
MARK LILLA:

AA  zzaabboollááttllaann  éérrtteelleemm
Értelmiségiek a politikában

�Az emberi szív tanulmányozását én
inkább magánéletek olvasásával kez-
deném� � e Rousseau-tól származó
idézetet választotta könyve mottójá-
ul Mark Lilla, a Chicagói Egyetem
Társadalomtudományi Tanszékének
professzora. Vajon elképzelhetõ-e,
hogy a filozófia tanulmá-
nyozásában is központi
szerep jusson a �magán-
életeknek�, vagyis az
egyes filozófusok életraj-
zának? A látszólag margi-
nális, esetleg afféle kurió-
zum-szerepet betöltõ élet-
rajzi adatokra való
hagyatkozás nem is oly-
annyira elrugaszkodott
ötlet, mint elsõ pillantásra
tûnik, hiszen (jogosan
vagy sem) a filozófusoktól
mintha hajlamosabbak volnánk el-
várni, hogy jellemes emberek legye-
nek � ellentétben a szépírókkal vagy
más mûvészeti ágak képviselõivel.
Ha félretesszük az olcsó moralizá-
lást, akkor is maradnak olyan terüle-
tei a gondolkodók (magán)életének,
amelyek nem csupán érdeklõdésün-
ket váltják ki, de esetenként akár
munkásságuk megítélését is befolyá-
solhatják. Ezek egyike a politikához,
fõként a totalitárius rendszerekhez
való viszonyuk.

Mark Lilla ez utóbbi dimenzió
mentén közelíti meg a 20. századi fi-
lozófia néhány jelentõs alakját, s be-
csületére válik a tény: úgy igyekezett
válogatni, hogy a múlt század mind-
két (nemzeti szocialista és kommu-
nista) totalitárius irányzata repre-
zentálva legyen a kötetben. A meg-
valósulás azonban nem áll arányban
az igyekezettel: az általa kiszemelt, a
diktatórikus szirénhangok csábításá-
nak (állítólag) egyaránt engedõ szer-

zõk nem mérhetõk
ugyanazon mércével.
Míg Carl Schmitt és Mar-
tin Heidegger intézmé-
nyes funkciót töltött be a
fasizálódó Németország-
ban, addig Walter Ben-
jamin vagy Alexander
Kojéve a kommunizmus
iránti szimpátiája, a de-
mokrácia és diktatúra kü-
lönbsége iránti közöm-
bössége dacára sem ját-
szott ilyen konkrét

politikai szerepet. Foucault és
Derrida felvonultatása ennél is ke-
vésbé érthetõ; ha a nagy társadalmi
befolyással rendelkezõ, a kommu-
nizmus apologétájaként fellépõ fran-
cia értelmiségi prototípusát keres-
sük, inkább Jean-Paul Sartre volna a
�helyes megfejtés�. A fenti két filo-
zófus francia baloldali háttere ellené-
re sem vádolható hasonló személyi-
ségvonásokkal.

A válogatás különös féloldalassá-
ga alól talán felmentést adhat a szer-
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zõnek, hogy esszéiben nem kíván
megfontolatlanul ítélkezni, bálvá-
nyokat döntögetni, túlzottan erõs
következtetéseket levonni. E máskü-
lönben méltánylandó hozzáállás
azonban jelentõsen csökkenti a köny-
ve által nyújtott intellektuális kihí-
vást. A tárgyalt gondolkodók politi-
kai elképzeléseivel, közéleti szerepvál-
lalásával kapcsolatos biográfiai
töredékek nem adnak választ az álta-
lános kérdésre: mi élet és mû viszo-
nya a filozófusok esetében? Ha pedig
csupán saját jogukon vizsgáljuk õket,
nemigen lépnek túl a marginális érde-
kességek, a �filozófiai bulvár� körén.
A Szürakuszai csábítása címû összeg-
zõ és zárófejezetbõl sem derül ki sok-
kal több, mint hogy az �értelmiségi-
ektõl� Platón óta épp oly kevéssé ide-
gen a hübrisz és a hatalomvágy, mint a
többi földi halandótól.

A zabolátlan értelem így inkább
tekinthetõ vitaindítónak, mintsem
megnyugtató konklúziót kínáló
elemzésnek. S hogy erre a vitára va-
lóban szükség lenne, azt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint azok az újra
meg újra fellángoló szellemi csatáro-
zások, amelyek Heidegger nácizmu-
sa vagy a fiatal Paul de Man antisze-
mitizmusa körül dúlnak (hazai
viszonylatban Lukács György mun-
kássága említhetõ egyfajta párhu-
zamként). A kortárs irodalomtudo-
mány belenyugodott a �szerzõ halá-
lába�, a filozófiai színtéren viszont
még mindig (sõt egyre inkább) rele-
vánsnak tûnik a kérdés: meddig

tekinthetõ egy gondolkodó totalita-
rizmus iránti vaksága, sõt vonzódása
magánügynek, s mennyiben kell(ene)
hogy hatással legyen írásainak értel-
mezésére? Legyünk azonban igazsá-
gosak Mark Lillához: mivel ennek
eldöntése mindig egyedi eseteket
feltételez, az általa alkalmazott élet-
rajzközpontú megközelítésnek is
megvan a maga helye bizonyos kon-
textusokban.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Zsélyi Ferenc, Európa Könyv
kiadó, Budapest, 2005, 294 oldal, 1700 Ft)

FRÉDÉRIC BARBIER:

AA  kköönnyyvv  ttöörrttéénneettee

�Úgy olvasni, mintha a siralomház-
ban olvasnád az utolsó könyvet, me-
lyet még beadott celládba a porko-
láb. Életre-halálra olvasni, mert ez a
legnagyobb, az emberi ajándék. Gon-
dold meg, hogy csak az ember ol-
vas� � írta 1942-ben a könyvekrõl és
az olvasásról Márai Sándor. A könyv
és az olvasás az ókortól kezdve vé-
gigkísérte az emberiség mindennap-
jait, sokszor alakította a világtörté-
nelmet, és bár a technikai fejlõdés
megpróbálta megfosztani szerepé-
tõl, sokak megkönnyebbülésére má-
ra kiderült: sikertelenül.

Örvendetes, hogy az utóbbi idõ-
ben egyre több kötet jelenik meg,
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