában 

mutatkozó természetes különbségek, a szabadságnak önmagára 

vonatkozó korlátozásai, a demokrácia védelmére indított háborúk (a 

felszabadító háborúk kivételével). A család vagy a haza iránti odaadás 

mint az erkölcs egyik formája a reakció utolsó menedéke volt. Két pólus 

létezett, amelyekről azt feltételezték, hogy tökéletes harmóniában állnak 

egymással: az abszolút egyén önfejlesztése és az egész emberiség 

testvérisége. Ezek a javak vagy inkább értékek a széllel jöttek. Nem a 

diákok érvelésének vagy tanulmányainak termékei voltak. Ezek a 

rendszerünk velejárói voltak, ezek alkották annak horizontját. Nem volt 

benne semmi új. Az újdonság a gondolatmentességben rejlett, az érvelés 

vagy a bizonyítás szükségességének teljes hiányában. Az alternatív 

nézeteknek nem volt más létjogosultsága, mint a madárijesztőké. 
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Ez szinte elkerülhetetlen következménye volt annak a nemzedékek 

óta tartó tanításnak, hogy a legösztönösebb kérdésnek - "Mi a jó?" - 

nincs helye az egyetemen, és hogy az ezt a kérdést és az azt mozgató 

ösztönt elutasító és nevetségessé tevő szupersofisztikált tanok az 

egyetlenek, amelyek méltóak arra, hogy 
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tanulmány. Ha az egyetem tanárai nem tudnak a jóról tanítani, miért ne 

taníthatnának a diákok? A tény-érték megkülönböztetés elismeri, hogy az 

értékek alapvető fontosságúak az életben, és alakítják a tények meglátását és 

használatát. Ezért az értékek elsődlegesek. És ha nem az észből származnak, 

akkor a szenvedélyes elkötelezettségből, az erkölcs lényegéből. Persze, 

mivel az elkötelezettség valójában nem hozott létre értékeket, az elfogadott 

értékek a régi érvelés maradványai, bukott ívű értékek, amelyeket a 

szenvedélyes elkötelezettség állításai erősítenek meg újra. A tanárokat 

először megdöbbentette ez a régi, rossz gondolkodásmódokhoz való 

visszatérés. De mivel ők is erkölcsös emberek voltak, és az állított értékek 

ugyanazok voltak, mint amiket ők maguk is vallottak. 

hittek, végül vidáman beleegyeztek. David Easton szégyenteljes elnöki 

beszéde az Amerikai Politikatudományi Társaság előtt 1966-ban mindezt 

kimondta. A behaviorizmus (azaz a tény-érték megkülönböztetésen alapuló, 

a tények tanulmányozásának szentelt és a filozófiát lenéző 

társadalomtudomány) - ismerte el - nem volt eléggé érzékeny az erkölcsi 

kérdésekre. Most egy poszt-viselkedéselméletet ígért, amelyben a 

társadalomtudomány nagyszerű eredményeit a helyes értékek szolgálatába 

állítják. A dudás 

ezentúl azt a dallamot játszotta volna, amit a diákok hívtak, és még csak 

nem is fizettek. 

A felháborodás vagy a düh volt az az élénk szenvedély, amely az új 

erkölcsi tapasztalat hatalmában lévőket jellemezte. A felháborodás lehet 

a legnemesebb szenvedély, és szükséges a háborúk megvívásához és a 

jogtalanságok orvoslásához. De a lélek összes élménye közül ez a 

legellentétesebb az értelemmel és így az egyetemmel szemben. A harag, 

hogy fenntartsa magát, megingathatatlan meggyőződést igényel, hogy az 

embernek igaza van. Hogy a diákok haragja a professzori Agamem nons 

ellen hiteles akhilleusi volt-e, az kérdéses. De kétségtelen, hogy ez volt a 

zászló, amely alatt harcoltak, az összetartozás bizonyítéka. Nos, mindig 

is úgy gondolták, hogy az erkölcsös magatartásnak nem kell pontosan 

fájdalmasnak lennie ahhoz, hogy erkölcsös legyen, de nem lehet 

önmagában az, ha szórakoztató. Bárhogyan is értelmezzük, ez olyan 

önfeladással függ össze, amelyet a bölcsnek vagy szépnek lenni - vagy 

bármely más olyan tulajdonságnak, amelyért az embereket irigylésre 

méltónak tartják - nem igényel. Ezért parancsol különleges tiszteletet, és 

ezért is olyan nagy a kísértés a szimulálására. Annak az embernek, aki 

feláldozza az életét az igazságért, nyilvánvalóan a legtöbb embernél 
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magasabb rendű indítékai vannak, vagy olyan önzetlenséggel 

rendelkezik, amely számukra felfoghatatlan. Nem tehetnek róla, hogy 

nem hatódnak meg. Montesquieu egy csodálatra méltó mondatban 

foglalta össze azt az erkölcsi ízlést, amelyet a diákvezetők 
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képviselték, és amelyeken játszottak: "Az emberek, bár egyénileg 

gazemberek, kollektíve a legméltóságteljesebbek: szeretik az erkölcsöt." Ez 

a Tartuffe formulája. A diákmoralizmus a Tartuffe-jelenség egy fajtája volt, 

de annak egy teljesen új mutánsa. Ellentétben más forradalmi 

mozgalmakkal, amelyek általában szigorúak és erkölcsösek voltak - kezdve 

az első, 1688-as angliai forradalommal, amely valóban puritán volt. 

-ez itt antipuritánus volt. A szlogen: "Szeretkezz, ne háborúzz!". Bár a 

nyelvi hasonlóságot kihasználták, ez nagyon különbözik a "Szeresd 

felebarátodat" felszólítástól, amelyet nagyon nehéz teljesíteni. 

"Szeretkezni" egy testi aktus, amelyet nagyon könnyű végrehajtani, és 

kellemesnek gondolták. Az "obszcén" szót a szexből átvitték a politikába. 

A diákok valahogyan a vágyak egész sorát érintették meg, amelyeket 

korábban megkérdőjelezhetőnek gondoltak, amelyek alig merték 

megnevezni magukat, de megérettek az emancipációra és a legitimációra. 

A forradalom ideológiája már megvolt. A végtelen testi vágyak 

mérséklése a természet "elfojtása" lett, a dominancia egyik formája, a 

haladó gondolkodók és tudatosságnövelők divatos szava. Már csak 

hősökre volt szükség, akik hajlandóak voltak eljátszani azokat a 

fantáziákat, amelyeket a közönség immár kész volt valóságként 

elfogadni: a hős, mint hedonista, aki nyilvánosan meri megtenni azt, amit 

a közönség látni akar. Ez epater !es burzsoá volt, mint burzsoá hivatás. 

A késő római birodalom gyakorlatát a korai kereszténység erkölcsi 

buzgalmával és Robespierre politikai idealizmusával hirdették. Egy ilyen 

kombináció természetesen lehetetlen. Ez színjátszás, szerep, és a diákok 

tudták ezt. De ezt a kísértő érzést enyhítette az a tény, hogy ez volt az 

első televíziós forradalom. Valódiak voltak, mert láthatták magukat a 

televízióban. Az egész világ színpaddá vált, és ők játszották a főszerepet. 

A burzsoá betegségre javasolt gyógymód valójában annak legfejlettebb 

tünete volt. 

A diákok által az erkölcsükért hozott áldozatok részleges felsorolása 

elegendő lesz annak jellegének bemutatására: úgy élhettek az egyetemen, 

ahogyan akartak, mivel az in loco parentis felelősséget elhagyták; a 

drogok az élet rendszeres részévé váltak, az egyetemi hatóságok szinte 

semmilyen beavatkozás nélkül, míg a polgári hatóságot sakkban tartotta az 

egyetem állítólagos joga, hogy saját területén rendőri felügyeletet 

gyakoroljon; minden szabály vagy rosszallás által előírt szexuális korlátozást 

felborítottak; a tanulmányi követelményeket minden elképzelhető módon 

enyhítették, és a jegyinfláció megnehezítette a megbukást; a katonai 

szolgálat elkerülése életmód és elv volt. Mindezeket a kiváltságokat olyan 
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építő jellegű címkékkel álcázták, mint az egyéni felelősségvállalás... 
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bilitás, tapasztalat, növekedés, fejlődés, önkifejezés, felszabadulás, 

aggodalom. Soha a történelemben nem volt még ilyen csodálatos 

megfelelés a jó és a kellemes között. Richard Nixon, a magas erkölcsiség 

és a konszenzus nemes indítékának csalhatatlan ösztönével felmérte 

diákellenfeleit, és véget vetett a sorozásnak. Csodával határos módon a 

diákmozgalom véget ért, bár a háború ezután még majdnem három évig 

folytatódott. 

Egy utolsó megjegyzés a diákok motivációjának egy olyan 

aspektusáról, amely nem kapott kellő figyelmet: A tetszésük szerinti életmód 

iránti vágy mellett egy rejtett elitizmus is működött közöttük. A demokrácia 

állandó jellemzője mindig és mindenütt az a tendencia, hogy elnyomja a 

felsőbbrendűség mindenfajta - hagyományos vagy természetes - igényét, 

lényegében azzal, hogy tagadja a felsőbbrendűség létezését, különösen az 

uralkodás tekintetében. A platóni dialógusok tele vannak olyan 

fiatalemberekkel, akik szenvedélyesen vágynak a politikai dicsőségre, és azt 

hiszik, hogy megvan bennük a tehetség az uralkodáshoz. Platón elismeri, 

hogy egykor ő maga is ilyen fiatalember volt. És olyan városban élt, ahol 

megtagadták tőlük az uralkodáshoz való sajátos jogukat, ahol nehezen 

jutottak volna uralkodói tisztséghez, és ahol ehhez olyanná kellett volna 

tenniük magukat, amilyenné a nép akarta. Égett bennük az a különleges 

felháborodás, amelyet az ember a vele szemben elkövetett sérelmek miatt 

tartogat, és úgy vélték, hogy a demokratikus Athénban nem tudnak 

kiteljesedni. Felforgató csoportot a l k o t t a k  a  v á r o s b a n ,  a m e l y  

nem volt barátságos a város rendszerének fenntartása iránt. Sokan voltak 

ilyenek Szókratész társai közül, és az uralkodási ösztön megszelídítése az 

általa adott nevelés lényeges része volt. De azzal kezdte, hogy legalább 

részben elfogadta vágyaik jogosságát, és tagadta a sokaknak a kevesek feletti 

uralkodáshoz való korlátlan jogát. Értelmi elégtételt adott panaszuknak. És 

ami még fontosabb, nagyon komolyan vette azt az elemet a lelkükben, amely 

nagyravágyóvá tette őket. Az a törekvés, hogy az első számúak legyenek és 

nagy hírnévre tegyenek szert, egyszerre természetes az emberben, és 

megfelelően képezve a lélek egyik nagy erőssége. A demokrácia önmagában 

ellenséges az ilyen szellemiséggel szemben, és megakadályozza annak 

kiteljesedését. Ez minden ókori demokrácia számára problémát jelentett. 

Coriolanus szélsőséges példája annak az embernek, aki nem hajlandó az 

uralkodáshoz való jogát a nép, jelen esetben egy olyan nép beleegyezésére 

alapozni, amely kész elfogadni az ő uralkodáshoz való jogát. De nem 

teljesen elfogadhatatlan ember. Lelkének ereje abból a részéből fakad, amely 
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büszkévé és nagyravágyóvá teszi, amely mások véleményétől és akaratától 

független autonómiára törekszik. 

Az ambíció problémáját a demokráciában sokat súlyosbítja a mod- 



330 AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 
 

em demokrácia. Az ókori demokráciák tényleg erősek voltak, de nem 

győzték meg a büszke és ambiciózus embereket arról, hogy a sokak 

uralma igazságos. A belső bizalmat nem gyengítette az az érzés, hogy az 

úrnak az igaza van, mert nem volt sem vallás, sem egyenlőségfilozófia. 

A tehetséges fiatalok bűntudat nélkül remélhették, és olykor 

cselekedhettek is, hogy első helyet szerezzenek. Ezen részben, de csak 

részben változtatott a kereszténység. Megerősítette az Isten előtti 

egyenlőséget, és elítélte a büszkeséget, de helyben hagyta e világ 

egyenlőtlenségeit. Ennél fontosabb volt a modern filozófia munkája, 

amely egy racionális tanítást hozott létre, és a politikai egyenlőséget tette 

a társadalom egyetlen igazságos rendszerévé. A demokrácián kívül 

semmilyen más rendszernek nem maradt szellemi alapja. A lélek sehol 

sem talál bátorítást vágyakozására. Ráadásul a modern gondolkodók 

olyan rendszert dolgoztak ki, amelyben az egyéni ambícióknak kevés 

reményük lehet a sikerre. Ennek a sémának a vázlatát a Federalist X. 

mutatja be. Az ország puszta mérete, valamint szervezete és stabilitása 

elkeserítően hat a potenciális uralkodóra. Még ennél is fontosabbak 

voltak a modern filozófusok erőfeszítései, amelyek a büszkeséget és a 

nagyravágyást igyekeztek kiirtani a lélekből. Kezdetben Hobbes 

pszichológiája az általa dicsekvésnek nevezett önhittséget kóros 

állapotként kezelte, amely az ember sebezhetőségének tudatlanságán, az 

indokolatlan önbizalmon alapul. Ezt az állapotot szerinte a félelem 

bőséges adagolásával lehet gyógyítani. Elég csak meghallgatni, amit ma 

a pedagógusok és a sajtó a versengésről mondanak, és elolvasni 

Rousseau-t és Freudot a kapcsolódó témákban, hogy felismerjük, a 

modernitás mekkora részét szenteli e hajlam kiirtásának. Az elitizmus az 

a gyűjtőfogalom, amely kifejezi a büszkeséggel és az elsőnek lenni 

vágyással szembeni rosszallásunkat. 

De a léleknek ez a része, támogatatlanul és kiátkozva, tovább él, 

a föld alatt laknak, és nem részesülnek szublimáló oktatásban. Mint minden 

elfojtott impulzusnak, ennek is megvan a maga mindennapi hatása a 

személyiségre, és ez is alkalmanként különböző álruhákban és szörnyű 

alakokban tör elő. A modern történelem nagy része azzal magyarázható, 

hogy a Platón által szellemiségnek nevezett szellemiség keresi a törvényes 

önkifejezést. Bizonyára az együttérzés és az előőrs eszméje alapvetően az 

elitista önérvényesítés demokratikus fedezékét jelentette. Rousseau, aki 

először tette az együttérzést a demokrata érzelmek alapjává, teljesen 

tisztában volt azzal, hogy a szenvedővel szembeni felsőbbrendűségi érzés az 
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együttérzés emberi tapasztalatának egyik összetevője. Valójában az 

inegalitárius impulzust próbálta egalitárius csatornákba terelni. 
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Hasonlóképpen az avantgárd (általában a művészettel kapcsolatban) és az 

élcsapat (általában a politikával kapcsolatban) a megkülönböztetés, az 

előretörés, a vezetés demokratikus módjai, anélkül, hogy megtagadnák a 

demokratikus elvet. Az avantgárd tagjai csak egy kis, múló előnnyel 

rendelkeznek. Ők már tudják, amit hamarosan mindenki tudni fog. Ez a 

testtartás kibékíti az ösztönöket az elvekkel. És ezt választották a diákok, 

akik féltek a demokratikus emberhez való asszimilálódástól. Ott voltak azon 

a néhány elitegyetemen, amelyek gyorsan demokratizálódtak. Politikai 

jövőjük pedig kilátástalan volt, a végzettségük nem jelentett számukra előnyt 

a választási tisztségek betöltésére, csak azt a kilátást nyújtották, hogy az 

olyan megvetendő személyek, mint Lyndon Johnson és Richard Nixon, sivár 

módjára kell felküzdeniük magukat. De ezeket az egyetemeket tiszteletben 

tartották, a demokratikus sajtó tekintette őket, és a befolyásos elit nagy 

részének alma matere voltak. Ezeket a kis helyeket könnyen el lehetett volna 

foglalni, ahogyan egy poliszt is el lehetett volna foglalni. Színpadként 

használva őket, a diákok azonnal hírnevet szereztek. Az általam ismert 

Cornell-i fiatal fekete diákok az országos hírmagazinok címlapjain jelentek 

meg. Milyen ellenállhatatlan volt ez az egész, az elit rövidített útja a politikai 

befolyáshoz. A hétköznapi világban, az egyetemeken kívül, az ilyen 

fiataloknak nem lett volna módjuk a figyelemfelkeltésre. Maót, Castrót és 

Che Guevarát tekintették példaképüknek, az egyenlőség hirdetőit, ha úgy 

tetszik, de ők maguk biztosan nem voltak egyenlőek senkivel. Ők maguk az 

együttérzés forradalmának vezetői akartak lenni. Megvetésük és dühük nagy 

tárgyai az amerikai középosztály tagjai, a szakemberek, a munkások, a 

fehérgallérosok és a kékgallérosok, a farmerek voltak - mindazok a 

vulgárisok, akik az amerikai többséget alkották, és akiknek nem volt 

szükségük, és nem is akarták sem a diákok együttérzését, sem a vezetését. 

Ők merészelték magukat a diákokkal egyenlőnek gondolni, és ellenálltak 

annak, hogy a diákok felemeljék a tudatukat. Amerikában nagyon nehéz 

kitűnni, és ennek érdekében a diákok feltűnő együttérzéssel helyettesítették 

szüleik feltűnő fogyasztását. Arra szakosodtak, hogy mindazok szószólói 

legyenek Amerikában és a harmadik világban, akik nem kérdőjelezték meg 

felsőbbrendűségi érzésüket, és akik, úgy képzelték, elfogadják a vezetésüket. 

Az egalitárius hiúság finom izgalmai közül semmi sem volt idegen 

számukra. 

Az ember értékelni, sőt, együttérzéssel tölti el a frusztrált incli 

nemzetek, a dicsőség szeretete, amelyet nem lehetett bevallani, a kiválóság 

elismerésére való törekvés, amely a hatvanas évek egyetemi politikájában 
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mutatkozott meg. 
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Azonban az egész képmutatás, és az a tudatlanság, amit egy embernek 

tudnia és kockáztatnia kell ahhoz, hogy politizáljon, inkább visszataszítóvá, 

mint meghatóvá tette a látványt. A zsarnoki indulatok demokratikus 

együttérzésnek, a megkülönböztetésre való törekvés pedig az egyenlőség 

szeretetének álcázta magát. Az önismeret teljesen hiányzott, és 

meghódításuk oly könnyű volt. Az elitnek valóban elitnek kellene lennie, de 

ezek az elitisták megkapták a vágyott megkülönböztetést anélkül, hogy 

kiérdemelték volna. Az egyetem egyfajta pozitív diszkriminációs elitizmust 

biztosított. Az egyetemeken sokáig létezett egy összeesküvés, amely tagadta, 

hogy a demokratikus társadalomban a felsőbbrendű egyénnek, különösen 

annak, akinek tehetsége és szenvedélye van az uralkodásra, problémája van. 

Egyszer csak azzal találták magukat szemben, hogy a potenciális uralkodók 

azzal vádolták őket, hogy bűnrészesek az uralkodás bűntettében. Ez jól 

szolgált nekik. 

Pontosan ezzel a problémával kapcsolatban volt az egyik legnagyobb 

elégedettségem tanárként. A kis görög civilizációs program, amelyet a 

professzorok egy csoportja az árral szemben állított össze, éppen a válság 

évében indult el. Körülbelül egy tucat lelkes elsőévesből állt, és egész évben 

Platón Köztársaságát olvastuk. Még be sem fejeztük, amikor az egyetemen 

káosz lett. Szinte minden óra megszűnt, mivel a diákok és a professzorok 

egyaránt a forradalom csinálásával kapcsolatos komoly munkára fordultak, 

az egyetemen lófráltak, és egyik őrült gyűlésről a másikra jártak. 

Csatlakoztam a professzorok egy csoportjához, akik bejelentették, hogy 

addig nem tanítanak, amíg a fegyverek el nem tűnnek az egyetemről, és 

valamiféle törvényes rend nem áll helyre. De ezek a diákok mélyen 

belemerültek a nagyravágyó Glaukón történetébe, aki Szókratész 

segítségével várost alapított. Így hát továbbra is informálisan találkoztunk. 

Valójában jobban érdekelte őket a könyv, mint a forradalom, ami 

önmagában is bizonyította, hogy az egyetemnek milyen ellenfényt kellene 

nyújtania a korabeli szirénhangoknak. Ezek a diákok inkább lenézték azt, 

ami történt, mert az útjában állt annak, amit ők fontosnak tartottak. Ki 

akarták deríteni, mi történt Glaukónnal a Szókratésszel töltött csodálatos 

éjszakája alatt. Valóban lenéztek a tanteremből a kinti őrjöngő 

tevékenységre, azt gondolták, hogy ők kiváltságosak, aligha csábult egy is, 

hogy csatlakozzon a tömeghez. Később megtudtam, hogy e diákok közül 

néhányan valóban lementek a könyvtár szemináriumi terméből az agorára, 

ahol az akció zajlott. Lemásolták a Köztársaságból a következő sorokat, és 

osztogatták őket, versenyezve a másfajta traktátusok árusítóival: 
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"Ön is úgy véli, mint sokan mások, hogy bizonyos fiatalembereket 

megrontanak a szofisták, és hogy vannak bizonyos szofisták, akik 

magánemberként említésre méltó mértékben megrontanak? Nem inkább 

azok az emberek, akik ezt mondják, a legnagyobb szofisták, akik a 

legtökéletesebben nevelnek, és akik fiatalokat és öregeket, férfiakat és 

nőket éppen úgy nevelnek, ahogyan ők akarják, hogy neki 

"De mikor teszik ezt?" - mondta. 

"Amikor - mondtam - sokan összegyűlve leülnek gyűléseken, 

bíróságokon, színházakban, katonai táborokban vagy bármilyen más közös 

tömeggyűlésen, és nagy felzúdulással, túlzásokba esve, kiabálva és 

tapsolva hibáztatnak egyeseket az elhangzottakért vagy tettekért, másokat 

pedig dicsérnek, és mindkettő túlzásba esik; és emellett a sziklák és maga a 

hely, amely körülveszi őket, visszhangozza és megduplázza a hibáztatás és 

dicséret felzúdulását. Nos, ilyen körülmények között, ahogy a mondás 

tartja, mit gondolsz, milyen állapotban van a fiatalember szíve? Vagy 

miféle magánnevelést tart ki számára, hogy ne sodorja el őt az ilyen 

szemrehányás és dicséret, és ne menjen, az áradat által hordozva, oda, 

ahová hajlik, hogy ugyanazt mondja nemesnek és aljasnak, amit ők 

tesznek, azt gyakorolja, amit ők gyakorolnak, és legyen a 

mint amilyenek?" (Köztársaság 491e-492b) 

 
Ebből a régi könyvből megtudták, hogy mi történik, és valódi távolságot 

nyertek rajta, a felszabadulás élményét élték át. Szókratész varázslata még 

mindig működött. Diagnosztizálta a nagyravágyó fiatalok panaszát, és 

megmutatta, hogyan kell kezelni. 

A hatvanas évek mára eltűntek a jelenlegi diákképzelésekből. Ami 

megmaradt, az egyfajta önreklámozás azok részéről, akik részt vettek 

mindebben, mostanra már negyvenes éveikben járnak, megbékéltek az 

"establishmenttel", de nosztalgikus esszenciát szórnak szét a médiában, 

ahol persze sokan közülük virágoznak, elismerve, hogy ez nem volt 

valóságos, de azt állítva, hogy ez volt a jelentős pillanat. Ők a jó 

dolgokért álltak ki. Úgy tűnik, úgy gondolják, hogy ők voltak felelősek a 

fehérek és feketék közötti kapcsolatokban bekövetkezett nagy 

előrelépésért, hogy kulcsszerepet játszottak a polgárjogi mozgalomban 

ment. Anélkül, hogy megkísérelnénk megvitatni, mi volt a döntő abban a 

történelmi változásban, amely ezekben a kapcsolatokban 1950 és 1970 

között végbement - hogy a bíróságok vagy a választott tisztviselők 

tevékenysége, vagy a Martin Luther King által képviselt, a fekete 

közösségen belüli inspiráció volt-e a legfontosabb -, tagadhatatlan, hogy 
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az északi egyetemi hallgatók lelkes támogatása ezeknek a változásoknak 

valamilyen szerepet játszott annak a légkörnek a megteremtésében, 

amely elősegítette az 
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a régi hibák. De úgy vélem, a diákok szerepe marginális volt, és nem 

kevéssé hasonlított arra a színpadias erkölcsiségre, amelyről beszéltem. 

Leginkább abból állt, hogy elmentek a vakációszerű felvonulásokra és 

tüntetésekre, általában a tanítási idő alatt, azzal a magabiztos 

várakozással, hogy a professzorok nem fogják őket megbüntetni, ha 

elmulasztják a feladatokat, amíg ők fontos tetteket hajtanak végre olyan 

helyeken, ahol még soha nem jártak, ahová soha nem térnek vissza, és 

ahol ezért nem kellett megfizetniük a kiállásukért, mint azoknak, akiknek 

ott kellett maradniuk és élniük. Nem vettek részt azok nehéz és 

alacsonyan álló munkájában sem, akik alkotmányjogot tanultak és jogi 

beadványokat készítettek, akik magányos és frusztráló éveket töltöttek, 

akiknek az élete valóban egy ügynek volt szentelve. Nem akarom 

becsmérelni a diákok erőfeszítéseit, és az embereket nem szabad 

hibáztatni a valóban jó szándékú hajlamokért, bár nem szabad túl sok 

öndicséretet mondani azért, ami könnyű volt és kevésbe került. A lényeg 

inkább az, hogy a diákok részvétele a polgárjogi mozgalomban 

megelőzte az egyetemi aktivizmust, és hogy a diákok véleménye a régi, 

rossz egyetemeken alakult ki, ahová visszatértek, hogy lerombolják. Az 

utolsó jelentős hallgatói részvétel a polgárjogi mozgalomban az 1964-es 

washingtoni felvonulás volt. Ezt követően a Black Power került előtérbe, 

a déli szegregációs rendszert lebontották, és a fehér diákoknak már nem 

volt más dolguk, mint a Black Power túlkapásainak tojással való tetézése, 

amelynek felbujtói nem akarták a segítségüket. A diákok nem tudták, 

hogy az egyenlőség tanítása, a Függetlenségi Nyilatkozat ígérete, az 

Alkotmány tanulmányozása, történelmünk ismerete és még sok minden 

más volt az a fáradságosan megszerzett és felhalmozott tőke, amely őket 

támogatta. A faji igazságosság elméletünk és történelmi gyakorlatunk 

imperatívusza, amely nélkül nem lett volna probléma és megoldás. A 

diákok a "rendszert" kiszolgáló, állítólag abszolút korrupt 

intézményekből szerezték meg azt a tudatosságot és tanulást, amely 

lehetővé és jóvá tette a cselekvésüket. A diákok legfelháborítóbb igénye 

az volt, hogy kötelezettségvállalásaik az ő autonóm alkotásaik. Mindent, 

de mindent, unottan eveztek ki az egyetemi kincstárban lévő komoly 

gondolatokból és meggyőződésekből arról, hogy mi is Amerika, mi a jó 

és mi a rossz. Azért tudták elpazarolni a tőkét, mert nem tudták, hogy 

abból élnek. Visszatértek az egyetemhez, csődöt jelentettek, és ezzel 

csődbe vitték azt. Feladták a nagy amerikai liberális tanulási 

hagyományokat. A pres- 
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biztos, hogy a diákok az alapítót rasszistának tekintették, és éppen azt az 

eszközt törték el, amely elítélte a rabszolgaságot és a rasszizmust. Az 

északi egyetemeken a hatvanas évek óta a fajok egyre jobban 

elkülönültek egymástól. Miután az emberi jogok elméletét már nem 

tanulmányozták, és nem hittek benne igazán, a gyakorlata is szenvedett. 

Az amerikai egyetem adta a szellemi inspirációt a tisztességes politikai 

tettekhez. Nagyon kétséges, hogy most van-e benne olyan tanítás az 

igazságosságról, amely újra képes lenne bármi olyasmit is létrehozni, 

mint a faji egyenlőség felé irányuló mozgalom. Éppen az, amire a 

hatvanas évek diákjai büszkék voltak, volt az egyik legfőbb áldozatuk. 
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Szabadoktatás 

Milyen képet mutat ma egy elsőrangú főiskola vagy egyetem egy 

otthonról először elinduló tinédzser számára, aki a liberális oktatás 

kalandjába indul? Négy év szabadságot kap, hogy felfedezze önmagát - 

egy teret a maga mögött hagyott szellemi pusztaság és az érettségi után 

rá váró, elkerülhetetlenül sivár szakmai képzés között. Ez alatt a rövid 

idő alatt meg kell tanulnia, hogy létezik egy nagy világ az általa ismert 

kicsinységen túl, meg kell tapasztalnia ennek a világnak a mámorát, és 

meg kell emésztenie belőle annyit, hogy megmaradjon a szellemi 

sivatagban, amelyet végzete szerint be kell járnia. Ezt kell tennie, ha 

reménye van egy magasabb életre. Ezek azok a bűbájos évek, amikor, ha 

úgy dönt, bármivé válhat, amivé csak akar, és amikor lehetősége van 

felmérni az alternatíváit, nem csupán azokat, amelyek az ő korában 

aktuálisak, vagy amelyeket a karrierek biztosítanak, hanem azokat, 

amelyek emberi lényként rendelkezésére állnak. Ezeknek az éveknek a 

jelentőségét egy amerikai számára nem lehet túlbecsülni. Ezek a 

civilizáció egyetlen esélye, hogy elérje őt. 

Ránézve kénytelenek vagyunk elgondolkodni azon, hogy mit 

kellene megtanulnia, ha műveltnek nevezhetnénk; el kell találnunk, hogy 

mi az az emberi lehetőség, amiben kiteljesedhet. A szakterületen 

elkerülhetjük az ilyen spekulációkat, és ezek elkerülése a specializáció 

egyik varázsa. Itt azonban egyszerű kötelességről van szó. Mit kell 

tanítanunk ezt az embert? A válasz talán nem nyilvánvaló, de a kérdés 
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megválaszolásának megkísérlése már filozofálást jelent, és a nevelés 

megkezdését. Egy ilyen gond önmagában is felveti a kérdést 
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az ember és a tudományok egységéről. Gyerekes dolog azt mondani, 

ahogyan egyesek teszik, hogy mindenkinek hagyni kell, hogy szabadon 

fejlődjön, hogy tekintélyelvűség egy nézőpontot ráerőltetni a diákra. 

Ebben az esetben miért van egyetem? Ha a válasz az, hogy "a tanulás 

légkörének biztosítása", akkor a második eltávolításnál visszatérünk 

eredeti kérdéseinkhez. Milyen légkör? A választások és a döntések 

okainak mérlegelése elkerülhetetlen. Az egyetemnek képviselnie kell 

valamit. A liberális oktatás tartalmáról való pozitív gondolkodásra való 

nem hajlandóság gyakorlati hatásai egyrészt azt biztosítják, hogy az 

egyetemen kívüli világ összes közönséges dolga virágozni fog az 

egyetemen belül, másrészt pedig egy sokkal keményebb és illiberálisabb 

szükségszerűséget kényszerítenek a diákra - azt, amit a szakosodott 

diszciplínák birodalmi és parancsoló, egységesítő gondolat által nem 

szűrt követelményei adnak. 

Az egyetem ma már nem kínál megkülönböztető arculatot a 

fiataloknak. A diszciplínák demokráciáját találja - amelyek vagy azért 

vannak ott, mert őshonosak, vagy azért, mert nemrég vándoroltak be, 

hogy elvégezzenek valamilyen munkát, amelyet az egyetemtől 

megköveteltek. Ez a demokrácia valójában anarchia, mert nincsenek 

elismert szabályok az állampolgárságra és nincsenek legitim jogcímek az 

uralkodásra. Röviden: nincs elképzelés, és nincs is egymással versengő 

elképzelések összessége arról, hogy mi a művelt ember. A kérdés eltűnt, 

mert felvetése veszélyeztetné a békét. Nincs a tudományok szervezete, 

nincs a tudás fája. A káoszból csüggedés születik, mert lehetetlen ésszerű 

választást hozni. Jobb, ha lemondunk a bölcsészettudományról, és 

belevágunk egy olyan szakterületbe, ahol legalább van egy előírt tanterv 

és egy kilátásba helyezett karrier. Útközben a diák a szabadon 

választható kurzusokon felvehet egy keveset mindabból, amiről úgy 

gondolják, hogy műveltté teszi az embert. A diák nem kap arra utalást, 

hogy nagy rejtélyek tárulhatnak fel előtte, hogy a cselekvés új és 

magasabb rendű motívumai fedezhetők fel benne, hogy egy másfajta és 

emberibb életmódot lehet harmonikusan felépíteni azzal, amit tanulni 

fog. 

Egyszerűen az egyetem nem megkülönböztető jellegű. Úgy tűnik, 

hogy az egyenlőség számunkra abban csúcsosodik ki, hogy nem 

vagyunk hajlandóak és képtelenek a felsőbbrendűségre vonatkozó 

állításokat megfogalmazni, különösen azokon a területeken, ahol ilyen 

állításokat mindig is megfogalmaztak - művészet, vallás és filozófia. 
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Amikor Weber úgy találta, hogy nem tud választani bizonyos magas 

ellentétek között - észérvek vs. kinyilatkoztatás, Buddha vs. Jézus -, nem 

vonta le azt a következtetést, hogy minden dolog egyformán jó, hogy 

eltűnik a különbségtétel magas és alacsony között. Ami azt illeti, ő 
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célja az volt, hogy felélénkítse e nagy alternatívák megfontolását, 

megmutatva a köztük való választás súlyosságát és veszélyét; fel kellett 

őket emelni a modern élet triviális megfontolásaival szemben, amelyek 

azzal fenyegetnek, hogy túlnőnek és megkülönböztethetetlenné teszik a 

pro talált problémákat, amelyekkel való szembesülés megfeszíti a lélek 

íját. A komoly szellemi élet volt számára a nagy döntések csataterét, 

amelyek mindegyike szellemi vagy "érték"-választás. A művelt vagy 

civilizált embernek ezt vagy azt a bizonyos nézetét már nem lehet 

mérvadónak feltüntetni; ezért azt kell mondanunk, hogy a nevelés abban 

áll, hogy az ilyen nézetek kis számát a maguk teljességében ismerjük, 

valóban ismerjük. Ez a mély és felszínes közötti különbségtétel - amely a 

jó és a rossz, az igaz és a hamis helyét veszi át - fókuszt biztosított a 

komoly tanulmányok számára, de aligha állta meg a helyét a 

természetesen laza demokratikus tendenciával szemben, hogy azt 

mondjuk: "Ó, mi értelme?". Az első egyetemi zavargások a Berkeley-n 

kifejezetten a multiverzitás svédasztala ellen irányultak, és, be kell 

vallanom, pillanatnyilag és részben felkeltették a szimpátiámat. Talán 

még az is lehetett, hogy a diákok motivációjában volt valami aprócska 

elem az oktatás utáni vágyakozásból. De semmit sem tettek azért, hogy 

irányítsák vagy informálják energiájukat, és az eredmény csupán annyi 

volt, hogy a multidiszciplinákhoz sokféle életstílus, a szakosodás 

sokféleségéhez a perverzitás sokfélesége társult. Itt is megtörtént az, amit 

oly gyakran látunk általában: a nagyobb közösség iránti kitartó igény 

nagyobb elszigeteltséggel végződött. A régi megállapodások, régi 

szokások, régi hagyományok nem cserélődtek le olyan könnyen. 

Így, amikor egy diák megérkezik az egyetemre, egy zavarba ejtő 

különböző osztályok és a kurzusok zavarba ejtő sokfélesége. És nincs 

hivatalos iránymutatás, nincs egyetemi szintű megállapodás arról, hogy 

mit kellene tanulnia. Általában sem talál könnyen elérhető példákat sem 

a hallgatók, sem az oktatók körében az egyetem erőforrásainak egységes 

felhasználására. A legegyszerűbb egyszerűen pályát választani, és 

felkészülni erre a pályára. Az ilyen döntést meghozók számára kialakított 

programok immunissá teszik hallgatóikat azokra a varázslatokra, 

amelyek a konvencionálisan tiszteletre méltóból kivezethetik őket. A 

szirének manapság szottó hangon énekelnek, és a fiataloknak már elég 

viasz van a fülükben ahhoz, hogy veszély nélkül elmenjenek mellettük. 

Ezek a szakirányok elegendő kurzust tudnak biztosítani ahhoz, hogy 

négy éven át a legtöbb idejüket lefoglalják, felkészülve az elkerülhetetlen 
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egyetemi tanulmányokra. A maradék néhány kurzussal azt csinálnak, 

amit akarnak, egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Manapság nincs olyan 

közalkalmazotti pálya - sem orvos, sem 
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sem jogász, sem politikus, sem újságíró, sem üzletember, sem 

szórakoztatóiparos - sok köze van a humánus tanuláshoz. A nem tisztán 

szakmai vagy technikai jellegű végzettség akár akadályozó tényezőnek is 

tűnhet. Ezért lenne szükség az egyetemen egy ellensúlyozó légkörre, 

hogy a hallgatók megízleljék az intellektuális örömöket, és megtanulják, 

hogy azok életképesek. 

Az igazi problémát azok a diákok jelentik, akik abban a reményben 

jönnek, hogy megtudják, milyen karriert szeretnének, vagy egyszerűen 

csak kalandot keresnek magukkal. Számukra rengeteg dolog van - annyi 

kurzus és szakterület, hogy egy egész életet el lehetne tölteni velük. Az 

egyetem minden egyes tanszéke vagy nagy részlege hirdeti magát, és 

mindegyik olyan szakot kínál, amely beavatottá teszi a hallgatót. De 

hogyan válasszunk közülük? Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Az a 

helyzet, hogy nem szólnak egymáshoz. Versengenek és ellentmondanak 

egymásnak, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Az egész 

problémáját már a szakterületek létezése is sürgősen jelzi, de soha nem 

teszik fel szisztematikusan. A hallgatónak a főiskolai katalógussal való 

találkozásának nettó hatása a zavarba ejtés és nagyon gyakran a 

demoralizáció. Csak a véletlenen múlik, hogy talál-e egy vagy két olyan 

professzort, aki betekintést adhat neki az oktatás egyik nagyszerű 

víziójába, amely minden polgárosodott nemzetet megkülönböztetett. A 

legtöbb professzor szakember, aki csak a saját szakterületével 

foglalkozik, és a saját szakterületének a fejlődésében érdekelt. 

vagy a saját személyes előmenetelükben egy olyan világban, ahol 

minden jutalom a szakmai megkülönböztetés oldalán van. En fáradtan 

emancipálódtak az egyetem régi struktúrájától, ami legalábbis segített 

jelezni, hogy hiányosak, csak részei egy még meg nem vizsgált és fel 

nem fedezett egésznek. A diáknak tehát a karneváli kikiáltók között kell 

eligazodnia, akik mindegyike egy-egy mellékszektorba próbálja őt 

becsalogatni. Ez a bizonytalan diák a legtöbb egyetem számára kínos, 

mert úgy tűnik, azt mondja: "Én egy egész ember vagyok. Segítsetek, 

hogy a teljességemben formálódjak, és hagyjátok, hogy 

kibontakoztassam valódi lehetőségeimet", és ő az, akinek nem tudnak 

mit mondani. 

A Cornell, mint oly sok más dologban, ebben a kérdésben is 

megelőzte korát. A Ford Alapítvány által gazdagon támogatott hatéves 

doktori program kifejezetten olyan középiskolásoknak szólt, akik már 

"határozottan pályát választottak", és célja az volt, hogy siettesse őket e 
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pénz formájában, hogy finanszírozza azokat a szemináriumokat, amelyeket 

ezek a fiatal pályakezdők a Művészeti és Tudományos Főiskolán keresztül 

vezető útjuk során elvégezhetnek. A többiek számára a pedagógusok 

energiáikat a program megszervezésére és csomagolására fordíthatták, 

anélkül, hogy bármilyen tartalommal kellett volna ellátniuk azt. Ez eléggé 

lefoglalta őket ahhoz, hogy ne kelljen gondolkodniuk törekvésük 

semmisségén. Ez volt a preferált módja annak, hogy ne nézzenek a dzsungel 

fenevadjának a szemébe - szerkezet, nem tartalom. A Cornell terve a 

liberális oktatás problémájának kezelésére az volt, hogy elnyomja a diákok 

liberális oktatás iránti vágyát azzal, hogy bátorítja a professzionalizmusukat 

és a kapzsiságukat, pénzt és minden presztízst biztosítva, ami az egyetem 

rendelkezésére állt, hogy a karrierizmus legyen az egyetem központi eleme. 

A Cornell-terv nem merte kimondani a radikális igazságot, egy jól 

őrzött titkot: a főiskolák nem tudnak eleget tanítani a diákjaiknak, nem 

eleget ahhoz, hogy négy évig, de valószínűleg még három évig sem. Ha a 

hangsúly a karrierre helyeződik, akkor a legkeményebb 

természettudományokon kívül alig van olyan szakterület, amely a graduális 

tanulmányok előtt két évnél hosszabb előkészítő képzést igényel. A többi 

csak elvesztegetett idő, vagy egy érlelési időszak, amíg a diákok elég idősek 

lesznek a graduális tanulmányokhoz. Sok diplomás pálya esetében még 

ennél is kevesebbre van igazán szükség. Elképesztő, hogy hány alapszakos 

hallgató bóklászik a felvehető kurzusok után, mindenféle terv vagy kérdés 

nélkül, csak kitöltik az egyetemi éveiket. Sőt, ritka kivételtől eltekintve a 

kurzusok szakirányok részei, és nem az általános művelődésre, vagy az 

ember számára fontos kérdések vizsgálatára mint olyanokra irányulnak. Az 

úgynevezett tudásrobbanás és a növekvő specializáció nem kitöltötte, hanem 

kiürítette az egyetemi éveket. Ezek az évek akadályok; az ember túl akar 

jutni rajtuk. És általában véve a szakmákban dolgozó embereknek nem kell, 

hogy főiskolára jártak, ha az ízlésük, a műveltségük vagy az érdeklődési 

körük alapján ítéljük meg őket. Akár a főiskolai éveiket is tölthették volna a 

Békehadtestben vagy más hasonló szervezetben. Ezek a nagy egyetemek - 

amelyek képesek atomot hasítani, gyógymódot találni a legszörnyűbb 

betegségekre, felméréseket végezni egész népességről és nagyszabású 

szótárakat készíteni elveszett nyelvekről - nem képesek egy szerény 

általános oktatási programot létrehozni az egyetemi hallgatók számára. Ez 

egy példabeszéd napjainkra. 

Vannak kísérletek arra, hogy a vákuumot fájdalommentesen betöltsék a 

már meglévő dolgok különféle díszes csomagolásaival - külföldi tanulmányi 
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Gender Studies, valamint Learn Another Culture. A Béke Tanulmányok 

is hasonlóan elterjedőben vannak. Mindez azt hivatott megmutatni, hogy 

az egyetem vele van, és van valami a hagyományos szakterületein kívül 

is. A legújabb tétel a számítógépes műveltség, amelynek teljes olcsósága 

csak azok számára nyilvánvaló, akik egy kicsit is elgondolkodnak azon, 

hogy mit is jelenthet a műveltség. Az írástudás népszerűsítésének lenne 

némi értelme, amennyiben manapság a legtöbb érettségizőnek 

nehézségei vannak az olvasással és az írással. És néhány intézmény 

csendben vállalja is ezt az érdemi feladatot. De nem harsogják ezt a 

tényt, mert ez csupán egy olyan középiskolai feladat, amelyet az 

oktatásügy jelenlegi szomorú helyzete kényszerített rájuk, és amellyel 

nem hajlandóak dicsekedni. 

Most, hogy a hatvanas évek zavaró hatásai elmúltak, és az alapképzés 

ismét fontosabbá vált (mert a szakiskolák mellett a végzős szakok is bajban 

vannak az akadémiai állások hiánya miatt), az egyetemi vezetőknek 

valahogyan meg kellett küzdeniük azzal a tagadhatatlan ténnyel, hogy a 

bejáró diákok civilizálatlanok, és hogy az egyetemeknek némi felelősségük 

van a civilizálásukban. Ha az iskolák indítékait alapvetően értelmeznénk, azt 

állíthatnánk, hogy aggodalmuk a szégyenből és az önérdekből fakad. 

Túlságosan is nyilvánvalóvá válik, hogy a liberális oktatásnak - amit a 

tekintélyes intézmények kis csoportjának kellene nyújtania, ellentétben a 

nagy állami iskolákkal, amelyekről úgy gondolják, hogy csupán 

szakembereket készítenek fel egy összetett társadalom gyakorlati igényeinek 

kielégítésére - nincs tartalma, hogy egyfajta csalást követnek el. Egy ideig 

úgy tűnt, hogy a nagy egyetemek által a diákokban állítólagosan kialakított 

nagy erkölcsi tudatosság, különösen a háború és a rasszizmus ellen harcoló 

gladiátorok hivatása teljesíti a kollektív egyetemi lelkiismeret igényeit. 

Valami mást is csináltak, mint hogy orvosok és jogászok számára nyújtottak 

előképzést. Az aggodalom és az együttérzés volt az a meghatározhatatlan X, 

amely a Művészeti és Tudományos Egyetem minden részét áthatotta. 

Amikor azonban a hetvenes években ez a tünékeny köd eloszlott, és a karok 

szembetalálták magukat a rosszul képzett, intellektuális ízlés nélküli 

fiatalokkal - akik nincsenek tudatában annak, hogy egyáltalán léteznek ilyen 

dolgok, és megszállottan a karrierjükkel akarnak foglalkozni, mielőtt az 

életet szemügyre vennék -, és az egyetemek nem kínáltak ellenpontot, 

alternatív célokat, a reakció megindult. 

A liberális oktatás - mivel oly sokáig nem volt pontosan definiálva, 

nem rendelkezik a szakmák éles tisztaságával vagy intézményesített 
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mégis kitart, és pénz és tekintély kapcsolódik hozzá - mindig is csatatér 

volt azok számára, akik a szakterületekhez képest kissé különcök. 

Valami olyasmiben van, mint az egyházak állapota, szemben mondjuk a 

kórházakéval. Senki sem tudja már egészen biztosan, hogy mi a vallási 

intézmények feladata, de valamilyen szerepet töltenek be, vagy egy 

valódi emberi szükségletre válaszolnak, vagy pedig annak a 

maradványai, ami egykor szükséglet volt, és meghívják a kuruzslók, a 

hódítók, a bolondok és a fanatikusok kihasználását. De egyben a 

különleges komolyságú és mélységű emberek legmelegebb és legbátrabb 

erőfeszítéseit is megkívánják. A liberális oktatásban is a legrosszabbak 

és a legjobbak küzdenek meg egymással, hamisítók a hitelesek, szofisták 

a filozófusok ellen, a közvélemény kegyeiért és a kor emberének 

tanulmányozása feletti ellenőrzésért. A harc legszembetűnőbb résztvevői 

az adminisztrátorok, akik formálisan felelősek azért, hogy valamiféle 

nyilvános képet mutassanak a főiskoláik által kínált oktatásról, a 

szakterületek tudásának politikai célzatú személyek vagy vulgarizálói, és a 

humán tudományok valódi tanárai, akik valóban látják az egészhez való 

viszonyukat, és sürgősen meg akarják őrizni ennek tudatát diákjaik 

tudatában. 

Tehát, ahogy a hatvanas években az egyetemek a követelmények 

eltörlésére törekedtek, a nyolcvanas években azzal vannak elfoglalva, hogy 

megpróbálják azokat visszahelyezni, ami sokkal nehezebb feladat. A nap 

szava a "mag". Általánosan elfogadott, hogy "a hatvanas években egy kicsit 

messzire mentünk", és hogy egy kis finomhangolás most már egyértelműen 

szükségessé vált. 

A problémára két tipikus válasz létezik. A legegyszerűbb és 

adminisztratív szempontból legmegfelelőbb megoldás az, ha kihasználjuk az 

autonóm tanszékeken már meglévőket, és egyszerűen rákényszerítjük a 

hallgatókat, hogy fedjék le a területeket, azaz vegyenek fel egy vagy több 

kurzust az egyetem minden általános részlegéből: természettudományi, 

társadalomtudományi és bölcsészettudományi területről. Az uralkodó 

ideológia itt a szélesség, ahogy a lazaság korában a nyitottság volt. A 

kurzusok szinte mindig a már létező bevezető kurzusok, amelyek a 

legkevésbé érdeklik a nagyprofesszorokat, és csupán feltételezik a 

tanulmányozandó tárgy értékét és valóságát. Ez általános oktatás, abban az 

értelemben, ahogyan a mindenes az generalista. Mindenből tud egy kicsit, és 

minden területen alulmarad a szakemberrel szemben. A diákok többféle 

területbe is bele akarnak kóstolni, és jó lehet arra ösztönözni őket, hogy 



 

nézzenek körül, hátha van valami, ami vonzza őket egy olyan területen, 

amelyről nincs tapasztalatuk. Ez azonban nem szabadelvű oktatás, és nem is 
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kielégíteni minden vágyukat. Csak azt tanítja, hogy nincs magas szintű 

általánosság, és hogy amit csinálnak, az előzetes a valódi dolgokhoz, és 

része annak a gyerekkornak, amit maguk mögött hagynak. Ezért vágynak 

arra, hogy túl legyenek rajta, és komolyan foglalkozzanak azzal, amit a 

professzoraik csinálnak. A közérdeklődésre számot tartó fontos kérdések 

felismerése nélkül nem létezhet komoly liberális oktatás, és az erre irányuló 

kísérletek csak sikertelen gesztusok maradnak. 

Az alaptantervekre vonatkozó ilyen megközelítés elégtelenségének 

többé-kevésbé pontos tudatosítása motiválja a második megközelítést, 

amely az úgynevezett összetett kurzusokból áll. Ezek kifejezetten 

általános oktatási célokra kifejlesztett konstrukciók, amelyek általában 

több tanszékről érkező professzorok együttműködését igénylik. Ezek a 

kurzusok olyan címeket viselnek, mint "Az ember a természetben", 

"Háború és erkölcsi felelősség", "A művészetek és a kreativitás", 

"Kultúra és az egyén". Természetesen minden attól függ, hogy ki tervezi 

és ki tanítja őket. Egyértelmű előnyük, hogy a diákok általános igényeire 

való némi reflexiót igényelnek, és arra kényszerítik a szakosodott 

professzorokat, hogy legalább egy pillanatra szélesítsék látókörüket. A 

veszélyeket a divatosság, a puszta népszerűsítés és az érdemi szigor 

hiánya jelenti. A természettudósok általában nem működnek együtt az 

ilyen törekvésekben, és ezért ezek a kurzusok általában 

kiegyensúlyozatlanok. Röviden, nem mutatnak önmagukon túlra, és nem 

nyújtanak a hallgatónak önálló eszközöket az állandó kérdések független 

követésére, ahogyan például Arisztotelész vagy Kant egészként való 

tanulmányozása tette egykor. Ezek inkább csak darabkák ebből és abból. 

A liberális oktatásnak azt az érzést kell adnia a diáknak, hogy a 

tanulásnak egyszerre kell és lehet szinoptikusnak és pontosnak lennie. 

Ehhez egy nagyon kicsi, részletes probléma lehet a legjobb út, ha úgy 

van megfogalmazva, hogy az egészre nyílik. Ha a kurzusnak nem az a 

konkrét szándéka, hogy elvezessen az állandó kérdésekhez, hogy a 

hallgatót tudatosítja azokat, és némi jártasságot adjon neki a velük 

foglalkozó fontos művekben, akkor inkább kellemes szórakozás és 

zsákutca - mert nincs benne semmi 

bármilyen további tanulmányi programhoz, amit csak el tud képzelni. Ha az 

ilyen programok 

az egyetem legjobb embereinek legjobb energiáit vonzzák be, hasznosak 

lehetnek, és a hiányzó szellemi izgalom egy részét biztosíthatják mind a 

professzorok, mind a hallgatók számára. De ritkán teszik ezt, és túlságosan 
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el vannak vágva a csúcsról, attól, amit a különböző karok igazi feladatuknak 

tekintenek. Az, hogy hol van a hatalom, meghatározza az egész testület 

életét. És a felülről megoldatlan szellemi problémákat nem lehet 

adminisztratív úton megoldani. 
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tively below. A problémát a tudományok egységének hiánya jelenti, és az, 

hogy a kérdés megvitatására sincs meg az akarat vagy az eszköz. A fenti 

betegség az oka a lenti betegségnek, amelyre a becsületes liberális 

edu<..;ationisták minden jó szándékú erőfeszítése legfeljebb enyhítő lehet. 

Természetesen az egyetlen komoly megoldás az, amelyet szinte 

egyöntetűen elutasítanak: a jó öreg Nagy Könyvek megközelítése, amely 

szerint a liberális oktatás azt jelenti, hogy bizonyos általánosan elismert 

klasszikus szövegeket olvasunk, csak olvassuk őket, hagyjuk, hogy ők 

diktálják a kérdéseket és a megközelítés módját - nem kényszerítjük őket 

az általunk kitalált kategóriákba, nem történelmi termékként kezeljük 

őket, hanem megpróbáljuk úgy olvasni őket, ahogyan a szerzőik 

szerették volna, hogy olvassák őket. Tökéletesen tisztában vagyok a 

Nagy Könyvek kultuszával kapcsolatos ellenvetésekkel, és 

tulajdonképpen egyetértek is velük. Dilettáns; az autodidakta 

önbizalomra bátorít kompetencia nélkül; nem lehet az összes Nagy 

Könyvet gondosan elolvasni; ha valaki csak Nagy Könyveket olvas, soha 

nem tudhatja meg, hogy mi a nagy, szemben a közönséges könyvekkel; 

nincs mód annak meghatározására, hogy ki döntse el, mi a Nagy Könyv, 

vagy mi a kánon; a könyveket célnak és nem eszköznek tekintik; az 

egész mozgalomnak van egy bizonyos durva evangelizáló hangneme, 

ami a jó ízlés ellentéte; hamis bensőséges kapcsolatot teremt a 

nagysággal; és így tovább. Egy dolog azonban biztos: ahol a Nagy 

Könyvek a tanterv központi részét képezik, ott a hallgatók izgatottak és 

elégedettek, úgy érzik, hogy valami olyasmit csinálnak, ami független és 

kiteljesítő, és olyasmit kapnak az egyetemtől, amit máshol nem 

kaphatnak meg. Maga ennek a különleges tapasztalatnak a ténye, amely 

sehová sem vezet önmagán túlra, új alternatívát és tiszteletet biztosít 

számukra magával a tanulással szemben. Az előny, amit kapnak, a 

klasszikus - ártatlanjaink számára különösen fontos - tudatosság; annak 

megismerése, hogy mik voltak a nagy kérdések, amikor még voltak nagy 

kérdések; modellek, legalábbis arra, hogy hogyan lehet rájuk válaszolni; 

és - ami talán a legfontosabb - közös élmények és gondolatok tárháza, 

amelyre alapozhatják az egymással való barátságukat. A nagyszerű 

szövegek körültekintő használatán alapuló programok királyi utat 

biztosítanak a diákok szívéhez. Hálájuk Akhilleusz vagy a kategorikus 

imperatívusz megismeréséért határtalan. Alexandre Koyre, a néhai 

tudománytörténész mesélte nekem, hogy nagyra értékelte Amerikát, 

amikor - az első kurzuson, amelyet a Chicagói Egyetemen tartott, 1940-
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ben, száműzetése kezdetén - egy diák a dolgozatában Arisztotelész úrról 

beszélt, nem tudván, hogy nem kortársa. Koyre azt mondta, hogy csak 

egy amerikai tudta volna 
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a naiv mélység, hogy Arisztotelészt élő gondolatnak tekintse, ami a 

legtöbb tudós számára elképzelhetetlen. A jó liberális oktatási program 

táplálja a diákokban az igazság szeretetét és a jó élet iránti szenvedélyt. 

A világon a legkönnyebb dolog olyan, az egyes egyetemek sajátos 

körülményeihez igazodó tanfolyamokat kidolgozni, amelyek izgalomba 

hozzák azokat, akik részt vesznek rajtuk. A nehézséget az jelenti, hogy a 

tantestület elfogadja őket. 

A mai egyetem három nagy része közül egyik sem lelkesedik a 

Nagy Könyvek oktatási megközelítéséért. A természettudósok 

jóindulatúan viszonyulnak más területekhez és a liberális oktatáshoz, ha 

az nem rabolja el a diákjaikat, és nem vesz el túl sok időt az előkészítő 

tanulmányaiktól. Őket magukat azonban elsősorban a. tudományágukban 

most fontos kérdések megoldása érdekli, és nem foglalkoznak 

különösebben az alapjaikról szóló vitákkal, amennyire azok 

nyilvánvalóan sikeresek. Közömbös számukra Newton időfelfogása vagy 

Leibnizzel a számtanról folytatott vitái; Arisztotelész teleológiája 

megfontolásra váró abszurditás. A tudományos fejlődés, úgy vélik, már 

nem függ attól az átfogó reflexiótól, amelyet olyan emberek, mint Bacon, 

Descartes, Hume, Kant és Marx adtak a tudomány természetének. Ez 

pusztán történelmi tanulmány, és már régóta a legnagyobb tudósok is 

felhagytak azzal, hogy Galileiről és Newtonról gondolkodjanak. A 

fejlődés kétségtelen. A pozitivizmus által a tudomány igazságával 

kapcsolatban felvetett nehézségek, valamint a Rousseau és Nietzsche 

által a tudomány jóságával kapcsolatban felvetett nehézségek nem igazán 

hatoltak be a tudományos tudat középpontjába. Ezért nem a Nagy 

Könyvek, hanem a fokozatos haladás a témájuk. 

A társadalomtudósok általában ellenségesek, mert a klasszikus 

szövegek általában azokkal az emberi dolgokkal foglalkoznak, 

amelyekkel a társadalomtudományok, és nagyon büszkék arra, hogy 

megszabadultak az ilyen korábbi gondolkodás béklyóitól, és valóban 

tudományosak lettek. És a természettudósokkal ellentétben eléggé 

bizonytalanok az elért eredményeikben ahhoz, hogy fenyegetve érezzék 

magukat a korábbi gondolkodók művei által, talán egy kicsit félnek is 

attól, hogy a diákok elcsábulnak, és visszaesnek a régi rossz 

módszerekhez. Ráadásul Weber és Freud lehetséges kivételével 

nincsenek olyan társadalomtudományi könyvek, amelyek klasszikusnak 

mondhatók. Ezt a társadalomtudományok számára kedvezően lehet 

értelmezni, ha a természettudományokhoz hasonlítjuk őket, amelyekről 
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azt mondhatjuk, hogy egy élő szervezet, amely kis sejtek hozzáadásával 

fejlődik, egy valóságos tudáshalmaz, amely éppen e szinte nem is- 
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tudatos növekedés, ezernyi részből álló, az egészről megfeledkező, de mégis 

ahhoz hozzájáruló részekkel. Ez ellentétben áll a képzelet vagy a filozófia 

művével, ahol egyetlen alkotó egy mesterséges egészet hoz létre és vizsgál 

meg. De akár hízelgő, akár nem hízelgő módon értelmezzük a klasszikusok 

hiányát a társadalomtudományokban, a tény a társadalomtudósoknak 

kellemetlen érzést okoz. Emlékszem, hogy a professzor, aki a 

társadalomtudományok módszertanának bevezető graduális kurzusait 

tartotta, egy híres történész, megvetően és dühösen válaszolt egy kérdésre, 

amelyet naivan feltettem neki Thuküdidészről: "Thuküdidész bolond volt!". 

Nehezebb megmagyarázni a humanisták langyos reakcióját a Nagy 

Könyvek oktatására, mivel ezek a könyvek ma már szinte kizárólag az 

úgynevezett humán tudományok körébe tartoznak. Azt gondolnánk, hogy 

a klasszikusok nagyrabecsülése erősítené a bölcsészettudományok 

szellemi erejét egy olyan időszakban, amikor világi erejük a 

legalacsonyabb szinten van. És az is igaz, hogy a liberális műveltség és a 

klasszikus szövegek tanulmányozásának legaktívabb hívei valóban 

általában humanisták. De van közöttük megosztottság. Egyes 

bölcsészettudományi diszciplínák csak kérges szakterületek, amelyek, 

bár létezésük a klasszikus könyvek státuszától függ, természetes 

állapotukban nem igazán érdeklődnek irántuk - a filológia például sokat 

foglalkozik a nyelvekkel, de nem azzal, amit azokban mondanak -, és 

nem akarnak és nem is tudnak semmit tenni saját infrastruktúrájuk 

fenntartása érdekében. Egyes bölcsészettudományi diszciplínák szívesen 

csatlakoznának a reáltudományokhoz, és túllépnének a mára már 

leküzdött mitikus múltban rejlő gyökereiken. Egyes humanisták jogosan 

panaszkodnak a Nagy Könyvek tanítása és tanulása terén tapasztalható 

kompetenciahiányra, bár kritikájukat gyakran aláássa az a tény, hogy a 

klasszikusoknak csak a legújabb kori tudományos értelmezését védik, 

nem pedig a vitális, hiteles megértést. Reakciójukban erősen érződik a 

szakember féltékenység és szűklátókörűség. Végül, a történet nagy része 

csupán a bölcsészettudományok általános elgyengülése, amely egyszerre 

tünete és oka jelenlegi állapotunknak. 

Ismétlem, a liberális oktatás válsága a tanulás csúcspontjainak 

válságát tükrözi, a világot értelmező első elvek közötti inkoherenciát és 

összeegyeztethetetlenséget, a legnagyobb mértékű intellektuális válságot, 

amely civilizációnk válságát jelenti. De talán igaz lenne azt mondani, 

hogy a válság nem annyira ebben az inkoherenciában áll, hanem abban, 

hogy képtelenek vagyunk megvitatni vagy akár csak felismerni azt. A 
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szabadelvű oktatás akkor virágzott, amikor előkészítette az utat a vita 

számára, hogy egy 
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egységes szemlélet a természetről és az ember benne elfoglalt helyéről, 

amelyet a legjobb elmék a legmagasabb szinten vitattak meg. Akkor bomlott 

el, amikor ami mögötte volt, az csak szakterületek voltak, amelyeknek a 

premisszái nem vezetnek ilyen látásmódhoz. A legmagasabb a részleges 

értelem; nincs szinopszis. 

 

 

Az egyetem bomlása 

Ez túlságosan is világossá vált a Cornellben történt lövöldözések 

után, és lehetőségem nyílt arra, hogy megtudjak valamit az egyetem 

bomlásának artikulációjáról. Általánosságban elmondható, hogy egyetlen 

szakterületet képviselő egyén sem reagált túl jól az akadémiai szabadság 

és integritás elleni támadásra. A különböző tudományágak azonban 

jellegzetes módon reagáltak. A szakmai iskolák 

--mérnöki tudományok, háztartástan, ipari-munkavállalói kapcsolatok és 

mezőgazdaság 

-egyszerűen hazament és lehúzta a redőnyöket. (A jogi kar néhány 

professzora valóban felháborodásának adott hangot, és egy csoportjuk végül 

nyilvánosan is felszólalt az elnök menesztése mellett.) Ezek a karok 

általában véve konzervatívnak számítottak, de egyszerűen nem akartak bajt, 

és nem érezték, hogy ez az ő harcuk. A fekete diákok panaszai nem róluk 

szóltak; és bármilyen gondolkodásbeli változásokra is kerüljön sor, őket ez 

nem fogja érinteni. A gyakori panaszok ellenére, hogy a sokféle tudományág 

kiegyensúlyozatlanná teszi az egyetemet, és elveszíti a fókuszát, mindenki 

tudja, hogy a bölcsészettudományi kar az, ahol az akció zajlik, hogy a többi 

iskola csak mellékes, hogy ez a tanulás és a presztízs központja. A régi 

rendből ennyi maradt meg. A Cornellben a kihívást a Művészeti és 

Tudományos Főiskola kapta, mint mindenhol a hatvanas években. A 

problémával tehát a természettudományoknak, a társadalomtudományoknak 

és a bölcsészettudományoknak kellett szembenézniük. Arra kérték őket, 

hogy változtassanak a tartalmukon és a normáikon, hogy megszüntessék a 

diákok által "érzékelt" elitizmust, rasszizmust és szexizmust. A tudósok 

közössége azonban nem bizonyult közösségnek. Nem volt szolidaritás az 

igazságra való törekvés védelmében. 

A természettudósok a csata fölött álltak, egy szigetet képeztek 

maguknak, és nem érezték magukat fenyegetve. Azt hiszem, a 

Cornellben egyetlen természettudós szólalt fel a fegyverek jelenléte vagy 
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a professzorok erőszakoskodása ellen. Az egyetem leghíresebb 

professzora, egy Nobel-díjas fizikus, az elnök védelmében vezető 

szószólóvá vált, anélkül, hogy a 
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egyszer sem konzultáltak azokkal a professzorokkal, akiknek az életét 

veszélyeztették, vagy feltették a kérdést, hogy mi a tét. Sajnálatát fejezte 

ki az erőszak miatt, de nem tett semmilyen lépést, és egyetlen szóval sem 

jelezte, hogy hol kellene meghúzni a határt. Tudomásom szerint a 

természettudósok közül senki sem állt össze a verekedőkkel, ahogyan 

néhány társadalomtudós és humanista sem. Munkájuknak az egyetem 

többi tevékenységétől való abszolút függetlensége, és az a bizalom, hogy 

az ő munkájuk a fontos, közömbössé tette őket. Nem osztoztak a 

többiekkel a közös jóban. A gyűlésre sétálva, ahol a kar kapitulált a 

diákok előtt - ez valóban szégyenletes esemény, a zsarnokság 

megteremtésének gyáva beletörődésének mikrokozmosza -, egy barátom 

társaságában, akinek el kellett szenvednie azt a megalázó szenvedést, 

hogy elhagyta otthonát és elrejtőzött a családjával, miután kifejezett 

fenyegetéseket kapott, hallottam, ahogy egy biológiaprofesszor hangosan 

megkérdezte, talán a mi érdekünkben: "Ezek a társadalomtudósok 

tényleg azt hiszik, hogy van veszély?" Barátom szomorúan nézett rám, és 

azt mondta: "Ilyen kollégákkal nincs szükséged ellenségekre". 

Mivel a diákmozgalmak annyira nem voltak elméleti jellegűek, a 

természettudományok nem voltak célpontok, mint egykor a magas fokú 

fasizmusban és kommunizmusban. Nem voltak Leninek, akik a 

pozitivizmus, a relativitáselmélet vagy a genetika ellen dörögtek, nem volt 

Goebbels, aki a zsidó tudomány hamisságára figyelmeztetett. A tudósok és a 

katonai-ipari komplexum közötti együttműködés, valamint a kapitalizmust 

elősegítő és a környezetet szennyező technológia előállításában játszott 

szerepük elleni offenzíva kezdetei voltak. De mindez nem nyúlt a komoly 

tudósok kutatásainak lényegéhez. Azzal tudták elkerülni a dühöt, hogy 

elhatárolódtak tudásuk bizonyos népszerűtlen alkalmazásaitól, sértegették az 

őket támogató kormányt, és kijelentették, hogy a béke és a társadalmi 

igazságosság mellett állnak ki. A nagy cornelli fizikus itt is, előre láthatóan, 

megkülönböztette magát azzal, hogy szokása szerint bocsánatot kért a 

fizikának a termonukleáris fegyverek előállításában játszott szerepe miatt. 

De ezeket a tudósokat nem kérték arra, hogy tanulmányaikban, óráikon vagy 

laboratóriumaikban bármit is változtassanak. Így aztán kimaradtak belőle. 

Ez a viselkedés nem pusztán önzés és önvédelem volt, mindenki csak 

magáért, bár ez is volt bőven, a szokásos ízléstelen moralizáló retorikával 

kiegészítve. A válság légköre a természettudomány és az egyetem 

kapcsolatának nem teljesen tudatos átértékelését eredményezte. A válságok a 

szellemi világban és az egyetemen egyaránt 
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a politikai hajlamos felszínre hozni olyan feszültségeket és 

érdekváltozásokat, amelyekkel könnyebb nem szembenézni, amíg a dolgok 

nyugodtak. Régi szövetségeket felbontani és újakat kötni mindig fájdalmas 

dolog, mint például amikor a liberálisok a hidegháború elején szakítottak a 

sztálinistákkal. A tudósok szembesültek azzal a ténnyel, hogy nincs valódi 

kapcsolatuk az egyetem többi részével, és hogy a sorsuk eldöntése sokba 

kerül. Nem lehet elképzelni, hogy a biológusok ilyen érzéketlenek lettek 

volna, ha a kémia valahogyan a kulturális forradalom célpontjává válik, és 

fiatal vörösgárdisták figyelik a tanításait, és terrorizálják a gyakorlóit. A 

kémikusok a biológusok vérrokonai, és tudásuk feltétlenül szükséges a 

biológia fejlődéséhez. De ma már elképzelhetetlen, hogy egy fizikus kvázi 

fizikus bármi fontosat, vagy egyáltalán bármit is tanulhatna egy 

összehasonlító irodalom- vagy szociológiaprofesszortól. A természettudós 

kapcsolata a humán műveltség többi részével nem családi, hanem elvont, 

kicsit olyan, mint a mi kapcsolatunk az emberiség egészével. Lehet, hogy 

van egy formulaszerű, mindenkire érvényes jogfelhívás, de semmi olyan, 

ami a közös meggyőződések és érdekek égető közvetlenségével mozgatna. 

"Nélküled is tudok élni" - ez a csendes gondolat lopakodik az ember 

elméjébe, amikor az ilyen kapcsolatok fájdalmassá válnak. 

Az elkülönültség valósága Kant, az utolsó filozófus, aki jelentős 

természettudós volt, és Goethe, az utolsó nagy irodalmár óta létezik, aki 

elhitte, hogy a tudományhoz való hozzájárulása nagyobb lehet, mint az 

irodalomhoz való hozzájárulása. És - emlékeztetni kell rá - nem arról volt 

szó, hogy filozófusok és költők voltak, akik történetesen a tudományban 

is elmélyedtek, hanem arról, hogy írásaik a természet tükörképei voltak, 

és hogy tudományukat a létről, a szabadságról és a szépségről való 

elmélkedés irányította és tájékoztatta. Ők képviselték a kérdések régi 

egységének utolsó leheletét, mielőtt a természettudomány a tudomány 

Svájcává vált, biztonságosan semlegesen szemlélve a sötét síkságon zajló 

csatákat. Henry Adams, akinek élete áthidalta azt az utolsó korszakot, 

amikor az úriemberek, mint Jefferson, a tudományt egyszerre 

elérhetőnek és számukra hasznosnak tartották, és azt, amikor a tudósok 

érthetetlen nyelven beszélnek, amely semmit sem tanít az életről, de 

információként szükséges az élethez - a maga furcsa módján veszi 

tudomásul ezt a változást. Fiatal korában természettudományokat tanult, 

és felhagyott vele; amikor öregemberként újra ebbe az irányba nézett, azt 

tapasztalta, hogy egy új világba került. A régi egyetemi hagyományok és 

eszmék elfedték, hogy az ősi kötelékek felbomlottak és a 
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a házasságot elszállították. A tizenkilencedik és huszadik század nagy 

tudósai általában művelt emberek voltak, akiknek volt némi 

tapasztalatuk és valódi csodálatuk a tanulás más területeiről. A 

természettudományok és a természettudósok növekvő specializálódása 

fokozatosan feloldotta a védőködöt. A hatvanas évektől kezdve a 

természettudósoknak egyre kevesebb mondanivalójuk és tennivalójuk 

volt a társadalom- és bölcsészettudományok területén dolgozó 

kollégáikkal. Az egyetem elvesztette azt a poliszszerű 

jellege olyan volt és olyan lett, mint a hajó, amelyen az utasok 

csak véletlen útitársak, akik hamarosan leszállnak és külön utakon 

járnak. A természettudományok, a társadalomtudományok és a humán 

tudományok közötti kapcsolatok pusztán adminisztratív jellegűek, és 

nem rendelkeznek érdemi szellemi tartalommal. Csak az alapképzés első 

két évfolyamának szintjén találkoznak, és ott a természettudósok 

nagyrészt azzal foglalkoznak, hogy megvédjék érdekeiket az útjukba 

kerülő fiatalokkal szemben. 

Ennek a helyzetnek a tökéletes illusztrációja néhány évvel ezelőtt a 

New York Times egyik beszámolójában jelent meg, amely egy zenei 

professzor Rockefeller Egyetemen tett látogatásáról szólt. Az ott dolgozó 

élettudósok táskás ebédet hoztak a zenetudós előadására. A projektet C. 

P. Snow ostoba képzelgései ihlették a "két kultúráról", amely közötti 

szakadékot úgy akarta meggyógyítani, hogy a humanisták megtanulják a 

termodinamika második törvényét, a fizikusok pedig Shakespeare-t 

olvasnak. Ez a vállalkozás természetesen csak akkor lenne más, mint a 

szellemi felemelkedés gyakorlata, ha a fizikus valami fontosat tanulna a 

fizikához Shakespeare-től, és ha a humán is hasonlóan profitálna a 

termodinamika második törvényéből. Valójában semmi ilyesmi nem 

következik. A természettudós számára a humán tudományok 

kikapcsolódást jelentenek (gyakran mélyen tiszteli őket, mert látja, hogy 

többre van szükség, mint amit ő kínál, de tanácstalan, hogy hol találja 

meg), a humanista számára pedig a természettudományok a legjobb 

esetben közömbösek, a legrosszabb esetben idegenek és ellenségesek. 

A Times idézte Joshua Lederberget, a Rockefeller Egyetem elnökét, 

ahonnan nemrég száműzték a filozófiát, aki az előadás után azt mondta, 

hogy C. P. Snow jó úton jár, de "számolva téved" - nem két, hanem sok 

kultúra létezik, amire egy példa a Beatles kultúrája. Ez egy triviális eszme 

végső elbagatellizálását jelenti, amely csak egy pihenőállomás volt egy 

lejtőn. Lederberg a humán tudományokban nem a természet 



 

tanulmányozását kiegészítő emberi tudást látta, hanem csupán a világban 

zajló dolgok egy újabb kifejeződését. Végeredményben az egész többé-

kevésbé kifinomult showbiznisz. Egyfajta 
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Lederberg a közönsége felé kacsintva tudatja velünk, hogy a demokrata 

relativizmus tengerében a természettudomány Gibraltárként emelkedik ki. 

Minden más csak ízlés kérdése. 

Ez a hajlam befolyásolta a természettudósok viselkedését a 

Cornellben és mindenhol máshol is. Abban a kísérletben, hogy a 

hallgatók felvételét és az oktatók kinevezését eszközként használják fel 

ennek vagy annak a társadalmi célnak az eléréséhez, amely csökkentette 

az egyetemi színvonalat és elhomályosította az egyetem célját, a maguk 

módján együttműködtek az új napirenddel. Átvették az elitizmus-, 

antiszexizmus- és antirasszizmus-ellenes retorikát, és csendben 

ellenálltak annak, hogy a saját területükön bármit is tegyenek a 

problémák ellen. Átadták a felelősséget a társadalomtudósoknak és a 

humanistáknak, akik alkalmazkodóbbnak bizonyultak, és akiket 

könnyebben lehetett megfélemlíteni. A természettudósok is amerikaiak, 

általában kedvezően viszonyultak a kor hangulatához. De ők is eléggé 

biztosak abban, amit csinálnak. Nem tudják becsapni magukat azzal, 

hogy tudományt tanítanak, amikor nem így van. Erős operatív mércéjük 

van a kompetenciájukra. És belsőleg hisznek abban, legalábbis az én 

tapasztalataim szerint, hogy az egyetlen igazi tudás a tudományos 

ismeret. Az előttük álló dilemmában - a matematikusok például több 

feketét és nőt akartak felvenni, de közel sem találtak elég hozzáértőt - 

tulajdonképpen azt mondták, hogy a humanistáknak és a 

társadalomtudósoknak kellene felvenniük őket. Mivel úgy vélték, hogy a 

természettudományokon kívül nincsenek valódi normák, feltételezték, 

hogy a kiigazításokat könnyen el lehet végezni. A tudósok a legmélyebb 

felelőtlenséggel mentek bele a pozitív diszkrimináció különböző 

aspektusaiba, feltételezve például, hogy a megfelelő képesítés nélkül 

felvett kisebbségi hallgatókról más tanszékek gondoskodnak majd, ha 

nem teljesítenek jól a tudományban. A tudósok nem számoltak az ilyen 

diákok nagymértékű kudarcával, és az ezzel járó valóban szörnyű 

következményekkel. Magától értetődőnek vették, hogy ezek a hallgatók 

valahol máshol az egyetemen sikeresek lesznek. És igazuk is lett. A 

bölcsészet- és társadalomtudományok elzüllöttek, és az osztályzatinfláció 

beindult, míg a természettudományok nagyrészt a fehér férfiak 

privilégiuma maradtak. Így az egyetem igazi elitistái a történelem 

erőinek jó oldalán maradhattak anélkül, hogy a következményeket el 

kellett volna viselniük. 

A forradalom hisztérikus támogatóit nem meglepő módon a 



 

bölcsészettudományokban kellett keresni. A szenvedély és az 

elkötelezettség, szemben a higgadtsággal, az értelemmel és az 

objektivitással, ott talált otthonra. A dráma 
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egy bölcsészettudományi tanárokból álló csoport kiáltványa, amelyben 

egy épület elfoglalásával fenyegetőzött, ha az egyetem nem kapitulál 

azonnal. Egy diák elmondta nekem, hogy az egyik humán professzor, aki 

maga is zsidó volt, azt mondta neki, hogy a zsidók megérdemlik, hogy 

koncentrációs táborokba zárják őket, amiatt, amit a feketékkel tettek. 

Végre ezek a férfiak és nők cselekedtek, ahelyett, hogy könyvtárakban és 

tantermekben tétlenkedtek volna. De a saját vesztükre dolgoztak, mert a 

hatvanas évek következtében a bölcsészettudományok szenvedtek a 

legtöbbet. A diákok érdeklődésének hiánya, a nyelvtanulás majdnem 

eltűnése, a doktori állások eltűnése, a közvélemény szimpátiájának 

hiánya a régi rend felborulásából fakadt, ahol a helyük biztosított volt. 

Megkapták, amit megérdemeltek, de mi sajnos mindannyian 

veszítettünk. 

Ennek a magatartásnak az okai sok humanista részéről a következők 

nyilvánvaló, és e könyv témáját képezik. Cornell mind a humán 

tudományok, mind a politika bizonyos irányzatainak élvonalába 

tartozott. Több éven át a radikális baloldali francia eszmék mosodája volt 

az összehasonlító irodalomtudományban. Sartre-tól Goldmannon át 

Foucault-ig és Derridáig minden egyes hullám egymás után mosta át a 

Cornell partjait. Ezek az eszmék arra szolgáltak, hogy új életet adjanak a 

régi könyveknek. Az olvasás technikája, az értelmezés kerete - Marx, 

Freud, strukturalizmus és így tovább és így tovább. 

-beépíthetnék ezeket a megfáradt régi könyveket, és a forradalmi tudat 

részévé tehetnék őket. Végre aktív, progresszív szerep jutott a 

humanistáknak, akik eddig csak antikváriusok voltak, eunuchok, akik 

öregedő és már nem vonzó kurtizánok háremét őrizték. Ráadásul a humán 

tudományokban uralkodó, szinte általános historizmus előkészítette a lelket a 

feltörekvő iránti odaadásra. Ehhez jött még az a várakozás, hogy az ilyen 

változásokban a kultúra elsőbbséget élvez a tudománnyal szemben. Az 

intellektuális egyetemellenes ideológia, amelyről beszéltem, ezekben a 

körülményekben talált kifejezést, mivel az egyetemet a történelem 

színpadának lehetett tekinteni. Lucien Goldmann néhány hónappal a halála 

előtt azt mondta nekem, hogy kiváltságosnak érzi magát, hogy megélhette, 

amint kilencéves fia '68-ban, Párizsban egy kővel bedobott egy kirakatot. 

Racine és Pascal tanulmányai ebben csúcsosodtak ki. Humanitas 

redivivas! A diákok az akcióhoz ragadták magukat, de nem a könyvekhez. 

A jövőn dolgozhattak a múlt vagy annak tanárai segítsége nélkül. Az 

avantgárd azon várakozása, hogy a forradalom a kreativitás korszakát fogja 



 

bevezetni, hogy az antikvitás helyett a művészet fog virágozni, hogy a 

képzelet végre győzelmet arat az értelemmel szemben, nem teljesült be 

azonnal. 
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A bölcsészprofesszorok lehetetlen helyzetben vannak, és nem 

hisznek magukban vagy abban, amit csinálnak. Akár tetszik, akár nem, 

lényegében a régi könyvek értelmezésével és továbbadásával 

foglalkoznak, megőrizve azt, amit hagyománynak nevezünk, egy olyan 

demokratikus rendben, ahol a hagyomány nem élvez kiváltságot. Ők a 

lezser és szép pártfogói egy olyan helyen, ahol a nyilvánvaló hasznosság 

az egyetlen útlevél. Az ő birodalmuk a mindig és a szemlélődő, egy 

olyan környezetben, amely csak az itt és mostot és az aktívat követeli. Az 

igazságosság, amelyben hisznek, egyenlőségi alapú, és ők a ritka, a 

kifinomult és a felsőbbrendű ügynökei. Definíció szerint kívül állnak 

rajta, és demokratikus hajlamaik és bűntudatuk arra készteti őket, hogy 

vele legyenek. Végül is mi köze Shakespeare-nek és Miltonnak a 

problémáink megoldásához? Különösen, ha az ember beléjük néz, és azt 

találja, hogy ők az elitista, szexista, nacionalista előítéletek 

letéteményesei, amelyeket le akarunk győzni. 

Nemcsak, hogy a dolog önmagában olyan meggyőződést és 

elhivatottságot igényelt, amely a professzoroknál nem igazán volt gyakran 

jelen, hanem az ügyfélkör is eltűnőben volt. A diákokat egyszerűen nem 

győzték meg arról, hogy amit kínálnak nekik, az fontos. A magány és az 

értéktelenség érzése nyomasztó volt, ezért ezek a humanisták ráugrottak a 

leggyorsabb, legáramvonalasabb expresszre, amely a jövőbe vezet. Ez 

persze azt jelentette, hogy minden, a humán tudományokkal szemben 

ellenséges irányzat radikalizálódott, és a humán tudományok fenntartások 

nélkül leszálltak a vonatról. A természet- és társadalomtudományok úgy 

találták meg a helyüket, hogy valamilyen hasznosságot mutattak be. Erre a 

bölcsészettudományok képtelenek voltak. 

A bölcsészettudományok apolitikus jellege, a klasszikus 

irodalomban a politikai tartalom szokásos deformálása vagy elnyomása, 

amelynek a politikai nevelés részét kellene képeznie, űrt hagyott a 

lélekben, amelyet bármilyen politikával ki lehetett tölteni, különösen a 

legvulgárisabb, legszélsőségesebb és legaktuálisabb politikával. A 

bölcsészettudományoknak, a természettudományokkal ellentétben, nem 

volt vesztenivalójuk, legalábbis így gondolták, és a 

társadalomtudományokkal ellentétben nem volt tudomásuk a politikai 

kérdés megoldhatatlanságáról. A humanisták úgy rohantak a tengerbe, 

mint a lemmingek, azt hitték, hogy felfrissülhetnek és újjáéledhetnek 

benne. Megfulladtak. 

Így a társadalomtudományok maradtak a harctér, a támadás 

színhelye és az egyetlen hely, ahol bármiféle kiállás történt. Ezek voltak 
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az egyetem legújabb részei, az a rész, amely a legkevésbé 

büszkélkedhetett nagy múltbeli eredményekkel vagy az emberi 

bölcsesség tárházához való hozzájárulással, az a rész, amelynek 

létjogosultsága megkérdőjelezhető volt, és ahol a zsenialitásnak 
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a legszerényebben vett részt. A társadalomtudományok azonban 

elsősorban az emberi dolgokkal foglalkoztak, feltételezhetően birtokában 

voltak a társadalmi életre vonatkozó tényeknek, és bizonyos tudományos 

lelkiismeretességgel és tisztességgel tudósítottak róluk. A 

társadalomtudományok mindenkit érdekeltek, akinek programja volt, 

akit érdekelhetett a jólét, a béke vagy a háború, az egyenlőség, a faji 

vagy szexuális megkülönböztetés. Ez az érdek lehetett a tények 

megszerzése - vagy az, hogy a tényeket a saját programjukhoz igazítsák, 

és befolyásolják a nyilvánosságot. 

Ezekben a tudományágakban óriási a kísértés a tények 

megváltoztatására. Jutalom, büntetés, pénz, dicséret, hibáztatás, bűntudat 

és a jócselekedetek iránti vágy mind-mind körülöttük kavarognak, 

megszédítve gyakorlóikat. Mindenki azt akarja, hogy a 

társadalomtudományok által elmesélt történet megfeleljen a 

kívánságainak és az igényeinek. Hobbes azt mondta, hogy ha az a tény, 

hogy kettő meg kettő az négy, politikai jelentőségűvé válna, akadna egy 

frakció, amely tagadná. A társadalomtudománynak nem kevés 

ideológusa és sarlatánja volt. De nagy tisztességű tudósokat is termelt, 

akiknek a munkái megnehezítették a tisztességtelen politika győzelmét. 

Így a radikálisok először a társadalomtudományok területén csaptak 

le. Fekete aktivisták egy csoportja megzavarta egy közgazdaságtan tanár 

óráját, majd az elnök irodájába vonult, és tizenhárom órán át túszként 

tartotta fogva őt és titkárnőjét (aki szívbetegségben szenvedett). A vád 

természetesen az volt, hogy a tanár rasszista módon nyugati mércét 

használt az afrikai gazdasági teljesítmény hatékonyságának 

megítéléséhez. A diákokat megdicsérték, amiért felhívták a hatóság 

figyelmét a problémára, az elnök nem volt hajlandó vádat emelni 

ellenük, a tanár pedig csodával határos módon eltűnt az egyetemről, és 

soha többé nem látták. 

Ez a fajta problémamegoldás volt jellemző, de a 

társadalomtudományok néhány professzorának nem tetszett. A 

történészeket arra kérték, hogy írják át a világ és különösen az Egyesült 

Államok történetét, hogy megmutassák, hogy a nemzetek mindig is az 

uralom és a kizsákmányolás konspiratív rendszerei voltak. A 

pszichológusokat azzal zaklatták, hogy bizonyítsák be az egyenlőtlenség 

és a nukleáris fegyverek létezése által okozott pszichológiai károkat, és 

mutassák be, hogy az amerikai államférfiak paranoiásak voltak a 

Szovjetunióval szemben. A politológusokat arra sürgette, hogy az észak-
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vietnamiakat nacionalistákként értelmezzék, és távolítsák el a 

totalitarizmus bélyegét a Szovjetunióról. Minden elképzelhető radikális 

bel- vagy külpolitikai nézet a társadalomtudományok támogatását 

követelte. Különösen az elitizmus, a szexizmus és a rasszizmus bűneit 

kellett kiűzni a társadalomtudományokból, amelyeknek az volt a 

feladata, hogy 
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harcuk eszközeként használják, és egy negyedik főbűn, az 

antikommunizmus. Természetesen senki sem merte beismerni e bűnök 

egyikét sem, és az alapkérdésről, magáról az egyenlőségről szóló komoly 

vitát már régen száműzték a színről. Mint a középkorban, amikor néhány 

bátortalan és bolond lélek kivételével mindenki kereszténynek vallotta 

magát, és az egyetlen vita arról folyt, hogy mi számít ortodoxnak, a 

társadalomtudományok fő hallgatói tevékenysége az eretnekek 

azonosítása volt. Ezek voltak azok a tudósok, akik komolyan 

tanulmányozták a szexuális differenciálódást, vagy akik kérdéseket 

vetettek fel a buszozás oktatási értékével kapcsolatban, vagy akik a 

korlátozott atomháború lehetőségét fontolgatták. A radikális ortodoxia 

megkérdőjelezése szinte lehetetlenné vált a lejáratás, az osztályterem 

megzavarása, a tanításhoz szükséges bizalom és tisztelet elvesztése, 

valamint a kollégák ellenségeskedése nélkül. A rasszista és a szexista 

nagyon csúnya címkék voltak, és azok is - az ateista vagy a kommunista 

megfelelői más időkben más uralkodó előítéletekkel -, amelyeket bátran 

rá lehet ragasztani a személyekre, és amelyeket, ha egyszer rájuk 

ragasztották, szinte lehetetlen levetni róluk. Semmit sem lehetett 

büntetlenül kimondani. Az ilyen légkör lehetetlenné tette a független, 

szenvtelen tanulmányozást. 

Ez sok társadalomtudósnak megfelelt, de a harcból egy új, 

keményebb törzs alakult ki. Néhányan úgy látták, hogy objektivitásuk 

veszélyben van, és a tudományos kutatás tisztelete és védelme nélkül 

bármelyikük veszélybe kerülhet. A nyomás felélesztette a régi 

liberalizmust és az akadémiai szabadság fontosságának tudatát. A 

büszkeség és az önbecsülés, amely nem volt hajlandó engedni a 

fenyegetés és a sértés előtt, érvényesült. Ezek a társadalomtudósok 

tudták, hogy egy demokráciában minden párt veszélybe kerül, ha a 

szenvedély elsöpörheti a tényeket maga előtt. Leginkább a propagandát 

harsogó hangszórókkal szembeni ösztönös undor ébredt bennük. Az 

ilyen társadalomtudósok nem feltétlenül voltak mindannyian azonos 

személyes politikai meggyőződésűek. Egymás iránti érzelmeik a 

kollégák indítékai iránti kölcsönös tiszteletből álltak, akikkel nem 

mindig értettek egyet, de akiknek a nézeteltéréséből profitálhattak, 

valamint a kutatásukat védő intézményekhez való ragaszkodásból. A 

Cornellben baloldali, jobboldali és középen álló társadalomtudósok - az 

amerikai egyetemeken uralkodó, bevallottan szűk spektrumon - együtt 

tiltakoztak az akadémiai szabadság és kollégáik elleni gyalázat ellen, 
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amely ott zajlott, és amely többé-kevésbé finom formában mindenütt 

folytatódik. Nem véletlen, hogy az egyetem elleni kihívást annak 

legpolitikaiabb részén fogalmazták meg, és hogy ott értették meg a 

legjobban. A politikai perspektíva az a 
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amelyben természetesen a tanulás erkölcsi egysége kerül a középpontba, és a 

tudomány jósága kerül próbára. 

Sajnos nem állíthatom, hogy ez a válság arra késztette volna a 

társadalomtudományokat, hogy kiszélesítsék érdeklődési körüket, vagy 

arra késztette volna a többi tudományágat, hogy elgondolkodjanak saját 

helyzetükön. De inspiráló volt egy pillanatra együtt lenni egy olyan 

tudóscsoporttal, akik valóban hajlandóak voltak áldozatot hozni az igazság 

és a tanulmányaik iránti szeretetükért, felfedezni, hogy a kegyesség több 

lehet kegyességnél, érezni a meggyőződésen alapuló közösséget. A többi 

tudományág általában nem tette próbára a szabad kutatáshoz való, 

bevallott ragaszkodását. Immunitásuk nagyban hozzájárul egyetemünk 

széttöredezett struktúrájának kialakulásához. 

 

 
A fegyelmek 

Milyenek ma, a nagy három, akik uralják a tudományos életet és 

meghatározzák, hogy mi a tudás? A természettudományok remekül 

teljesítenek. Egyedül él, de boldogan, úgy jár, mint egy jól felhúzott óra, 

sikeres és hasznos, mint mindig. Az utóbbi időben nagyszerű dolgok 

történtek, a fizikusok a fekete lyukakkal és a biológusok a genetikai 

kóddal. Tárgyai és módszerei megegyeznek. Izgalmas életet kínál a 

nagyon magas intelligenciájú személyeknek, és mérhetetlen előnyöket 

biztosít az egész emberiségnek. Életmódunk teljes mértékben a 

természettudósoktól függ, és ők minden ígéretüket bőven beváltották. 

Csak a margón vannak olyan kérdések, amelyek veszélyeztethetik 

elméleti nyugalmukat - kétségek, hogy Amerika szinoptikus tudományos 

zseniket termel-e ki, kétségek a tudomány eredményeinek 

felhasználásával kapcsolatban, mint például az atomfegyverek, kétségek, 

amelyek oda vezetnek, hogy a biológiának "etikusokra" van szüksége a 

kísérleteihez és alkalmazásaihoz, amikor tudósokként tudják, hogy 

nincsenek olyan tudósok, mint az etikusok. Általánosságban azonban 

minden rendben van. 

De ahol a természettudomány véget ér, ott kezdődik a baj. Az embernél 

ér véget, az egyetlen lénynél, aki kívül esik a hatáskörén, pontosabban az 

ember azon részénél vagy aspektusánál, amely nem test, bármi is legyen az. 

A tudósok mint tudósok csak ebből az aspektusból foghatók fel, ahogyan a 

politikusok, művészek és próféták is. Minden, ami emberi, minden, ami 
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számunkra fontos, a természettudományon kívül esik. Ennek a 

természettudomány számára problémának kellene lennie, de nem az. 

Számunkra mindenképpen probléma, hogy nem tudjuk, mi az. 
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hogy mi ez a dolog, hogy még abban sem tudunk megegyezni, hogy mi 

legyen a neve az embernek ennek a redukálhatatlan részének, amely nem 

test. Valahogy ez a szökevény dolog vagy aspektus az oka a tudománynak és 

a társadalomnak és a kultúrának és a politikának és a gazdaságnak és a 

költészetnek és a zenének. Ez utóbbiakról tudjuk, hogy mik ezek. De vajon, 

ha nem ismerjük az okukat, tudjuk-e igazán, hogy mi a státusza, hogy 

egyáltalán létezik-e? A nehézséget az tükrözi, hogy ennek az egy témának, 

az embernek, vagy ennek az emberre vonatkozó je ne sais quoi-nak, 

valamint tevékenységének és termékeinek tanulmányozására az egyetem két 

nagy részlege van - a humán tudományok és a társadalomtudományok -, míg 

a testek számára csak a természettudományok vannak. Ez mind nagyon jó 

lenne, ha a munkamegosztás a tárgyról való megegyezésen alapulna, és egy 

természetes artikulációt tükrözne ezen belül, ahogyan a fizika, a kémia és a 

biológia közötti felosztás is, ami kölcsönös tisztelethez és együttműködéshez 

vezet. El lehetne hinni, és néha valóban el is hangzik, főleg a diplomaosztó 

beszédekben, hogy a társadalomtudományok az ember társadalmi életével, a 

bölcsészettudományok pedig az alkotó életével - a nagy művészeti 

alkotásokkal stb. foglalkoznak. És bár van valami az effajta 

megkülönböztetésben, ez valójában nem elégséges. Ez a tény többféleképpen 

is napvilágra kerül. Miközben mind a társadalomtudományok, mind a 

bölcsészettudományok többé-kevésbé készségesen ódzkodnak a 

természettudományoktól, kölcsönösen megvetik egymást, az előbbiek 

tudománytalannak tekintik az utóbbiakat, az utóbbiak pedig filisztereknek 

tartják az előbbieket. Nem működnek együtt. És ami a legfontosabb, 

nagyrészt ugyanazt a területet foglalják el. A ma már a 

bölcsészettudományok közé tartozó klasszikus könyvek közül sokan 

ugyanarról beszélnek, mint a társadalomtudósok, de más módszereket 

használnak, és más következtetéseket vonnak le; és a társadalomtudományok 

mindegyike így vagy úgy megpróbálja megmagyarázni a különböző 

művészek tevékenységét olyan módon, amely ellentétes azzal, ahogyan a 

bölcsészettudományok kezelik. A különbség arra vezethető vissza, hogy a 

társadalomtudományok valóban előrejelzőek akarnak lenni, vagyis az ember 

kiszámítható, míg a humán tudományok szerint nem az. A két tábor közötti 

elválasztás inkább hasonlít fegyverszüneti vonalakra, mint tudományos 

megkülönböztetésekre. Régi és megoldatlan küzdelmeket lepleznek. 

gles az ember létéről. 

A társadalomtudományok és a bölcsészettudományok jelentik a két 

választ arra a válságra, amelyet az ember - vagy az ember testből kivont 
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vagy feleslegessé vált maradékainak - a természetből, és így a 

természettudomány vagy a természetfilozófia hatásköréből való végleges 

kiválása okozott a tizennyolcadik század vége felé. Az egyik út az arra 

irányuló hősies erőfeszítések felé vezetett, hogy az evett embert az új 

természettudományokhoz asszimilálják, hogy az ember tudományát a 

következő 
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lépcsőfok a biológiából lefelé vezető létrán. A másik a Kant által újonnan 

megnyitott területet vette át, a szabadságot a természettel szemben, külön, de 

egyenlően, nem követelve meg a természettudomány módszereinek 

aposztrofálását, a szellemiséget legalább olyan komolyan véve, mint a testet. 

Egyik sem hívta ki a bajnokot, a filozófiától frissen emancipált 

természettudományt: a társadalomtudományok alázatosan próbáltak helyet 

találni az udvarban, a bölcsészettudományok büszkén próbáltak 

berendezkedni, a szomszédban. Az eredmény két folyamatos és rosszul 

összeválogatott gondolkodási irányzat lett az emberről: az egyik hajlamos 

arra, hogy lényegében úgy kezelje őt, mint egy másik állatot, szellemiség, 

lélek, én, tudat vagy bármi más nélkül; a másik pedig úgy tesz, mintha nem 

is állat lenne, vagy mintha nem lenne teste. E két út nem találkozik. 

Választani kell közöttük, és nagyon különböző helyekre jutnak el, például a 

Walden II, amelyet a másik oldal Szép új világként ismer, és az Áldott 

szigetek (Zarathustra kedvenc menedékhelye), amelyet ellenfelei A sötétség 

királyságaként ismernek. 

Egyik megoldás sem volt teljesen sikeres. A társadalomtudomány nem 

kap elismerést a természettudománytól. 13 Utánzás, nem pedig része. A 

humán tudományok boltjáról pedig kiderült, hogy változatos és rosszul 

összeválogatott régiségeket árul, amelyek pusztulnak és egyre 

porosabbak, miközben az üzlet egyre rosszabbul megy. A 

társadalomtudományok szilárdabbnak bizonyultak, jobban összhangban 

vannak a természettudományok által uralt világgal, és miközben 

elvesztették ihletettségüket és evan gelikus hevületüket, hasznosnak 

bizonyultak a modem élet különböző aspektusai számára, amint azt a 

közgazdaságtan és a pszichológia puszta említése is jelzi. A humán 

tudományok lan guish, de ez csak azt bizonyítja, hogy nem illenek a 

modem világhoz. Nagyon is lehet, hogy ez annak a jele, hogy mi a baj a 

modernitással. Ráadásul az a nyelv, amely tudománytalan módon oly 

erőteljesen befolyásolja ma az életet, a szabadság területén végzett 

vizsgálatokból származik. A társadalomtudományok inkább a Locke által 

alapított iskolából származnak; a bölcsészettudományok a 

 
13A természettudományt egyszerűen nem érdekli. Nem ellenséges (hacsak nem támadják) 

semmivel szemben, ami máshol történik. Valóban önellátó, vagy majdnem az. Ha valamelyik másik 

tudományág bebizonyítaná magát, megfelelne a természettudomány szigorának és bizonyításának, 

akkor automatikusan befogadnák. A természettudomány nem kérkedik, nem sznob. Őszinte. Ahogy 

Swift rámutatott, egyetlen szokásos és látszólag szükségesnek tűnő kitérője a saját területéről a 

politikába. Ez az a hely, ahol maga is, ha csak zavarosan is, de felismeri, hogy egy nagyobb projekt 

része, és hogy függ ettől a projekttől, amely nem az ő módszereinek terméke. Az alantas, megvetett 
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politika úgy mutat rá a filozófia szükségességére, ahogyan eredetileg Szókratész mondta, hogy ezt 

még a tudósoknak is be kell ismerniük. A természettudósok nem tisztelik a politikatudományt mint 

tudományt, de a politikával szenvedélyesen foglalkoznak. Ez egy kiindulópont ahhoz, hogy mindent 

újragondoljunk. Vajon az atomháború veszélye vagy Szaharov bebörtönzése csak véletlen? 
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a Rousseau által alapítottnak. De a társadalomtudomány, miközben a 

természettudományra tekint, az utóbbi időkben impulzusainak nagy 

részét valójában az alvilágból kapta. Elég csak Weberre gondolni, bár 

Marx és Freud is hasonló esetek. Nem lehet bevallani, de az embernek, 

hogy megragadható legyen, szüksége van valamire, amit a 

természettudományok nem tudnak nyújtani. Az ember maga a probléma, 

és különböző fortélyokkal élünk, hogy ne nézzünk szembe vele. A 

jelenlegi egyetemen a tudás három részlege közötti furcsa viszonyok 

mindent elárulnak erről. 

 
Ha először a társadalomtudományt nézzük, úgy tűnhet, hogy legalább a 

területének általános vázlata és részeinek lehetséges rendszerezése megvan, 

a pszichológiától a közgazdaságtanon át a szociológián át a 

politikatudományig. Sajnos ennek a látszatnak semmi köze sincs ehhez a 

látszathoz. Először is, kihagyja az antropológiát, bár feltételezem, hogy ha 

kétségbeesetten akarnék érvelni, találnék módot arra, hogy beillesszem; és 

kihagyja a történelmet is, amelyről vita van arról, hogy a 

társadalomtudományokhoz vagy a humán tudományokhoz tartozik-e. A 

történelemről is. Ennél is fontosabb, hogy ezek a különböző 

társadalomtudományok nem tekintik magukat az egymásra utaltság ilyen 

sorrendjében. Nagyrészt egymástól függetlenül dolgoznak, és ha egyáltalán - 

hogy ezt a reménytelen kifejezést használjam - "egymás arcát mutatják", 

akkor gyakran kétarcúnak bizonyulnak. A legtöbb szakterületen belül a 

szakemberek mintegy fele általában nem hiszi, hogy a másik fele egyáltalán 

közéjük tartozik, és valami hasonló helyzet uralkodik a tudományág 

egészében is. A közgazdaságtannak megvan a maga egyszerű beépített 

pszichológiája, és amit a pszichológia tudománya nyújt, az vagy valóban a 

biológia része, ami nem sokat segít, vagy pedig egyenesen ellentmond a 

közgazdaságtan által állított motívumok elsőbbségének. Hasonlóképpen a 

közgazdaságtan hajlamos aláásni a politikai események normális 

értelmezését, amelyet a politikatudomány adna. Lehetséges egy 

közgazdaságtan által irányított vagy ellenőrzött politikatudomány, de nem 

szükséges; és ugyanígy lehetséges egy pszichológia által irányított 

politikatudomány, ami nem lenne azonos az előbbivel. Olyan ez, mintha a 

különböző természettudományok között vita lenne arról, hogy melyik az 

elsődleges. Valójában mindegyik társadalomtudomány igényt tarthat arra, és 

tart is arra, hogy a kiindulópont legyen, amelyhez képest a többit meg lehet 

érteni - a közgazdaságtan a gazdasággal vagy a piaccal, a pszichológia az 
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egyéni pszichével, a szociológia a társadalommal, az antropológia a 

kultúrával, a politikatudomány pedig a politikai renddel (bár ez utóbbi a 

legkevésbé határozott az igényével kapcsolatban). 
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A kérdés az, hogy mi a társadalomtudományi atom, és minden szakterület 

érvelhet azzal, hogy a többi szakterület megfelelően része az általa képviselt 

egésznek. Sőt, mindegyik vádolhatja a másikat azzal, hogy absztrakciót, 

konstrukciót vagy a képzelet szüleményét képviseli. Létezik-e valaha is 

tiszta piac, amely nem része a társadalomnak vagy az azt alkotó kultúrának? 

Mi az a kultúra vagy társadalom? Ezek valaha is többek, mint valamiféle 

politikai rend aspektusai? Itt a politikatudomány van a legerősebb 

helyzetben, mert az államok vagy nemzetek valósága tagadhatatlan, bár ezek 

viszont felszínes vagy összetett jelenségeknek tekinthetők. A 

társadalomtudományok valójában a körülöttünk látható emberi világ 

különböző nézőpontjainak sorozatát képviselik, amely sorozat nem 

harmonikus, mert még abban sincs egyetértés, hogy mi tartozik ehhez a 

világhoz, nemhogy abban, hogy milyen okok magyarázzák a jelenségeit. 

A társadalomtudományon belüli viták további forrása az, hogy mit 

értünk tudomány alatt. Abban mindenki egyetért, hogy annak ésszerűnek 

kell lennie, rendelkeznie kell bizonyos ellenőrzési standardokkal, és 

szisztematikus kutatáson kell alapulnia. Továbbá többé-kevésbé 

kifejezett egyetértés van abban is, hogy a természettudományokban 

elismert okok fajtáinak valamilyen módon a társadalomtudományokban 

is érvényesnek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy nincs teleológia és 

nincsenek "spirituális" okok. Az üdvösségre való törekvést például 

másfajta okokra kellene visszavezetni, mint például az elfojtott 

szexualitás, míg a pénzre való törekvést nem. Az anyagi okok keresése 

és a magasabb vagy összetettebb jelenségek alacsonyabb vagy 

egyszerűbb jelenségekre való visszavezetése általánosan elfogadott 

eljárások. De hogy a modern természettudományok legsikeresebbikének, 

a matematikai fizikának a példája mennyire követhető vagy követendő a 

társadalomtudományon belül, az végtelen viták és veszekedések tárgya. 

A modern természettudományok jellemzője a jóslás, és gyakorlatilag 

minden társadalomtudós szeretne megbízható jóslatok készítésére képes 

lenni, bár gyakorlatilag egyiküknek sem sikerült. Úgy tűnik, hogy a 

jóslást a természettudományokban az tette lehetővé, hogy a jelenségeket 

úgy redukálták, hogy azok matematikai képletekben kifejezhetőek 

legyenek, és a legtöbb társadalomtudós ugyanezt szeretné, ha a saját 

tudományágában is ez történne. A kérdés az, hogy az ilyen irányú 

különböző erőfeszítések a társadalmi jelenségek torzulásához vezetnek-e, 

vagy egyes nehezen matematizálható jelenségek elhanyagolásához, és 

más, matematizálható jelenségek előnyben részesítéséhez; vagy pedig 
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olyan matematikai modellek megalkotására ösztönöznek, amelyek a 

képzelet szüleményei, és semmi közük a való világhoz. Egyfajta 

folyamatos gerillaháború folyik azok között, akik primer- 
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ily módon a tudományok szerelmesei és azok, akik elsősorban az adott 

szakterületükhöz kötődnek. 

A társadalomtudományok közül a legsikeresebbnek tartott 

közgazdaságtan a leginkább matematizált - mind abban az értelemben, 

hogy tárgyai megszámlálhatók, mind pedig abban az értelemben, hogy 

legalább hipotetikus előrejelzési célokra képes matematikai modelleket 

konstruálni. De egyes politológusok például azt mondják, hogy a 

gazdasági emberrel lehet, hogy nagyon szépen lehet játszani, de hogy ő 

egy absztrakció, aki nem létezik, míg Hitler és Sztálin valóságos, és nem 

lehet velük játszani. A gazdasági elemzés, mondják, nemhogy nem segít 

megérteni az ilyen politikai szereplőket, de megnehezíti, hogy a 

társadalomtudományok körébe vonjuk őket, mivel szisztematikusan 

kizárja vagy deformálja sajátos motívumaikat. A közgazdászok 

matematikai kényelemre törekedve elfordítanak minket a legfontosabb 

társadalmi jelenségek vizsgálatától, állítják az ellenzők (beleértve a 

marxista közgazdászok kis, hangos csoportját is, akiket szigorúan 

kizárnak a mag 

a tudományág, az egyetlen társadalomtudomány, amelyben ez megtörtént). 

Így megy ez a különböző diszciplínák között és több olyan diszciplínán belül 

is, ahol a különböző megközelítések híveinek nincs közös univerzuma a 

diszkurzusnak. 

A nyilvánosságot félretéve, amit a diákok ma valójában látnak, 

amikor először találkoznak a társadalomtudományokkal, az két robusztus, 

önálló, magabiztos társadalomtudomány, a közgazdaságtan és a kulturális 

antropológia, az antipólusokat alkotó szélsőségek, amelyeknek szinte 

semmi közük egymáshoz - miközben a politikatudomány és a 

szociológia, amelyek tartalmilag meglehetősen heterogének, hogy ne 

mondjam, kaotikusak, feszesen feszülnek a két pólus között. 14 Nem 

lehet meglepő, hogy ez a két tudományág a többi 

társadalomtudománynál egyértelműbben nyilatkozik alapítóiról: 

Egyrészt Locke és Adam Smith, másrészt Rousseau. E tudományok 

ugyanis egyértelműen a kétféle természeti állapot egyikét vagy másikát 

feltételezik. Locke úgy érvelt 

 
14A pszichológia rejtélyes módon eltűnőben van a társadalomtudományok közül. Hallatlan sikere a 

való világban talán arra csábította, hogy feladja az elméleti életet. Mivel a pszichoterapeuta a 

háziorvos mellett foglalta el helyét, talán képzése ma már inkább az orvosi iskolához, mint a 

természettudományokhoz tartozik, és a számára releváns kutatások inkább a páciensek konkrét 

problémáinak kezelésére irányulnak, mint a psziché elméletének megalapozására. A freudi elméletek 

beépültek a szociológia, a politikatudomány és az antropológia egyes aspektusaiba, és úgy tűnik, hogy 
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egyedül az énnek nincs több mondanivalója a társadalomtudományok számára. Ez nyitva hagyja a 

kérdést, hogy mi az a szilárd talaj, amelyen a terápia áll, és honnan származnak újabb elképzelései. A 

komoly akadémiai pszichológiának megmaradt az a szegmense, amely minden tekintetben összeolvadt 

a fiziológiával. 
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hogy az embernek a természet munkával való meghódítása az egyetlen 

racionális válasz az eredeti helyzetére. Locke emancipálta a kapzsiságot, 

és rámutatott az ellensúlyozó motívumok illuzórikus jellegére. Az élet, a 

szabadság és a tulajdonra való törekvés alapvető természeti jogok, és a 

társadalmi szerződés e jogok védelmére jött létre. Ezekkel az elvekkel 

egyetértésben a közgazdaságtan mint az ember megfelelő 

tevékenységének tudománya, a szabad piac pedig mint természetes és 

racionális rend jön létre (ez a természetes rend abban különbözik más 

elismert természeti rendektől, hogy az emberek által történő létrehozását 

igényli, és ők, mint a közgazdászok állandóan mondják, szinte mindig 

rosszul csinálják). A közgazdászok általában ragaszkodtak ehhez, 

általában valamiféle régi liberálisok és a liberális demokrácia, mint a 

piac létezésének helye, támogatói. Rousseau azt állította, hogy a 

természet jó, az ember pedig távol áll tőle. 

belőle. A távoli eredet keresése tehát szükségszerűvé válik, és az 

antropológiát éppen ez a tény alapozza meg. Levi-Strauss ebben 

egyértelmű. A civilizáció, amely gyakorlatilag azonos a szabad piaccal 

és annak eredményeivel, veszélyezteti a boldogságot és feloldja a 

közösséget. Ebből azonnal következik a csodálat a szűk régi kultúrák 

iránt, amelyek becsatornázzák és szublimálják a gazdasági motívumot, és 

nem engedik a szabad piac megjelenését. Amit a közgazdászok az 

irracionális múlt dolgainak tartanak - amit csak elmaradott 

társadalmaknak15 neveznek -, az az ember megfelelő tanulmányozásává, 

betegségeink diag_ nózisává és a jövőbe szóló felhívássá válik. Az 

antropológusok hajlamosak voltak nagyon nyitottak a kontinentális 

reflexió számos olyan aspektusa iránt, a kultúrától lefelé, amelytől a 

közgazdászok teljesen elzárkóztak (Nietzsche hatása már több mint ötven 

évvel ezelőtt is nyilvánvaló volt Ruth Benedict apollóni és dionüszoszi 

kultúrák közötti megkülönböztetésében); hajlamosak voltak a baloldalra 

(mert a rendszerükben ugyanúgy életképes szélsőjobboldalnak nem 

voltak itt gyökerei), és fogékonyak voltak a liberális demokrácia 

kijavítására vagy felváltására irányuló kísérletek iránti rajongásra. A 

közgazdászok azt tanítják, hogy a piac az alapvető társadalmi jelenség, és 

ennek csúcspontja a pénz. Az antropológusok azt tanítják, hogy a kultúra 

az alapvető társadalmi jelenség, és ennek csúcspontja a szent. 16 Ilyen az 

 

15A fejletlen, rossz; fejlődő, jobb; fejlett, jó - az ember és a közgazdaságtan számára. 

161am hajlamos azt mondani, hogy a pszichológia azt tanítja, hogy a szex az elsődleges 
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jelenség. Közelebb áll a közgazdaságtanhoz, ha inger-reakcióként értelmezzük, közelebb az 

antropológiához, ha akasztásként értelmezzük. Ha az ember a pszichológiától valami többet akar, 

akkor egy "A bölcsészettudományokhoz" feliratú útjelző táblával találkozik. 
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a szembesítés - a fogyasztási javak termelője és a kultúra termelője, a 

maximalizáló állat és a tisztelettudó ember között - régi filozófiai 

tanítások között, amelyek itt jelen vannak, de nem kerülnek tárgyalásra. 

A tudományágak egyszerűen különböző világokban élnek. Egymás 

számára marginálisan hasznosak lehetnek, de nem a közösség 

szellemében. Kevés olyan közgazdász van, aki antropológusnak is 

gondolja magát, és fordítva, bár például sok politológus és szociológus 

van, akik átlépik egymás, valamint a közgazdaságtan és az antropológia 

határait. A közgazdászok azok, akik a legkészségesebbek arra, hogy 

átugorják a társadalomtudományok hajóját, és a maguk útját járják, és 

úgy gondolják, hogy a többieknél közelebb állnak ahhoz, hogy valódi 

tudományt valósítsanak meg. A közpolitikára is jelentős befolyással 

bírnak. Az antropológusok nem rendelkeznek ilyen befolyással az 

akadémiai világon kívül, de a mélység és a teljesség varázsával, valamint 

a legújabb ötletek birtoklásával rendelkeznek. 

Néhány szó a politikatudományról és annak sajátosságairól segíthet 

tisztázni a társadalomtudományok egészének problémáit. Kezdjük azzal, 

hogy a közgazdaságtannal együtt ez az egyetlen olyan tisztán 

tudományos diszciplína, amely a medi cine-hez hasonlóan egy alapvető 

szenvedélyt foglalkoztat, és amelynek tanulmányozását úgy lehet 

felfogni, hogy annak kielégítése érdekében vállalják. A politikatudomány 

magában foglalja az igazságosság, a dicsőség és az uralkodás szeretetét. 

De ellentétben az orvostudománnyal és a közgazdaságtannal, amelyek 

egészen nyíltan vállalják az egészséghez és a gazdagsághoz fűződő 

viszonyukat, sőt még harsogják is, a politikatudomány szerényen 

elzárkózik az ilyen vallomásoktól, sőt szeretné megszakítani ezeket az 

illetlen kapcsolatokat. Ennek valami köze van ahhoz, hogy ő bizony egy 

nagyon öreg hölgy, aki inkább nem mutatná meg a korát. A 

politikatudomány egészen a görög ókorig nyúlik vissza, és Szókratész, 

Platón és Arisztotelész kétes szülőktől származik, akiknek mind rossz 

hírük van a modern tudományok földjén. A többi társadalomtudomány 

modern eredetű és a modern projekt része, míg a politikatudomány kitart, 

próbál modernizálódni és haladni a korral, de képtelen teljesen uralni a 

régi ösztönöket. Arisztotelész azt mondta, hogy a politikatudomány az 

architektonikus tudomány, az uralkodó tudomány, amely az átfogó jóval 

vagy a legjobb rendszerrel foglalkozik. De a valódi tudomány nem 

beszél jóról és rosszról, ezért ezt el kellett hagyni. Az orvostudomány és 

a közgazdaságtan azonban valóban beszél jóról és rosszról, így a régi 
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politikai javak elhagyása csak annyit eredményezett, hogy a közjó és az 

igazságosság hiányában az erkölcsi mezőt az egészségre és a 

gazdagságra hagyta. Ez összhangban van Locke szándékával, amely 
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egyáltalán nem volt "értékmentes", hanem a klasszikusan javasolt javak 

helyébe alacsonyabb, de szilárdabb, könnyebben elérhető javak léptek. A 

politikatudomány modern társadalomtudománnyá válása nem a 

társadalomtudományt, hanem a modernitás alapítóinak politikai 

szándékait segítette elő. Megpróbálta a kifejezetten politikai 

motívumokat szubpolitikai motívumokká redukálni, mint amilyeneket a 

közgazdaságtan javasolt. A becsület nem valódi motívum; a nyereség az. 

Persze maga Locke még mindig sokkal inkább politológus volt, 

mint közgazdász, mivel a piac (a békés verseny a javak megszerzéséért) 

megköveteli a társadalmi szerződés (a szerződések betartására vonatkozó 

megállapodás, valamint a szerződéseket döntőbíró és végrehajtó bíró 

felállítása) előzetes meglétét, amely nélkül az emberek háborús 

állapotban vannak. A piac feltételezi a jog meglétét és a háború hiányát. 

A háború volt az emberek állapota a polgári társadalom létezése előtt, és 

a háborúhoz való visszatérés mindig lehetséges. A háború befejezéséhez 

szükséges erőszaknak és csalásnak semmi köze a piachoz, és azon belül 

illegitim. A békében élő emberek racionális viselkedése, amelyre a 

közgazdaságtan specializálódott, nem azonos a háborúban élő emberek 

racionális viselkedésével, amint arra Ma chiavelli oly sokatmondóan 

rámutatott. A politikatudomány átfogóbb, mint a közgazdaságtan, mert 

mind a békét, mind a háborút és azok kapcsolatait tanulmányozza. A piac 

nem lehet a politika kizárólagos gondja, mert a piac a politikától függ, és 

a politika létrehozása és megőrzése folyamatosan olyan érveléseket és 

tetteket követel meg, amelyek "gazdaságtalanok" vagy "nem 

hatékonyak". A politikai cselekvésnek elsőbbséget kell élveznie a 

gazdasági cselekvéssel szemben, függetlenül attól, hogy milyen hatással 

van a piacra. Ezért van az, hogy a közgazdászoknak olyan kevés 

megbízható mondanivalójuk van a külpolitikáról, mert a nemzetek 

ugyanolyan primitív hadiállapotban vannak egymással, mint az egyének 

a társadalmi szerződés előtt - vagyis nincs közösen elismert bírójuk, 

akihez vitáik rendezése érdekében fordulhatnának. Néhány közgazdász 

politikai tanácsa a vietnami háború idején egyfajta piacot próbált 

létrehozni az Egyesült Államok és Észak-Vietnam között, úgy, hogy az 

Egyesült Államok a dél-vietnami költségeket megfizethetetlenné tette 

Észak-Vietnam számára; de az észak-vietnamiak nem voltak hajlandók 

játszani. A politikatudománynak, szemben a közgazdaságtannal, mindig 

a tányérháborút kell szemlélnie, annak egészen más kockázataival, 

borzalmaival, izgalmaival és súlyosságával. Churchill fogalmazta meg a 
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politikai és a piaci szemlélet közötti különbséget, amikor a húszas 

években Coolidge-nak a brit háborús adósságok elengedésének 

elutasítását kommentálta. Coolidge azt mondta: "Felbérelték a pénzt, 
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nem igaz?" Mire Churchill így válaszolt: "Ez igaz, de nem kimerítő". A 

politikatudománynak kimerítőnek kell lennie, és ez teszi kényes témává 

azok számára, akik meg akarják reformálni, hogy megfeleljen a tudomány 

absztrakt projektjeinek. Tudatosan vagy öntudatlanul a közgazdaságtan csak 

a burzsoáziával foglalkozik, az erőszakos haláltól való félelem által motivált 

emberrel. A harcos ember nem tartozik a hatáskörébe. A politikatudomány 

marad az egyetlen társadalomtudományi diszciplína, amely szembe néz a 

háborúval. 

A politikatudomány mindig is a társadalomtudományok közül a 

legkevésbé vonzó és legkevésbé lenyűgöző volt, mivel az emberről és a 

humán tudományokról alkotott régi és új nézeteket egyaránt átfogja. 

Poliglott jellegű. Egy része örömmel csatlakozott ahhoz a törekvéshez, 

hogy az átfogó rendnek tekintett politikai rendet lebontsa, és azt 

szubpolitikai okok eredményeként értelmezze. A közgazdaságtan, a 

pszichológia és a szociológia, valamint mindenféle módszertani 

diagnosztika szívesen látott vendég volt. De vannak a 

politikatudománynak fékezhetetlen, állítólag tudománytalan részei is. A 

tudományág e részeinek művelői képtelenek leküzdeni 

megmagyarázhatatlan és megmagyarázhatatlan politikai ösztöneiket - azt 

a tudatukat, hogy a politika a hatékony jó és rossz au thoritatív színtere. 

Ezért olyan politikai tanulmányokat folytatnak, amelyek célja - akár 

kimondják, akár nem - a cselekvés. A szabadság védelme, a háború 

elkerülése, az egyenlőség előmozdítása - a cselekvő igazságosság 

különböző aspektusai - a tanulmányok forró témái. Az ilyen 

politológusok témája, ha csak burkoltan is, de a jó rezsim kell, hogy 

legyen, és a "Mit kell tenni?" kérdés határozza meg őket. És egy igazi 

peripetyében kiderül, hogy a politikatudománynak az a területe, ahol a 

matematika a legnagyobb sikereket érte el, a választások, a demokratikus 

élet legizgalmasabb és legmeghatározóbb része, ahol a közvéleményből 

kormányzás és politika lesz. A politikatudomány legtudományosabb 

eleme az, amely gyakorlóit a valódi politikusok barátaivá és 

szövetségeseivé teszi, felvilágosítja őket és tanul tőlük. A tudomány itt a 

legnagyobb politikai izgalmakkal áll párhuzamban, és nincs szüksége 

arra, hogy megváltoztassa tárgyának vélt természetét, hogy azt 

tudományosan tanulmányozhassa. 

A politikatudomány tehát egy meglehetősen véletlenszerű bazárhoz 

hasonlít, ahol a vegyes lakosság által fenntartott boltok vannak. Ennek 

köze van hibrid jellegéhez, valamint kettős eredetéhez, az ókorból és a 
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modernitásból való kettős származásához. A valóság, amellyel 

foglalkozik, kevésbé engedi meg az absztrakciókat, és sürgetőbb 

követelményeket támaszt, mint bármely más társadalomtudományi 

diszciplína, miközben az objektivitás és a pártoskodás közötti feszültség 

sokkal szélsőségesebb benne. 
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A modem természet- és társadalomtudományban minden ellene szól annak 

az állításnak, hogy a politika minőségileg különbözik az emberi társulások 

más fajtáitól, de a gyakorlat ismételten az ellenkezőjét erősíti. 

Heterogenitása talán elgyengítő, és itt találunk a gazdasági modellek 

iskolájának válogatott teoretikusait, régimódi viselkedéskutatókat, 

marxistákat (akik sosem otthonosan mozognak a közgazdaságtanban), 

történészeket és politikakutatókat. A legszokatlanabb az egészben, hogy a 

politikatudomány az egyetlen olyan tudományág az egyetemen (talán a 

filozófia tanszék kivételével), amelynek filozófiai ága is van. Ez sokáig 

kínos volt számára, és a politikai filozófiát a negyvenes-ötvenes években 

tervezték megszüntetni. "Igazi társadalomtudomány akarunk lenni" - 

kiáltották a megszüntetők elkeseredett lábdobogással. De néhány 

gondolkodó komoly és buzgó tudományossága és a hatvanas évek lázadó 

diákjainak izomereje együttesen olyan kegyelmet adott a politikai 

filozófiának, amely ma már tartósnak tűnik. A legjobb és a legrosszabb 

okokból az értékmentes társadalomtudomány és az új társadalomtudomány 

egésze elleni reakció bástyájává vált. Ahol egyáltalán komolyan jelen van, 

ott folyamatosan a legvonzóbb tantárgynak bizonyult mind a graduális, mind 

az egyetemi hallgatók számára. És mivel az új tudományos meggyőződés 

sokat veszített az elánból, és a terület különböző irányokba töredezett, 

amelyeket legalábbis részben a politikai jelenségekhez való hűség diktált, 

sokan azok közül, akik egykor a politikai filozófia ádáz ellenségei voltak, 

szövetségeseivé váltak. A politikai filozófia messze nem uralkodó, de 

legalább emlékeztetőül szolgál a jó és a rossz e régi kérdéseire, és forrásokat 

biztosít a modem politikatudomány és a politikai élet rejtett előfeltevéseinek 

vizsgálatához. Arisztotelész Politikája még mindig ott él, csakúgy, mint 

Locke Értekezése a polgári kormányzásról és Rousseau Diskurzus az 

egyenlőtlenség eredetéről című műve. Arisztotelész azt állítja, hogy az 

ember természeténél fogva politikai állat, ami azt jelenti, hogy késztetést 

érez a polgári társadalomra. Arisztotelész olvasása segít leleplezni a modem 

társadalomtudományok alapjául szolgáló rejtett előfeltevést, miszerint az 

ember természeténél fogva magányos lény, és alapot nyújthat ahhoz, hogy 

újra vitát lehessen róla folytatni. 17 

 

17A történelemtudomány, amely a görög eredetű politikatudományokkal közös, a szigorúan modern 

társadalomtudományok egyéb problémái mellett az ókori modernek identitásválságának elemeit is 

magában hordozza. AJ már említettük, mind a résztvevők, mind a megfigyelők bizonytalanok abban, 

hogy társadalomtudománynak vagy a bölcsészettudományok egyikének tekinthető-e. Anyaga 

ellenáll a viselkedéstudományok technikáinak, mivel partikuláris, és ezért nem könnyen 
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általánosítható, a múlttal foglalkozik, és ezért túl van a múlton. 
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Nyilvánvaló tehát, hogy a társadalomtudományok dicsőséges napjai a 

liberális oktatás szempontjából véget értek. Elmúltak azok az idők, amikor 

Marx, Freud és Weber, a világ filozófusai és értelmezői csak előfutárai 

voltak annak, ami Amerika szellemi felemelkedésének, amikor a fiatalok a 

tudomány és az önismeret varázsához csatlakozhattak, amikor egy olyan 

egyetemes emberelméletet vártak, amely egyesíti az egyetemet és hozzájárul 

a haladáshoz, Európa szellemi mélységét és örökségét a mi életerőnkkel 

hasznosítva. A természettudománynak az embertudományban kellett 

betetőznie; Darwin és Einstein a társadalomtudománynak ugyanannyit 

mondott volna, mint a természettudománynak. A modern irodalom - 

Dosztojevszkij, Joyce, Proust, Kafka - pedig kifejezte hangulatunkat, és 

megadta azokat a felismeréseket, amelyeket a társadalomtudomány 

rendszerezni és bizonyítani fog. A pszichoanalízis biztosította a kapcsolatot 

a magánélmény és a nyilvános intellektuális törekvések között. A tapasztalat 

annyira egységes volt, hogy a személyes vágyakozás szorosan 

összekapcsolódott a dolgok átfogó rendjének intuíciójával, a filozófia mint 

életforma régi megértésének hasonmása. Sokkal kevésbé kifinomult szinten, 

de valamit ugyanebből az ethoszból kifejezve, Margaret Meadnek volt egy új 

tudománya, amely egzotikus helyekre vitte az embert, új megértéseket hozott 

a társadalomról, és egyben bizonyította az elfojtott szexuális vágyak 

legitimitását. A fiatalok számára az egyetem területét bejáró szociológusok 

és pszichológusok az elme életének hőseinek tűnhettek. Ők voltak 
 

ellenőrzött kísérletek; de nem akar pusztán irodalom lenni. Úgy vélem, hogy a többi 

társadalomtudomány egyike sem foglalja a történelmet a társadalomtudományi séma részeként, kivéve 

a politikatudomány azon részét, amely a társadalomtudományokkal szemben a politikai gyakorlattal 

foglalkozik, pl. az amerikai politika és a nemzetközi kapcsolatok egyes aspektusait. A történelem a 

tizenkilencedik századig elsősorban politikatörténetet jelentett; és a politikatudománytól eltérően a 

korai modernitásban nem alapították újra. Hagyományos szerepe az új alapítások során 

felértékelődött, mert azt mondta el, ami megtörtént, szemben a régi politikatudományokkal, amelyek 

azt mondták el, aminek meg kellett volna történnie. Ezért a történelmet úgy értelmezték, hogy 

közelebb áll a dolgok igazságához. A történelemnek egészen a tizenkilencedik századig kellett várnia 

arra, hogy modernizál7.a a historizmus, amely úgyszólván azt állította, hogy a lét, minden bizonnyal 

az ember léte lényegében történeti. Úgy tűnik, hogy a historizmus nagy áldás volt a történelem 

számára, radikális lépést jelentett felfelé a ranglétrán. A látszat azonban némileg csalóka. A 

historizmus filozófiai, nem pedig történelmi tanítás, olyan tanítás, amelyet nem a történelem fedezett 

fel. Ahelyett, hogy a filozófia presztízse a történelemhez tapadt volna, inkább fordítva történt. Minden 

bölcsészettudományi diszciplína történeti lett - nem a filozófia, hanem a filozófia története, nem a 

művészet, hanem a művészet története, nem a tudomány, hanem a tudomány története, nem az 

irodalom, hanem az irodalom története. A történelem tehát mindezek, de egyben egyik sem, mert ezek 

a humán tudományok különálló diszciplínái. A történelem lett az üres, univerzális, minden humán 

tudományt magába foglaló kategória, kivéve annyiban, amennyiben megmaradt szerény, szűk politikai 

önmagának. De mivel nincs horgonya a politikai szenvedélyben, mint a politikatudománynak, az 

uralkodó szelek hatására könnyen lebeghetett el erről a dokkolóról, ahogyan a politikát oly sok 
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minden más, különösen a historizmus leértékelte. Így a történelem, egy csodálatos, hasznos 

tanulmány, tele a legtanulságosabb egyéniségekkel, egészében véve módszerek és célok 

összevisszasága, hat tudományág öndefiníciót keres. 
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beavatott a misztériumokba, és talán segít nekünk is beavatottá válni. A régi 

stílusú filozófián már túlléptek, de olyan nevekről, mint Hegel, Schopen 

hauer és Kierkegaard úgy gondolták, hogy a kalandunkhoz szükséges 

tapasztalatok egy részét kínálják. 

Az ilyen légkör, amely a negyvenes években a 

társadalomtudományt körülvette, nyilvánvalóan kétértelmű értéket 

jelentett mind a diákok, mind a professzorok számára. De valami ehhez 

hasonlóra szükség van, ha az amerikai diákokat vonzani akarjuk a 

liberális oktatás eszméjéhez, és ahhoz a tudathoz, hogy az egyetem 

hatására új képességeket fedeznek fel magukban, és a létezés egy másik, 

eddig előlük rejtett szintjét tárják fel. Nem szabad elfelejteni, hogy az 

amerikai diákok, ha egyáltalán tanultak valamit a középiskolában, a 

természettudományt mint technikát tanulták, nem pedig mint életmódot 

vagy az élet felfedezésének eszközét. Ha a rutinszerű szakosodott 

tanuláson kívül bármi más is meg akarja érinteni őket, sokkoló kezelést 

kell kapniuk - még ha ez csak arra szolgál is, hogy elgondolkodjanak a 

természettudományok iránti elkötelezettségükön és annak értelmén, 

amennyiben korábbi képzésük inkább indoctri nation, inkább 

konformizmus volt, mint egy hivatás felfedezése. A negyvenes évek 

társadalomtudományi mámora, úgy vélem, nem volt az igazi, de 

reprodukált valamit az elméleti újrakezdést övező intellektuális 

izgalomból. Sok diák és tudós számára termékenynek bizonyult, 

létrehozta a maga kisegítő bohémségét, és hatással volt az emberek 

életének lényegére. Nem csak egy szakma volt. 

A társadalomtudományok egységének reménye szertefoszlott, és 

nem tud közös frontot mutatni. Különálló diszciplínák és aldiszciplínák 

sorozata. A legtöbbjük szerény, és bár sok az ostobaság, van egy szép 

számú, valóban hasznos részterület is, amelyet nagy hozzáértéssel 

rendelkező szakemberek gyakorolnak. Az elvárások radikálisan 

csökkentek. A közgazdaságtan egy olyan szakterület, amelynek 

univerzális igényei vannak arra, hogy mindent megmagyarázzon és 

átfogjon, de ezeket nem egészen hiszik el, és népszerűsége nem ezen 

alapul. A politikatudomány meg sem próbálja érvényesíteni ősi igényét a 

teljességre, és csak burkoltan és részlegesen szólítja meg a politikai 

szenvedélyt sajátos és jogos igényével. Az antropológia az egyetlen 

társadalomtudományi diszciplína, amely még mindig gyakorolja a 

lehetséges teljesség varázsát, a kultúra eszméjével, amely valóban 

teljesebbnek tűnik, mint a közgazdaságtan piaci eszméje. Mind a 



AZ AMERIKAI ELME BEZÁRKÓZÁSA 
 

szuperpolitikus kulturális rész, mind a szubpolitikus gazdasági rész azt 

állítja magáról, hogy az egész, míg sem a szociológia, sem a 

politikatudomány, bizonyos egyénektől eltekintve, nem tűnik úgy, hogy 

valóban 
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a társadalomtudományi vállalkozás egésze fölött. A társadalomtudomány 

mint építészeti tudomány nem létezik. Részek egész nélkül. 

Hasonlóképpen, az informatika mint az ember modellje és a 

szociobiológia lehetséges kivételeitől eltekintve, a természettudomány és a 

társadalomtudományok közötti lényegi egység elvárása elhalványult, és a 

társadalomtudományok csak a természettudományos módszerek fogyasztói 

maradtak. Eltűnt az a kozmikus szándék, hogy az embert a világegyetemben 

helyezzék el. A humánum irányában megint csak az antropológia az, amely 

megőrizte bizonyos nyitottságát, különösen az összehasonlító irodalomban 

áruba bocsátott árucikkek, de komoly tanulmányok, például a görög vallás 

felé is. Más társadalomtudósok sem várnak sokat a tizenkilencedik és 

huszadik századi művészettől és irodalomtól, amely egy nemzedékkel ezelőtt 

sok jelentős társadalomtudóst lenyűgözött, és egyre kevesebb az olyan 

társadalomtudós, aki személyesen is sokat ismeri az ilyesmit. A 

társadalomtudományok a másik két sziget mellett úszó szigetté váltak az 

egyetemen, amely tele van jelentős információkkal, és nagy kérdések 

kincseit rejti, amelyeket ki lehetne aknázni, de nem teszik. Nevezetesen, a 

német vagy francia mintájú társadalomtudományi értelmiségi, akit egyfajta 

bölcsnek vagy bölcs embernek tekintettek, aki mindent meg tud mondani az 

életről, szinte teljesen eltűnt. 

A hallgatók tisztában vannak ezzel, és nem a 

társadalomtudományok felé fordulnak általában a megtérés élményéért. 

Bizonyos dolgok vagy bizonyos professzorok egy vagy más okból 

érdekelhetik őket, de azok számára, akik történetesen az élet értelmét 

keresik, vagy akik megtanulhatják, hogy ezt kell keresniük, a 

társadalomtudomány most nem a megfelelő hely. Az antropológia, hogy 

megismételjem magam, némi kivételt képez. A társadalomtudományok 

korai nagy sikerének titka az intelligens amerikai fiatalok körében az 

volt, hogy ez volt az egyetlen olyan hely az egyetemen, amely - ha 

közvetve is - úgy tűnt, hogy választ keres arra a szókratészi kérdésre, 

hogy hogyan kell élni. Még akkor is, amikor a leghatározottabban azt 

tanította, hogy az értékek nem lehetnek a tudás tárgyai, éppen ez a tanítás 

tanított az életről, amint azt az olyan egykor izgalmas találmányok 

mutatják, mint Weber megkülönböztetése a szándék etikája és a 

felelősség etikája között. Ez nem tankönyvi tanulás volt, hanem az élet 

valódi anyagából. Ma semmi ilyesmi nem található ott. 

Ráadásul nagy katasztrófa történt. Ez a létesítmény 

az elmúlt évtizedben az MBA az MD vagy a jogi diploma erkölcsi 
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megfelelője, vagyis a jövedelmező megélhetés biztosításának módja a 
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a diploma puszta ténye, amely nem a tudományos teljesítmény jele. 

Általános szabály, hogy azok a diákok kapnak esélyt a liberális oktatásra, 

akiknek nincs határozott karriercéljuk, vagy legalábbis azok, akik 

számára az egyetem nem pusztán egy szakmára való felkészülés terepe. 

Akiknek van ilyen céljuk, azok szemellenzővel a fejükön járják végig az 

egyetemet, azt tanulják, amit a választott tudományág előír számukra, 

miközben alkalmanként egy-egy őket vonzó választható kurzussal 

terelgetik magukat. Az igazi liberális oktatás megköveteli, hogy a 

hallgató egész életét gyökeresen megváltoztassa, hogy amit megtanul, az 

hatással legyen a cselekvésére, ízlésére, döntéseire, hogy egyetlen 

korábbi kötődés se legyen mentes a vizsgálat és ezáltal az újraértékelés 

alól. A liberális oktatás mindent kockára tesz, és olyan diákokat igényel, 

akik képesek mindent kockára tenni. 18 Máskülönben csak azt érintheti 

meg, ami a már alapvetően elkötelezettekben még elkötelezetlen. Az 

MBA hatása az, hogy összegyűjti az üzleti iskolába bejutni akaró diákok 

hordáját, és szemellenzőt tesz rájuk, törvénybe iktat számukra egy 

illiberális, hivatalosan jóváhagyott alapképzést, mint a premedikusoknak, 

akik általában eltűnnek a kötelező kurzusok között, és soha többé nem 

hallanak felőlük. Mind a cél, mind az oda vezető út meg van határozva, 

hogy semmi ne zavarja meg őket. (A prelaw hallgatók jobban láthatók a 

különböző liberális kurzusokon, mert a jogi egyetemek kevésbé kötöttek 

az előfeltételeikben; ők csak okos diákokat keresnek.) A premedikus, 

prelaw és prebusiness hallgatók kifejezetten turisták a bölcsészkarokon. 

Az elit szakmai iskolákba való bejutás megszállottan foglalkoztatja őket. 

Az MBA konkrét hatása a közgazdaságtan, az üzleti tanulmányokat 

megelőző szakok beiratkozásának robbanásszerű növekedése volt. A komoly 

egyetemeken a 

Az egyetemisták 20 százaléka ma már közgazdász szakos. A 

közgazdaságtan túlsúlyba kerül a többi társadalomtudományokkal 

szemben, és elferdíti a hallgatók róluk alkotott képét - céljukat és relatív 

súlyukat az emberi dolgok megismerése szempontjából. Az a 

premedikus, aki sok biológiát tanul, ezzel szemben nem veszíti szem elől 

a fizika státuszát, mert ez utóbbi hatása a biológiára egyértelmű, 

pozíciója elfogadott, és a biológusok tisztelik. Mindez nincs így a 

közgazdaságtudományi előképzősök esetében, akik nem csak a 

szociológia, az antropológia vagy a politikai 

 
18 Meg kell jegyezni, hogy sok olyan diák, aki azzal a szándékkal érkezik az egyetemre, hogy 

természettudományi szakra megy, a főiskola alatt megváltoztatja szándékát. Soha, vagy szinte soha 
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nem fordul elő, hogy egy diák, aki az egyetem előtt nem érdeklődött a természettudományok iránt, 

ott fedezi fel azt. Ez érdekes tükörkép középiskolai oktatásunk jellegéről általában és a 

természettudományos oktatásról különösen. 
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tudományt, de meg van győződve arról is, hogy amit tanul, az képes 

kezelni mindazt, ami ezekhez a tanulmányokhoz tartozik. Ráadásul nem 

a közgazdaságtan tudományának szeretete motiválja, hanem annak 

szeretete, amivel az foglalkozik - a pénznek. Az, hogy a közgazdászok a 

vagyonnal - egy tagadhatatlanul valóságos és szilárd dologgal - 

foglalkoznak, bizonyos lenyűgöző intellektuális szilárdságot ad nekik, 

amit mondjuk a kultúra nem biztosít. Biztosak lehetünk benne, hogy nem 

a semmiről beszélnek. De a gazdagság, szemben a gazdagság 

tudományával, nem a legnemesebb motívum, és az egyetemen máshol 

nincs semmi más, ami a tudomány és a mohóság ilyen tökéletes 

egybeeséséhez hasonló lenne. Az egyetlen párhuzam az lenne, ha létezne 

a szexológia tudománya, komoly és valóban tudományos 

professzorokkal, amely pazar szexuális kielégülést biztosítana a 

diákjainak. 

 
Az egyetem harmadik szigete a majdnem elsüllyedt régi Atlan tis, a 

humán tudományok. Ebben nincs a rend látszata, nincs komoly 

számvetés arról, hogy mi tartozik és mi nem tartozik ide, vagy hogy a 

tudományágai mit és hogyan próbálnak elérni. Ez valahogy az ember 

vagy az emberiség megjavítása, a hely, ahová mehetünk, hogy 

megtaláljuk magunkat, most, hogy mindenki más feladta. De hol 

keressük ezt a kupacot vagy összevisszaságot? Elég nehéz azoknak, akik 

már tudják, mit kell keresniük, hogy itt bármilyen kielégülést találjanak. 

A diákok számára erős ösztön és sok szerencse kell hozzá. A hasonlatok 

féktelenül potyognak a tollamból. A bölcsészettudományok olyanok, 

mint a régi nagy párizsi bolhapiac, ahol az ócskaságok tömegei között a 

jó szemű emberek olyan hajótörött kincseket találtak, amelyek gazdaggá 

tették őket. Vagy olyanok, mint egy menekülttábor, ahol a barátságtalan 

rezsimek által munkahelyükről és országukból elűzött zsenik 

tétlenkednek, vagy munkanélküliek, vagy alantas munkát végeznek. Az 

egyetem másik két részlegének nincs haszna a múltból, előretekintőek és 

nem hajlanak az ősök imádatára. 

A bölcsészettudományok, és így a tudás egységének problémáját talán 

az mutatja a legjobban, hogy ha Galilei, Kepler és Newton létezik valahol az 

egyetemen, akkor az a bölcsészettudományok területén van, a 

tudománytörténet, az eszmetörténet, a kultúrtörténet egyik vagy másik 

fajtájának részeként. Ahhoz, hogy helyük legyen, másként kell őket 

értelmezni, mint amik voltak - a természet egészének nagy szemlélőiként, 
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akik csak annyiban voltak érdekesek, amennyiben igazat mondtak róla. Ha 

tévedtek vagy teljesen felülmúlták őket, akkor ők maguk mondanák, hogy 

nem érdekesek. A humán tudományok közé sorolni őket egyenértékű azzal, 

mintha egy 
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utca utánuk, vagy szobrot állítani egy park sarkában. Gyakorlatilag 

halottak. Platón, Bacon, Machiavelli és Montesquieu ugyanebben az 

állapotban vannak, kivéve a politikatudományok azon kis enklávéját. A 

bölcsészettudományok most az összes klasszikusok tárháza - de a 

klasszikus irodalom nagy része azt állította, hogy a természet egészének 

rendjéről és az embernek ebben elfoglalt helyéről szól, hogy törvényt 

alkosson ennek az egésznek, és hogy igazat mondjon róla. Ha ezeket az 

állításokat tagadjuk, akkor ezeket az írókat és könyveiket nem lehet 

komolyan olvasni, és máshol jogos a mellőzésük. Csak a mumifikálódás 

feltételével mentették meg őket. A bölcsészettudományok befogadási 

hajlandósága levette őket a természet- és társadalomtudományok hátáról, 

ahol olyan kihívást jelentettek, amelynek többé nem kell megfelelni. 

A humán tudományok portáljára sokféleképpen és sok nyelven fel van 

írva: "Nincs igazság - legalábbis itt". 

A bölcsészettudományok az a szakterület, amely ma már kizárólag a 

nem szakosodott könyveket birtokolja, amelyek ragaszkodnak ahhoz, 

hogy az egészre vonatkozó kérdéseket tegyenek fel, amelyeket az 

egyetem többi részéből kizárnak, amelyet a valódi szakterületek uralnak, 

amelyek ugyanolyan ellenállók az önvizsgálatnak, mint Szókratész 

idejében voltak, és most megszabadultak a gádzsótól. A 

bölcsészettudományoknak nem volt elég erejük ahhoz, hogy 

megküzdjenek a diadalmaskodó természettudományokkal, és úgy 

akarnak viselkedni, mintha csak egy szakterület lenne. De, mint már újra 

és újra elmondtam, bármennyire is szeretnék a humán tudományok 

elfelejteni a természettudományokkal való lényegi konfliktusukat, 

ahogyan azt ma gyakorolják és értik, fokozatosan aláássák őket. Akár 

régi filozófiai szövegekről van szó, amelyek ma már megengedhetetlen 

kérdéseket vetnek fel, akár régi irodalmi művekről, amelyek a nemes és a 

szép létét feltételezik, a materializmus, a determinizmus, a 

redukcionizmus, a homogenizáció - akárhogy is nevezzük a modem 

természettudományt - tagadják jelentőségüket és lehetőségüket. A 

természettudomány azt állítja, hogy metafizikailag semleges, és ezért 

nincs szüksége filozófiára, és hogy a képzelet nem olyan képesség, amely 

bármilyen módon megsejti a valóságot - ezért a művészetnek semmi köze 

az igazsághoz. Milyen kérdéseket tesznek fel a gyerekek: Van-e Isten? 

Van-e szabadság? Van-e büntetés a rossz cselekedetekért? Van-e biztos 

tudás? Mi a jó társadalom? voltak egykor a tudomány és a filozófia által 

megválaszolt kérdések is. De ma már a felnőttek túlságosan elfoglaltak a 



 

munkával, a gyerekek pedig a humán tudományoknak nevezett 

bölcsődében maradnak, ahol a vitáknak nincs visszhangja a felnőttek 

világában. Ráadásul a diákok, akiket természetükből adódóan vonzanak 

az ilyen kérdések és az ezeket vizsgálni látszó könyvek, nagyon gyorsan 
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visszautasítják, hogy a humán tárgyakat tanító tanáraik nem akarják vagy 

nem tudják használni a könyveket az igényeik kielégítésére. 

A régi könyvek problémája nem új keletű. Swift Csata a 

A könyvek közül Bentley, a tizennyolcadik század első számú görög 

tudósa a modernek oldalán áll. Elfogadta a modern gondolkodás 

felsőbbrendűségét a görög gondolkodással szemben. Miért 

tanulmányozza tehát a görög könyveket? Ez a kérdés továbbra is 

megválaszolatlan marad a klasszikus tanszékeken. Mindenféle kibúvók 

vannak, a puszta filológiai elemzéstől kezdve egészen addig, hogy ezeket 

a könyveket arra használják, hogy bemutassák a gondolkodás és a 

gazdasági viszonyok közötti kapcsolatot. De gyakorlatilag senki sem 

próbálja meg úgy olvasni őket, ahogyan egykor olvasták őket - csak 

azért, hogy kiderüljön, igazak-e. Arisztotelész etikája nem arra tanít 

bennünket, hogy milyen a jó ember, hanem arra, hogy mit gondoltak a 

görögök az erkölcsről. De kit érdekel ez igazán? Semmilyen normális 

embert nem, aki komoly életet akar élni. 

Mindaz, amit korunk könyveiről mondtam, segít jellemezni a 

bölcsészettudományok helyzetét, amelyek az egyetem valóban kitett 

részét képezik. A historizmus és a relativizmus sokkal súlyosabban 

sújtotta őket, mint a többi részt. Ők szenvednek leginkább attól, hogy a 

demokratikus társadalom nem tiszteli a hagyományt, és a hasznosságra 

helyezi a hangsúlyt. Amennyiben a bölcsészettudományoknak a 

kreativitással kellene foglalkozniuk, a professzorok kreativitásának 

hiánya hátrányt jelent. A bölcsészettudományokat zavarja a hozzájuk 

tartozó számos irodalmi mű politikai tartalma. A más kultúrákra való 

nyitottság érdekében kénytelenek voltak megváltoztatni tartalmukat. És 

amikor a régi egyetemi szokásokat megváltoztatták, úgy találták, hogy a 

legkevésbé képesek megválaszolni a "Miért?" kérdést, a legkevésbé 

képesek arra kényszeríteni a diákokat, hogy megfeleljenek a 

követelményeknek, vagy hogy világos beszámolóval vonzzák őket arról, 

hogy mit tanuljanak. Elég egy pillantást vetni a természettudományok 

helyzetére mindezek tekintetében, hogy lássuk, milyen súlyos 

problémával kell szembenézniük a bölcsészettudományoknak. A 

természettudományok szuverén módon közömbösek azzal a ténnyel 

szemben, hogy más korokban vagy kultúrákban másfajta magyarázatai 

voltak és vannak a természeti jelenségeknek. Einstein és Buddha 

kapcsolata pusztán az oktatási televízió számára készült, humanisták által 

összeállított műsorokban. Bármit is mondjanak a művelői, biztosak 
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benne, hogy a magyarázatai igazak, vagyis az igazság. Nem kell 

megindokolniuk, hogy "miért", mert a válasz túlságosan is 

nyilvánvalónak tűnik. 

A természettudományok képesek azt állítani, hogy a fontos 

igazságot kutatják, a bölcsészettudományok pedig nem képesek ilyen 
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állítás. Ez mindig a kritikus pont. E nélkül egyetlen tanulmány sem 

maradhat életben. Az a homályos állítás, hogy a humán tudományok 

nélkül nem leszünk többé civilizáltak, nagyon üresen cseng, amikor senki 

sem tudja megmondani, mit jelent a "civilizált", amikor állítólag sok 

civilizáció létezik, amelyek mind egyformák. A "klasszikus" állítása 

minden legitimitását elveszti, ha a klasszikusról nem lehet elhinni, hogy 

igazat mond. Az igazság kérdése a filozófiai szövegekkel foglalkozók 

számára a legsürgetőbb és legélesebben kínos, de a tisztán irodalmi 

művekkel foglalkozók számára is problémákat okoz. Óriási különbség 

van aközött, hogy azt mondjuk, ahogyan egykor a tanárok tették: "Meg 

kell tanulnod úgy látni a világot, ahogyan Homérosz vagy Shakespeare 

látta", és aközött, ahogyan a tanárok most mondják: "Homérosznak és 

Shakespeare-nek volt néhány olyan kon cernje, mint neked, és 

gazdagíthatja a világról alkotott elképzelésedet". Az előbbi 

megközelítésben a diákokat új tapasztalatok felfedezésére és a régiek 

átértékelésére szólítják fel; az utóbbiban szabadon használhatják a 

könyveket, ahogyan csak akarják. Itt két összefüggő, de különböző 

problémát különböztetek meg. A klasszikus könyvek tartalma a modern 

korban különösen nehezen védhetővé vált, és a professzorok, akik most 

tanítják őket, nem törődnek a védelmükkel, nem érdekli őket az 

igazságuk. Ez utóbbit a Biblia esetében láthatjuk a legvilágosabban. A 

bölcsészettudományok közé felvenni már blaszfémiának, saját 

állításainak tagadásának számít. Ott szinte elkerülhetetlenül 

kétféleképpen kezelik: Alávetik a modern "tudományos" elemzésnek, az 

úgynevezett magasabb kritikának, ahol szétszedik, hogy megmutassák, 

hogyan álltak össze a "szent" könyvek, és hogy nem azok, amiknek 

állítják magukat. Hasznos, mint egy mozaik, amelyben sok halott 

civilizáció lábnyomát találjuk. Vagy pedig a Bibliát az összehasonlító 

vallástudományi kurzusokon a "szent" iránti igény egyik kifejeződéseként, 

és a "mítoszok" szerkezetének nagyon is modern, nagyon is tudományos 

vizsgálatához való hozzájárulásként használják. (Itt lehet csatlakozni az 

antropológusokhoz, és valóban élni.) Az a tanár, aki naivan kezeli a 

Bibliát, szaván, vagy szaván fogva, tudományos inkom petenciával és a 

kifinomultság hiányával vádolható. Ráadásul megingathatná a hajót, és 

újra kirobbanthatná a vallási háborúkat, valamint az egyetemen belüli vitát 

az ész és a kinyilatkoztatás között, ami felborítaná a kényelmes 

megállapodásokat, és a humán tudományok megalázásával végződne. Itt 

láthatjuk a felvilágosodás politikai projektjének nyomait, amely a Bibliát 
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és más régi könyveket veszélytelenné akarta tenni. Ez a projekt a humán 

tudományok impotenciájának egyik alapvető oka. Úgy tűnik, a legjobb, 

amit tehetünk, hogy "A Bibliát mint irodalmat" tanítjuk, mint op- 
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a "Kinyilatkoztatásként", aminek állítása szerint az is. Ily módon 

némileg függetlenül olvasható a deformáló tudományos apparátustól, 

ahogyan például a Büszkeség és balítéletet olvassuk. Így az a néhány 

professzor, aki úgy érzi, hogy valami baj van a többi megközelítéssel, a 

lelkiismeretére szokott hallgatni. 

A bölcsészprofesszorok már régóta kétségbeesetten próbálják elérni, 

hogy tantárgyaik a modernitással összhangban legyenek, ahelyett, hogy 

kihívást jelentenének neki. Ezt gyerekes formában láthatjuk Paul Shorey 

Platón Köztársaság című könyvének lábjegyzeteiben, amelyen a 

fogaimat vágtam, ahol buzgón bizonygatja, hogy Platón már megsejtette ezt 

vagy azt a felfedezést, amelyet egy amerikai pszichológiaprofesszor tett 191 1-

ben, miközben szorgalmasan hallgat Platónnak a jelenlegi nézetekkel való 

kínos nézeteltéréseiről. A bölcsészettudományok nagy része csak 

ugyanennek a dolognak egy többé-kevésbé kifinomult változata. Nem 

tagadom, hogy legalább néhány professzor szereti a műveket, amelyeket 

tanulmányoz és tanít. De dühödt erőfeszítéseket tesznek arra, hogy 

naprakésszé tegyék őket, nagyrészt úgy kezelve őket, mint valamilyen 

átmenetileg kialakított kon ideiglenes elmélet - kulturális, történelmi, 

gazdasági vagy pszichológiai - által formált anyagot. A törekvést, hogy a 

könyveket úgy olvassuk, ahogyan íróik szánták őket olvasni, 

bűncselekménnyé tették, amióta a "szándékos tévedés" bevezetésre került. 

Végtelen viták folynak a módszerekről - a freudi kritika, a marxista 

kritika, az új kritika, a strukturalizmus és a dekonstrukcionizmus és még 

sokan mások között -, amelyeknek közös kiindulópontja, hogy nem 

fontos, mit mondott Platón vagy Dante a valóságról. Ezek a kritikai 

iskolák az írókat egy modern tudós által tervezett kert növényeivé teszik, 

miközben saját kerttervezési hivatásukat megtagadják tőlük. Az íróknak 

kellene elültetniük, vagy akár el is temetniük a tudóst. Nietzsche azt 

mondta, hogy a modern tudományosság szolgálatai után a Szimpózium 

olyan messze van, hogy már nem tud elcsábítani bennünket; közvetlen 

varázsa teljesen eltűnt. A bölcsészettudóst, ha úgy vesszük, nem belső 

szükségszerűség, nem sürgősség motiválja, pláne nem a régi könyvek 

diktálta sürgősség. Az a tudós, aki Szophoklész tanulmányozását 

választja, ugyanúgy választhatta volna Euripidészt is. És miért egy költő, 

és nem egy filozófus vagy egy történész; vagy végül is miért egy görög, 

és nem egy török? 

Az egyetemeken van néhány olyan bölcsészettudományi tanszék, 

amely tisztességesen át tudott menekülni a tudományok közé, mint például a 
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régészet és a nyelvek és a nyelvészet egyes aspektusai. Ezek szinte teljesen 

megszakították a kapcsolatot a könyvek tartalmával. A képzőművészet és a 

zene természetesen nagymértékben független a könyvek jelentésétől, al- 
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bár a kezelésük módja legalábbis bizonyos mértékig függ az uralkodó 

nézetektől arról, hogy mi a művészet és mi a fontos benne. A humán 

tudományokban rengeteg olyan tisztán tudományos munka van, amely 

semleges, hasznos és azoknak szánják, akiknek van mondanivalójuk, 

mint például a szótárak készítése és a szövegek megállapítása. 

A tanszékek listáját a különböző nyelvi és irodalmi tanszékek 

hosszú katalógusa uralja, általában minden nyugati nyelvre egy-egy, a 

többi nyelvre pedig konglomerátumok. Az angol kivételével mindegyik 

az idegen nyelvek oktatásáért felelős. A tanároknak jól meg kellett 

tanulniuk egy nehéz nyelvet, és olyan diákoknak kell tanítaniuk, akik 

nem nagyon akarnak nyelveket tanulni. Most már a nyelv mellett vannak 

az adott nyelven írt könyvek is, és a nyelvtanuláshoz hozzátartozik 

ezeknek a könyveknek az olvasása is. Ezért a nyelv elsajátítása 

tulajdonképpen feljogosítja a tanárt arra, hogy a könyvek tartalmát 

tanítsa, különösen azért, mert a könyvek most nem tartoznak máshová. A 

tanárok valódi ismeretét és az e könyvekhez való kötődését azonban nem 

a nyelv elsajátítása biztosítja. A könyvek a fontosak, de a nyelvi farok 

hajlamos csóválni az irodalmi kutyát. Ezek a tanszékek a klasszikus 

irodalom elsődleges őrzői, és kegyetlenül védik uralmukat a művek 

felett. Az egyetemi konvenció elnyomja a természetet. Engedélyeket ad 

ki, és engedély nélkül tilos vadászni. Ráadásul e konvenciók miatt a 

professzorok egymásra is jobban figyelnek, mint a kívülállókra, és a 

kívülállók is jobban figyelnek rájuk, mint másokra, ahogyan az orvosok 

is jobban imponálnak a laikusoknak egészségügyi kérdésekben, mint más 

laikusok. Könnyen kialakul a szakemberek meghitt önelégedettsége 

(amíg nem jönnek durva rázkódtatások kívülről, mint például a hatvanas 

években). A görög nyelv professzorai elfelejtik vagy nem tudják, hogy 

Aquinói Tamás, aki nem tudott görögül, jobb értelmezője volt 

Arisztotelésznek, mint bármelyikük bizonyítottan, nemcsak azért, mert 

okosabb volt, hanem mert komolyabban vette Arisztotelészt. A nyelvi és 

irodalmi tanszékeknek ez az elrendezése más szerkezeti nehézségeket is 

magával hoz. Vajon a görög költészet, történelem és filozófia 

összetartozik-e, vagy megint csak nem a görög nyelv másodlagos ténye 

határozza meg az anyag artikulációját? És nem lehetséges-e, hogy a 

megfelelő összefüggések teljesen túlmutatnak Görögországon, és olyan 

párokat alkotnak, mint Platón és Farabi vagy Arisztotelész és Hobbes? 

Akarva-akaratlanul ezek a tanszékek kénytelenek történelmi 

előfeltevéseket elfogadni. A görög filozófusok 
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egy darabból állnak, és valószínűbb, hogy a görög kultúra vagy civilizáció 

egésze egy szorosan szőtt faliszőnyeg, amelynek nem a filozófus vagy a 

költő, hanem a görög tudós a mestere. Ez az elrendezés már a kezdetektől 

fogva megválaszolja az elme és a történelem kapcsolatára vonatkozó döntő 

kérdéseket, mielőtt azok felmerülnének, mégpedig úgy, hogy az ellentétes 

azzal, ahogyan Platón vagy Arisztotelész válaszolna rájuk. 

A legérdekesebb, hogy a tudományágak e gyűjteménye közepette 

szerényen a filozófia ül. A politikai és elméleti demokrácia letaszította a 

trónról, megfosztva a szenvedélytől vagy az uralkodás képességétől. 

Története önmagában meghatározza egész problémánkat. A filozófia 

egykor büszkén hirdette, hogy ő a legjobb életmód, és merte felmérni az 

egészet, kereste minden dolog első okait, és nemcsak diktálta szabályait a 

speciális tudományoknak, hanem meg is alkotta és elrendezte őket. A 

klasszikus filozófiai könyvek cselekvő filozófia, amelyek pontosan 

ezeket a dolgokat teszik. De mindez lehetetlen volt, hybris, mondják 

elszegényedett örököseik. A valódi tudománynak nem volt rájuk szüksége, 

a többi pedig ideológia vagy mítosz. Most már csak könyvek a polcon. A 

demokrácia elvette a filozófia kiváltságait, és a filozófia nem tudta 

eldönteni, hogy elhalványuljon-e vagy munkát vállaljon. A filozófia volt 

az építész tonik, nála voltak az egész épület tervei, az ácsok, kőművesek 

és vízvezeték-szerelők pedig az alárendeltjei voltak, és az ő terve nélkül 

nem volt értelmük. A filozófia alapította az egyetemet, de ezt már nem 

tehette meg. Mi az ő örökségéből élünk. Amikor az emberek homályosan 

generalistákról vs. specialistákról beszélnek, akkor a generalista alatt a 

filozófust kell érteniük, mert ő az egyetlen olyan tudóstípus, aki magába 

foglalja, vagy egykor magába foglalta az összes szakterületet, mivel 

rendelkezik egy, a szakterületekhez szükséges tárgyi anyaggal, amely a 

valódi-lét vagy a jó volt - és nem csupán a szakterületek tárgyainak 

gyűjteménye. A filozófia többé nem életforma, és többé nem szuverén 

tudomány. Egyetemeinken uralkodó helyzetének van valami köze a 

filozófia kétségbeejtő helyzetéhez a mai világban, és van valami köze 

sajátos amerikai történelméhez mint tudományághoz. Ami az előbbit 

illeti, bár az ész súlyosan veszélyeztetett, Nietzsche és Heidegger valódi 

filozófusok voltak, és képesek voltak szembenézni és szembeszállni 

mind a természettudománnyal, mind a historizmussal, a filozófia két 

nagy kortárs ellenfelével. A filozófia még mindig lehetséges. És a 

kontinensen még most is tanítanak filozófiát az iskolásoknak, és úgy 

tűnik, hogy ez valami valódi dolog. Egy amerikai középiskolás diák csak 
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azt a szót ismeri, hogy "filozófia", és úgy tűnik, hogy ez nem komolyabb 

életcél, mint a jóga. Amerikában, 
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Mindenesetre mindenkinek van egy filozófiája. A filozófia soha nem volt túl 

erős jelenlétben az egyetemeken, bár voltak fontos kivételek. Mi egy olyan 

nyilvános filozófiával kezdtük, ami nekünk elég volt, és azt gondoltuk, hogy 

ez a józan ész. Amerikában, mondta Tocqueville, mindenki kartéziánus, bár 

senki sem olvasta Descartes-t. Szinte teljes egészében importáltuk a 

filozófiát, a pragmatizmus kivételével. Egyetlen sor filozófiát sem kellett 

olvasni ahhoz, hogy ebben az országban műveltnek tartsák az embert. 

Könnyen egyenlővé teszik a forró levegővel, sokkal inkább, mint bármely 

más humán tudományágat. Ezért mindig is nehéz harcban állt. Azok a 

diákok azonban, akik keresték, találhattak némi felüdülést a forrásánál. 

De megadja magát, és valószínűleg észrevétlenül el is tűnhet. Van 

egy tudományos összetevője, a logika, amely a tudományokhoz kötődik, 

és könnyen leválasztható lenne a filozófiáról. Ez komoly, hozzáértő 

szakemberek által gyakorolt, és nem ad választ az örökérvényű filozófiai 

kérdések egyikére sem. A filozófiatörténet, a holt filozófiák 

kompendiuma, amely mindig is a legélénkebb volt a hallgatók számára, 

elhanyagolták, és a hallgatók jobban kezelik a különböző más diszci 

plinákban. A pozitivizmus és a hétköznapi nyelvi elemzés sokáig 

dominált, bár hanyatlóban van, és nyilvánvalóan semmi sem váltja fel. 

Ezek csupán egyfajta módszerek, és taszítják a diákokat, akik a 

humanizáló kérdésekkel érkeznek. Ezen iskolák professzorai egyszerűen 

nem akarnak és nem is tudnak semmi fontosról beszélni, és ők maguk 

sem képviselnek filozófiai életet a hallgatók számára. Egyes helyeken az 

existen tializmus és a fenomenológia megvetette a lábát, és ezek sokkal 

vonzóbbak a diákok számára, mint a pozitivizmus vagy a hétköznapi 

nyelvi elemzés. A katolikus egyetemek mindig is tartottak némi 

kapcsolatot a középkori filozófiával, és így Arisztotelésszel. 

Összességében azonban a filozófiai tájkép nagyrészt sivár. Ezért van az, 

hogy Amerikában a filozófiai ösztön oly nagy része az új 

társadalomtudományok felé vezetett, most pedig az irodalom és az 

irodalomkritika bizonyos ágai felé kanyarodik. A filozófia jelen 

formájában csak egy újabb bölcsészettudományi tantárgy, meglehetősen 

tartalmatlan, anélkül, hogy az egyetem válságában megpróbálná átvenni 

az irányítást. Tulajdonképpen kevesebbet tartalmaz a filozófia 

hagyományának üdítő jelenlétéből, mint a többi bölcsészettudományi 

diszciplína, és a bölcsészek közül a legkevésbé aktívnak találjuk 

professzorait a liberális oktatás újjáélesztésére tett kísérletekben. Al bár 

volt némi szerénység a hétköznapi nyelvi elemzésben: "Mi csak segítünk 
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tisztánlátni azt, amit már most is csináltok" -. 
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volt önelégültség is: "Tudjuk, mi volt a baj az egész hagyománnyal, és már 

nincs rá szükségünk." Ezért a hagyomány kikerült a filozófia keretei közül. 

A második részben katalogizált összes nyelvet a filozófia hozta létre, és 

Európában ismert volt, hogy azt a filozófia hozta létre, tehát a filozófiához 

vezető utat egyengette. Amerikában az előzményei ismeretlenek maradtak. 

Az eredményeket anélkül vettük át, hogy rendelkeztünk volna az ezekhez 

vezető intellektuális tapasztalatokkal. De az eredetek ismeretlensége és az a 

tény, hogy az amerikai filozófia tanszékek nem tartanak igényt rájuk, 

valójában éppúgy nem tudnak róluk, mint a közvélemény - azt jelenti, hogy 

nyelvünk és életünk filozófiai tartalma nem vezet bennünket a filozófia felé. 

Ez egy valódi különbség a kontinens és köztünk. Itt a filozófiai nyelv nem 

más, mint zsargon. 

Az irodalomnak a nyelv alapján történő felosztásának nyilvánvaló 

gyengesége vezetett fél évszázaddal ezelőtt ahhoz az ésszerű tervhez, 

hogy megpróbálják újraegyesíteni az irodalmat. Így jött létre az 

összehasonlító irodalomtudomány. De mint korunkban minden ilyen 

vállalkozás esetében, itt is jelentős tanácstalanság uralkodott azzal 

kapcsolatban, hogy mit is akar az új tudományág, és hajlamos volt olyan 

összehasonlítási rendszereket létrehozni, amelyek uralták az irodalmi 

műveket, és inkább az alapítók leleményességének hódoltak, mint olyan 

nyílásoknak, amelyeken keresztül a művek önkényes korlátoktól 

megszabadulva megmutatkozhattak. Az összehasonlító 

irodalomtudomány mára nagyrészt olyan professzorok kezébe került, 

akikre a párizsi Heideggerek Sartre utáni generációja, különösen Derrida, 

Foucault és Barthes hatott. Ezt az iskolát dekonstruktivizmusnak nevezik, 

és ez az utolsó, jóslatokra képes szakasza az ész elnyomásának és az 

igazság lehetőségének tagadásának a filozófia nevében. Az értelmező 

alkotó tevékenysége fontosabb, mint a szöveg; nincs szöveg, csak 

értelmezés. Így a számunkra legszükségesebbet, annak megismerését, 

hogy mit mondanak nekünk ezek a szövegek, átadják az értelmezők 

szubjektív, kreatív énjének, akik azt mondják, hogy nincs szöveg és nincs 

valóság, amelyre a szövegek utalnak. Nietzsche olcsóvá tett értelmezése 

megszabadít bennünket a szövegek objektív imperatívuszától, amely 

felszabadíthatott volna bennünket egyre alacsonyabb és szűkebb 

horizontunkból. Minden hajlamos volt arra, hogy felpuhítsa a 

hagyomány által velünk szemben támasztott követelményeket; ez 

egyszerűen feloldja őket. 

Ez a hóbort el fog múlni, ahogyan Párizsban már megtörtént. De a 
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legrosszabb ösztöneinkre hat, és megmutatja, hol rejlenek a kísértéseink. 

Ez az irodalmi teljesség... 
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a második részben tárgyalt "életmódok" tudományához. A díszes német 

filozófiai fecsegés lenyűgöz bennünket, és átveszi az igazán komoly dolgok 

helyét. Nem ez lesz az utolsó ilyen jellegű kísérlet, amely a jogfosztott 

bölcsészettudományok részéről érkezik egy képzeletbeli birodalom után 

kutatva, amely hízeleg a népszerű demokratikus ízlésnek. 

 

 

Következtetés 

Ezeket az árnyakat az egyetem csúcsai vetik a belépő 

egyetemistákra. Együttesen azt képviselik, amit az egyetem az emberről 

és a neveléséről mond, és nem vetítenek egységes képet. A különbségek 

és a közömbösségek túl nagyok. Nehéz elképzelni, hogy az egyetemen 

belül megvan a lehetőség vagy az energia arra, hogy a művelt ember 

eszméjét megalkossák vagy újraalkotják, és -újra létrehozzák a liberális 

oktatást. 

E jelenet szemlélése azonban önmagában is megfelelő filoszofikus 

tevékenység. Az egyetem nyilvánvaló teljességhiánya egy olyan 

vállalkozásban, amely ezt egyértelműen megköveteli, nem tud nem 

aggasztani egyes tagjait. A kérdések mind ott vannak. Csak folyamatosan 

és komolyan kell foglalkozni velük ahhoz, hogy a liberális tanulás 

létezzen; mert az nem annyira a válaszokban, mint inkább az állandó 

párbeszédben áll. Az ilyen tanácstalan professzorokban legalább az 

eszme megmaradhat, és segíthet eligazodni néhány rászoruló fiatalnak a 

küszöbünkön. Az ügy még mindig jelen van az egyetemen; csak a forma 

tűnt el. Általános reformot nem lehet és nem is szabad remélni. A 

remény az, hogy a parázs nem alszik ki. 

Az emberek Platón és Shakespeare olvasása közben talán igazabban 

és teljesebben élnek, mint bármikor máskor, mert ilyenkor a lényegi 

létben vesznek részt, és elfelejtik véletlen életüket. Az a tény, hogy ez a 

fajta emberség létezik vagy létezett, és hogy valahogy még mindig 

megérinthetjük kinyújtott ujjaink hegyével, elviselhetővé teszi tökéletlen 

emberségünket, amelyet már nem tudunk elviselni. A könyvek a maguk 

objektív szépségében még mindig ott vannak, és nekünk segítenünk kell 

megvédeni és ápolni a diákok lelkének barátságtalan talaján keresztül 

feléjük nyúló finom indákat. Az emberi természet, úgy tűnik, a mi 

nagyon megváltozott körülményeink között is ugyanaz marad, mert még 

mindig ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, ha más formában 

is, és megvan bennünk az a jellegzetesen emberi igény, hogy megoldjuk 
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őket, még akkor is, ha tudatosságunk és erőink elgyengültek. 
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A Symposion felolvasása után egy komoly diák mélységes 

melankóliával jött, és azt mondta, lehetetlen elképzelni, hogy 

megismétlődött az a varázslatos athéni légkör, amelyben barátságos, 

művelt, élénk, egyenrangú, civilizált, de természetes emberek jöttek 

össze, és csodálatosan meséltek vágyaik értelméről. De az ilyen 

élmények mindig elérhetőek. Tulajdonképpen ez a játékos beszélgetés 

egy szörnyű háború közepette zajlott, amelyet Athénnak el kellett 

veszítenie, és Arisztophanész és Szókratész legalábbis előre láthatta, 

hogy ez a görög civilizáció hanyatlását jelenti. De nem voltak hívei a 

kultúrában való kétségbeesésnek, és e szörnyű politikai körülmények 

között a természet örömének való átadásuk bizonyította annak 

életképességét, ami az emberben a legjobb, függetlenül a véletlenektől, a 

körülményektől. Túlságosan is függőnek érezzük magunkat a 

történelemtől és a kultúrától. Ennek a diáknak nem volt Szókratész, de 

volt róla Platón könyve, ami talán még jobb is; volt esze, voltak barátai 

és egy ország, amely szerencsére elég szabad ahhoz, hogy hagyja őket 

összegyűlni és beszélni, ahogy akarnak. Ami lényeges ebben a 

párbeszédben, vagy bármelyik platóni dialógusban, szinte minden időben 

és helyen megismételhető. Ő és barátai együtt gondolkodhatnak. Sok 

gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy ez a 

gondolkodás lehet az egésznek a célja. Ez az, ahol kezdünk kudarcot 

vallani. Pedig ott van az orrunk előtt, valószínűtlenül, de mindig jelen 

van. 

Ebben a könyvben végig hivatkoztam Platón Köztársaságára, 
amely 

számomra a nevelésről szóló könyv, mert valóban megmagyarázza 

számomra, amit emberként és tanárként tapasztalok, és szinte mindig arra 

használtam, hogy rámutassak arra, hogy mit nem szabad remélnünk, mint a 

mértékletesség és a lemondás tanítását. De minden lehetetlensége szűrőként 

hat, hogy meghagyja a legmagasabb és nem illuzórikus lehetőség 

maradványát. Az ember valódi közössége a közösség minden 

önellentmondásos szimulákrája közepette az igazságot keresők, a potenciális 

megismerők közössége, vagyis elvileg minden emberé, olyan mértékben, 

amilyen mértékben meg akarja ismerni. Valójában azonban ebbe csak 

néhányan tartoznak bele, az igaz barátok, ahogyan Platón volt Arisztotelész 

számára abban a pillanatban, amikor a jó természetéről vitatkoztak. A jó 

iránti közös aggodalmuk összekötötte őket; a jóval kapcsolatos 

nézeteltérésük azt bizonyította, hogy szükségük van egymásra, hogy 
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megértsék azt. Abszolút egy lélek voltak, ahogy a problémát nézték. Platón 

szerint ez az egyetlen igazi barátság, az egyetlen igazi közös jó. Itt található 

meg az a kapcsolat, amelyet az emberek oly kétségbeesetten keresnek. A 

rokonság más fajtái csak tökéletlen tükörképei ennek az egynek, amelyek 

megpróbálnak önmagukban létezni, és egyetlen igazolásukat az ehhez. az 

egyhez való végső kapcsolatukból nyerik. 



11ze Diák és az egyetem 
 

 

Ez a jelentése a valószínűtlen bölcs-királyok rejtélyének. Igazi 

közösségük van, amely minden más közösség számára példaértékű. Ez 

egy radikális tanítás, de talán a mi radikális korunknak megfelelő, 

amelyben a közeli kötődések annyira megkérdőjelezhetővé váltak, és 

nem ismerünk mást. Ez a kor nem teljesen élvezhetetlen a filozófia 

számára. Problémáink olyan nagyok és forrásaik olyan mélyek, hogy 

megértésükhöz minden korábbinál nagyobb szükségünk van a 

filozófiára, ha nem esünk kétségbe, és szembenéz a kihívásokkal, 

amelyeken virágzik. Továbbra is hiszem, hogy az egyetemek, helyesen 

értelmezve, azok a helyek, ahol a közösség és a barátság létezhet 

napjainkban. Gondolkodásunk és politikánk elválaszthatatlanul 

összefonódott az egyetemekkel, és jól szolgáltak minket, emberi dolgok 

lévén, amilyenek. De mindezek ellenére, és bár megérdemlik 

megfeszített erőfeszítéseinket, soha nem szabad elfelejteni, hogy 

Szókratész nem vol t  professzor, hogy őt megölték, és hogy a bölcsesség 

szeretete - részben az ő egyéni példája miatt - fennmaradt. Ez az, ami 

igazán számít, és 

emlékeznünk kell rá, hogy tudjuk, hogyan védjük meg az egyetemet. 

Ez a világtörténelem amerikai pillanata, amelyért örökre meg fognak 

ítélni bennünket. Ahogy a politikában a világ szabadságának sorsáért való 

felelősség a mi rendszerünkre hárul, úgy a világ filozófiájának sorsa is 

egyetemünkre hárul, és a kettő úgy kapcsolódik egymáshoz, mint még soha. 

A ránk bízott feladat súlya nagy, és nagyon is kétséges, hogy a jövő hogyan 

fogja megítélni a mi gondnokságunkat. 
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