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Tamás Gáspár Miklós válságpoéziséről1

Ez az írás Tamás Gáspár Miklós filozófiájába igyekszik -  jól vagy rosz- 
szul -  bevezetést nyújtani a szerző írásaiból összeállított gyűjteményes 
kötetek apropóján.2Tamás esetében egy ilyen kiadás a szokásosnál is he
vesebben üdvözlendő, lévén olyan filozófusról van szó, akinek filozófus 
voltára meglehetősen sötét és hosszú árnyékot vet a közéleti híre, és 
ezen az elszórtan megjelenő filozófiai írásai nem voltak képesek áttörni. 
Kivételszámba mennek a müveit közvéleményen belül azok, akiknek Ta
más neve filozófusként is mond valamit, miközben se szeri, se száma 
azoknak, akik viszont sorolni tudnák a jól poentírozott jelzőket Tamás 
ideológiai (és szorosan idckapcsolódóan: a pszichikai) hogylétéről. Bár
milyen durván hangzik, ez az igazság, ha szomorú igazság is. Ráadásul 
nem úgy áll a helyzet, hogy Tamás lényegileg mást mond filozófusként, 
mint közéleti személyiségként (ennek az ellenkezője az igaz), vagyis 
mindössze megfeledkeznek az egyik énjéről, hanem sokkal inkább arról 
van szó, hogy személyének kritikája -  valami gyávaságba hajló értelmisé
gi lelkiismerctlenségből -  felszippantotta a gondolati kritikáját. Ezért ha 
hivatkoznak is rá, vagy ítélkezés helyett nagy ritkán veszik a bátorságot, 
hogy társalkodásba vegyüljenek vele, akkor is megrekednek a klisék 
szintjén. A klisékben való gondolkodásnak nem is lehetne jobb cégére, 
mint Tamás Gáspár Miklós clintézményesült monogramja (vagy inkább 
a belőle ácsolt betűszó). Ez az ország lassan egy évtizede úgy tégéemczik 
(néha úgy tűnik, hogy csak azért, mert a Móka Miki név már foglalt), 
hogy a monogram viselőjét közben léplcn-nyomon megalázza a véglete
kig történő szimplifikációjával. Tamás Gáspár Miklós nevű filozófus eb
ben az országban nem létezik. Ez egy ilyen ország.

Ezért ha az ember kezébe fogja a köteteket, nyilván a borítókra kopí- 
rozott apokaliptikus rézkarcok miatt is, az az érzése támadhat, hogy rö
videsen a gnosztikusok, fluddisták, hermetikusok, Swedenborg és 
Melchior Miklós társaságában találja magát, és a lényeget tekintve nem
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is csalódik. (Mindössze azt veszi majd észre később, hogy tőlük is indult 
cl.) Ezt az érzést a következőkben (némileg tompítva) karneválitásnak 
fogjuk nevezni, hogy közös nevezőt találjunk a kereszténység holdudva
rába tartozó feelingek között, természetesen anélkül, hogy bármely emlí
tett cs nem említett úriembernek és mozgalomnak igazságot szolgáltat
nánk. A karnevalitás jogosultságát kielégítően alátámasztja a tamási oe
uvre fárszikus-periférikus-heterodox jellege. A karneválról tudhatjuk, 
hogy amennyire disszidenciaként beépül a tágabb nyilvánosságba, annyi
ra a jellegéből következően távol is marad tőle. Egyszerre jelképezi, 
hogy elképzelhető egy olyan helyzet, „az emberi létezés magasabb céljai
nak a világa”, amelyben a szabadság „nem kívülről kapott jog”,3 és isme
ri be minden mozdulatával, hogy csupán kivételes és átmeneti a jelentő
sége. Tamás egy ilyen jelkép és egy ilyen helyzet. Ha tovább akarnánk fe
szíteni ezt az egyébként nem csupán illusztratív, mégis nyilvánvalóan az 
analogikusnál azért nem súlyosabb gondolatmenetet, megemlíthetnék 
még néhány karneváli közhelyet, amely lassan már tamási közhellyé is 
kopik viszont ha olybá vesszük, nagyon is jellemzi a szabadságot: ilyen a 
jobbára életörömből származó profanitás,,í a csúfolódásra való hajlam, a 
liminalitásstb. de (egy intuitív de\) úgyszintén a megújító tagadás, a (mo
rális) egalitarizmus és, nóta hene, a közösségi orientáció.

Mi lenne, ha Tamás hungarus civilizációnk pereméről -  ahova kényel
metlensége, különössége, semmit sem garantáló intézménycllenessége 
(egyszóval karncvalitása) sodorta -  valami csoda folytán a centrumába 
kerülne? Egy: biztosan tudnánk, hogy szabadok vagyunk; kettő: TGM 
(ez a végtelenségig ostoba, szemforgató intézmény) végre megszűnne. 
Tamást nem „olvasgatnánk” (ha épp egy kis lelkimasszázsra támad gusz
tusunk), hanem értenénk, nein „a szellem arisztokratája” volna (Fodor 
ex-cxcellencia finom kifejezése a tragikumra),5 hanem simpliciter de
mokrata, nem „kivételes” elme, hanem okos és jó stílusú filosz. A TGM 
betűszó fennforgása azonban folyamatosan figyelmeztet helyzetünk sa
nyarú voltára, a (hegeli értelemben vett) pozitivitás lcgyűrhetetlen ere
jére, a középkorihoz mérten is korlátolt világszemléletünkre, a „jobb ma 
egy veréb, mint holnap egy túzok” megalkuvó bölcsességére. Ezért lét
kérdés Tamás megértése.

1994

Ami persze egy csöppet sem könnyű. Szerzőnk szuverén gondolkodó, a 
szuverenitásnak minden nyűgével-bajával együtt: nehéz követni, nehéz 
szeretni (ami itt a félelem ellentéte), nehéz bírálni (mert alkalmasint ön
magát falszifikálja) és nehéz felnőni hozzá. Tamás lépten-nyomon kivé
teles állapotokat teremt, kizökkent a megszokott világból, majd alig ész
revehetően tolja helyre azt. új kauzalitásokkal és parataxisokkal él, 
obskúrus szerzők kezébe lámpást ad. definiál, parafrazál és denunciál. 
(Van, amikor egy mondaton belül.)

Vagyis a karnevalitás felszámolását a maga módján Tamás is gátolja. 
Ha vesszük a gondolkodásában -  más szempontból -  korszakhatárt jel-
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7.6 Cenzúra című írást (olvasható a Másvilág című kötetben), a téma egy 
radikális olvasatával találkozhatunk. Megtudjuk, hogy szemben a leg
utóbbi idők polilikafilozófiájával, amely áldozatul esett az cnervált 
antifilozofikus demokráciának, a korábbi gondolkodásnak még volt oka 
ezoterikusnak lenni. Ekkor még tétje volt a gondolkodásnak: a jó elet és 
az állam legitimációja az episztémé (tudás) alapján, a doxa (vélekedés) el
nyomásával -  cenzúrázásával -  történt, ezért a filozófiának -  ha a hiva
talos állásponttól eltérő nézeteket képviselt -  úgy kellett megszólalnia, 
hogy csak az arra hivatottak (a vájtfülűek) értsék.6 Ma már nem szoru
lunk rá „az írás művészetére”7 -  mondja Tamás viszont megszabadu
lásunk az antevilágból a filozófia marginalizálódását, ártalmatlanná téte
lét vonta maga után. A filozófia „azon az áron lett exoterikus, azaz nyil
vános, hogy sohasem lehet komoly ihletése senkinek (ameddig a modern 
demokrácia fennáll), mert abban a történeti univerzumban, amelyben a 
merész (antiliberális, heterodox) gondolatok csak a világ színességének, 
a játékos képzelet gazdagságának kölönc bizonyítékai -  ott semmi sem 
lehet komoly ihletése senkinek” (Ce: 555.). Úgy tűnik, a filozófia érdeke 
a cenzúra mellett szól, amelynek puszta léte garantálja a filozófia és a fi
lozófus fontosságát.

Értelemszerűen-a mai állapot (amelyen, ha hiszünk Tamásnak, a 
szkepszis és a relativizmus ül épp tort) nem az, amelyet fentebb a 
karnevalitás megszüntetésének, és Tamás filozófusi normalizálódásának 
neveztünk, hiszen feltételezi azt a relativizmust, amelyet a fentebbi nem. 
Tamás ugyan akarhatott exoterikussá válni (noha a szó klasszikus értel
mében sohasem volt más),* de kétségkívül nem azon az áron, hogy min
den, amit mond, falra hányt borsóként jöjjön le. Ma ez fenyegeti. A mai 
állapot inkább az exotéria (és persze az ezotéria) értelmének elvesztését 
idézte elő, és ha maradunk a szokványos karneválmetaforánál, akkor a 
karneválét is.v (Mert ugye, ha karnevál az egész világ, akkor felszívódik 
benne az eredeti értelem.) Tamás azonban őrzi a karneváli hangulatot a 
dekonstruált Marcii gras után is, pedig minden illúziója elszállt azzal kap
csolatban, hogy lehetséges normalitás, és lehetséges karnevál (és meg
váltás) -  Magyarországon. Azt állítja, hogy van választás a valóság 
antifilozofizmusával szemben, hiszen ennél minden jobb. Hősi világmeg
vetése annál is makacsabb, hogy a magyar saeculam egyszerre vált sze
mében a szabadságellenes baloldali nómenklatúra és a szedatív poszt
modern relativizmus martalékává, és ebből az apokaliptikus helyzetből 
legfeljebb ha a képzelőerő talál ki. A karnevalitás konstrukciója -  annak 
elhitetése. hogy a filozófusnak még lehet mondanivalója -, a való élet ki
üresedésére adott dialektikus válasz. Karneválnak lennie kell (the show 
must go o/i),10 mert ellenkező esetben megszűnik a kritika (a gondolko
dás), és vele a Remény. A karnevál a filozófus utolsó mentsvára, ezért 
nem megszűntetni kell, hanem ellenkezőleg, építgetni, csinosítgatni. 
A karnevalitás raisonjn megváltozott, de ezt nagyon kevesen vették ész
re -  pontosan annyian, amennyien az Élet elmúlását.

Annak felismerése, hogy valami megszakadt, 1994-ből datálódik, ab
ból az évből, amely politikai emlékeink és a Törzsi fogalmak ajánlása sze
rint egyébként is komoly megpróbáltatásokat tartogatott Tamás Gáspár
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Miklósnak. Ez idő óta szerzőnk kíméletlenül folytatja a szívének legked
vesebb, mégis gyengének bizonyult liberális előfeltevések kritikáját (BJ: 
569.). Ugyan nem hiszi, hogy a liberális társadalmak megalapozhatók 
lennének -  ezt már túlhaladta az idő de érdemesnek találja megkeres
ni azt a pontot, ahol a liberalizmus (és a Szellem) utat vesztett mifelénk. 
A „Búcsú a jobboldaltól?” feltételessége a saját (néha whignek, néha 
torynak becézett) liberalizmusával való könnyes szembefordulásnak és 
az újrakezdésnek a szimbóluma. Ezotériája -  miként az ekkortájt rövid 
ideig idézgetett Heideggeré már a filozófia matériájával, ergo a filozó
fiával szemben értendő, tehát abszolút. Hősi költészet. Nem véletlen a 
„Cenzúra” heideggeriánus-mclankolikus fináléja: „Nem a bizonyos tu
dás kánonjáról van szó, hanem halk dúdolásáról a sötétben. Ebben a sö
tétben élünk” (Cc: 565.).

Mi történt? Az, hogy Tamás liberális konzervativizmusa közvetetten 
igazolást nyert a szkeptikus-rclativista-baloldali radikalizmus felrémlé- 
sével, de kevésnek bizonyult a boldogsághoz, mert nem hozott megvál
tást az országnak, amelynek -  ahogy kiderült mégsem autentikus ha
gyománya. (Egész pontosan arra derült fény, hogy a liberális nacionaliz
mus ebben a korban „a kulturális relativizmus szinonimája” lett. Durváb
ban: hogy nincs, ahogy karnevál sincs. Az, hogy nincs, Tamás szerint egy 
történelmi baleset: a Monarchia felbomlásának következménye, ami 
előbb az etnikai nacionalizmus, majd -  másutt - az etnarchia formájában 
láttatta viszont a hősi civilizációs formát.) Ebből következően azonban a 
whig-magyar liberalizmus filozófiaként is megkérdőjeleződött, amivel vi
szont posztumusz igazságot szolgáltatott legyőzött ellenfelének. (Ami, 
ha belegondolunk, tényleg skandalum.) Tamás -  ne felejtsük -  patrióta 
is, akinek ilyen körülmények között -  legalább feltételesen -  vissza kel
lett vonulnia a Hagyománytól.11

Filozófusként azonban egyre korábbra helyezi azt a pontot, ahol még 
föl lehet venni a liberalizmus fonalát. (A filozófusok esetlen patrióták.) 
Az „újra fogom olvasni Platónt” tanulságként egyenlő egy beismeréssel 
(BJ: 607.), egy olyan beismeréssel azonban, amely csak a válaszok elodá
zását éri el. Strauss, ugye. akit Tamás a válságban segítségül hív, a legke
vésbé sem volt kommunitárius, sőt az „írásművészet”-tan célja éppen az 
antikvitás transzcendálása, a liberális demokrácia más eszközökkel tör
ténő igazolása (az „ugyanazt, csak másként" kedves törtcnetietlensége). 
Ha mármost Tamás ugyanebben jár, akkor igen rosszak az esélyei, hi
szen egy dolog a whig-vonalba illő hazai jól-rosszul elvégezhető 
hiposztázisa, és még egy az adottság és az evidencia minden jegyét nél
külöző, klasszikus cpisztémé hagyományként való feltámasztása.12 Nem 
beszélve arról, hogyha az utóbbi mellett döntene, akkor tényleg sutba 
kellene vágnia a „liberális hagyomány” hosszú évek során kialakított 
whig koncepcióját, amelyet (vagy egy hasonlót) Strauss tudvalevőleg 
Nietzsche melegágyának tekintett. Tamás ezen a ponton tehát szakít 
Strauss-szal, bár a straussi transzcendenciaigényről, ahogy látni fogjuk, 
nem mond le. (Ez utóbbi és a platonizáló kedv -  az utópizmus -  között 
van némi átjárás.) Ugyanakkor egy ideig képtelen elhatározni, hogy kit 
(ne) fektessen ez új körülmények között a szóban forgó melegágyba. Ta-
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Ián mégis érdemes visszatérni a „Nagy Hagyományhoz”, ápolni az emlé
keit. bár a hűség „majd meglátjátok, kevés”. Erre az esetre fenntartja a 
hagyományos mitológiát, amelyet más irányú tanulságok érdekében 
alább újra szemügyre veszünk. A másik -  plauzíbilisebb -  eshetőség az, 
hogy újra kell gondolni a hagyomány mitológiáját egy kritikai darab vagy 
dublőr keretében, amelynek őriznie kell az igényt a transzcendenciára és 
a hatékonyságra. A kettő csak együtt üdvözít.

Tamást tehát patriotizmusa (vagy tradicioiralizmusa) ösztönzi arra, 
hogy szakítson Strauss-szal (egy röpke tánc, és más semmi), de ez -  az ir
relevanciától való félelem -  akadályozza abban is, hogy feltétel nélkül 
azonosuljon a „deáki, eötvösi” liberalizmussal. A másik tényező, amely a 
mitológia megtartása mellett szól, és amelyről idáig nem voit szó, de lesz, 
a hagyomány igazolási-garanciális funkciója (1. IT. VI I).

NEMZET. MITOLÓGIA

A mitológia, amelyről maga Tamás is több helyen szól (pl. BB: 27., BJ: 
569., 580., EE: 320., Eö: II. 13. és 106-107., 116.) -  a relativizáló és a „tu
dományos” historizmus, az antikvárius hagyománytisztelet, a szellemtör
ténet, bizonyos telcológiák stb. mellett -  a történeti ludat egyik pregnáns 
megnyilvánulása, amely remekül illik a retroaktív konstrukció néha ve
szélyes, néha játékos világába. (Egyébként a terminus Hayeket mímeli, 
vö. Cc: 562.) Tamás jellegzetesen mitologikus szerző, hiszen nem szingu
láris érveket ütköztet szinguláris érvekkel, hanem világnézeteket (eset
leg élveket, de világnézetekbe illesztve) világnézetekkel (vagy helyeseb
ben, hagyományokkal, mitológiákkal), és az ezek közötti elsőbbséget a 
végül elutasított mitológia (vagy éiv) káros következményeire hivatkoz
va állapítja meg. Nem áll távol tőle az a straussi felfogás, amelyet azon
ban Strausshoz hasonlóan a visszájáról (ortodoxiát kreálva, és nem el
tűntetve) valósít meg, hogy ha valaki lemondana az isteni eredetű orto
doxiáról, ezt csak úgy tehetné meg, ha a világ, amelyet maga teremtett 
magának, felszámolná a világot, „amely egyszerűen csak adatott számá
ra” (IK: II. 316.). Következésképp nagy hirtelen legalább két problémá
val kerülünk szembe: egyrészt azzal, hogy kimutatható-e egy mitológia 
adekvátsága egy másikkal (vagy akár a profán tudattal) szemben, más
részt azzal, hogy a győztes mitológia milyen mozgásszabadságot enged a 
racionális erkölcsi reflexiónak.

Az első kérdésre részben megadta a választ 1994. A hagyományos 
whig mitológia pontosan azéri került válságba, mert nem volt adekvát (se 
filozófiailag, se politikailag), azaz vannak kevésbé adekvát mitológiák. 
A mitológiának, tudjuk, nem nagyon lehet igazságfunkciót tulajdonítani, 
hacsak így nem. Egy mitológia mint mitológia igazsága lemérhető az 
adekváció eredményességén. Természetesen maga a mitológia is lehet 
hihető és kevésbé hihető, „természetes” vagy'kevésbé „természetes”, és 
Tamásé ebből a szempontból erősen kifogásolható. Ez azonban egy 
olyan ügy, amely csak a mitológiák felépítésének közelebbi ismeretében 
vitatható meg.
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Mármost a mitológia funkciója azon túl, hogy igazolásként szolgál a 
benne megjelenített értekek és (némileg problematikusakban) a mitoló
gia által szentesített reális események számára (hiszen a politikai mito
lógiáknak nyilvánvalóan céljuk is van), az, hogy biztosítja az értékek ér
vényességét és hiposztázisát (azaz tárgyként való megjelenítését). Anél
kül, hogy hosszan akarnánk turkálni a kérdésben, megemlíthető, hogy az 
érvényesség-cM/n-hiposztázis és az igazolás kölcsönösen támaszkodnak 
egymásra: ha nem volnának a mitológia által hiposztazálható értékek 
azok, amelyek, akkor nem lehetne igazolni őket, következésképp igazol
hatatlan volna maga a mitológia is. űrre hajaz az is, hogy Tamás több
ször beszél a hiposztazálás kényszeréről egy olyan helyzetben, amelyben 
az igazolandó értékek sem állnak a valóságban rendelkezésre (amint ez 
megesett „a” liberalizmus értékeivel a rendszerváltó Magyarországon: 
vö. Cc: 562., Eö: II. 106-107.). A mitológiák mögött az értékek mindig 
néhány jobb sorsra érdemes posztulátum formájában húzódnak meg, 
amelyeket a mitológiáknak közvetíteniük és igazolniuk kellene, és a mi
tológiák érvényessége aszerint változik, hogy miként lehet ezeket az ér
tékeket a legjobban érvényre juttatni. A konzervativizmusát (és 
straussianizmusát, by the way) -  ami értékkonzervativizmus, és nem 
ókonzervatív intézménytudat-Tamás mindenekelőtt ezen a kellemesen 
körben forgó szinten fejti ki (vö. meg Eö: II. 115.).

Strauss-szal, mint mondottuk, azért nem boldogul, mert még közvet
lenül a második „Búcsú” előtt is túl sok reményt fűzött a whig naciona
lista hagyományhoz. De mit is lehetett remélni pontosan? Tamás a kez
dettől (ami számunkra az 1979-cs keltezésű Republikánus elmélkedések
hez és A szem és a kéz c. 1983-as munkájához kötődik) két egymással 
összefüggő kérdéssel viaskodik. Egy: hogyan lehet filozófiát írni (ami 
csak azoknak nem kérdés, akiknek esélyük sincs erre); kettő: hogyan le
hetünk szabadok. A kocka a mondott munkáktól kezdve inkább a má
sodik kérdésen fordul meg, azon, hogy miként adhatunk értelmet a sza
badságnak. „Az erkölcs minden egyes individuumra érvényes normákat 
törekszik adni, s ebben a törekvésben mi sem zavarhatja inkább, mint 
különös közösségek parochiális szabályai” - ír ja  a „Nemzeti érzés erköl
csi lényege” elején (NÉ: I. 58.). A nemzeti nevelés szembehelyezkedik 
a „szabadságra nevelés" formalitásával -  „a liberalizmus és a naciona
lizmus ezért igen rosszul fért össze a modern iskolában: az elvont állam
nemzeti kollektivizmus a liberális politikára közepesen alkalmas embe
reket nevel”, és lásd: ami a viktoriánus Angliában „a gentlemannek gaz
dasági érdek és egzotikus kaland, az a köznépnek faji öntudat és csiri
csáré birodalmi misztika” (uo. 69.). A későbbiek ismeretében ezek a 
mondatok akár meglepőnek is tűnhetnek, de a legmeglepőbb bennük 
mégiscsak a szubsztrátumukként szolgáló események láncolatának vál
tozatlansága -c sa k  a föléjük emelt mitológia változott. Hiszen nem tá
maszkodik különböző eseményekre az, hogy „az egyes ember szubsz
tanciáját (nem erkölcsi, azaz nem preskiplív, nem deontikus lényegét) 
kielégítően leírja nemzethez tartozása” (uo. 67., és még 93.), és az, hogy 
,,[a] nemzet mivolta nem analizálható és nem analizálandó, az pusztán 
az a valami, amivel a történelem megtörténik, s amely egyrészt történő



POLITIKATUDOMÁNY! SZEMLE 1999. 3. szám 151

lem és politikádonien adott, másrészt pedig a történelem során bomlik 
ki. fejlődik ki (egyrészt rassz és nyelv, másrészt terület és kultúra)” 
(NU: I. 357.). Ez utóbbi felfogás azonban, szemben az előbbivel, még
sem teljesen idegen a mai Tamástól, vagyis a történeti tudásunk (tudá
sa) némileg aluldeterminálja az eszmetörténetet, vagy viszont. (Kétség
telen azonban, hogy elegendő egy vagy akár több mitológiához.)13 A két 
álláspont között, azt hisszük, az a lényegi változás történt szerzőnk gon
dolkodásában. hogy míg korábban hitt a liberalizmus mini olyan létezé
sében (tehát a liberalizmust analitikusan, mint a relativista nacionaliz- 
musról leválasztandó! kezelte), 89 óta kizárólag egy hagyomány része
ként tud gondolni rá. Igaz, ezzel nem szabadult meg a hagyomány prob
lematikájától, sőt várható volt, hogy az előbb-utóbb magára vonja mind
azokat a vádakat, amelyeket kantiánusként megfogalmazott volt vele 
szemben. A nemzet: filozófiai utópia c. írás (1998) le is von minden le
hetséges konzekvenciát a (liberális vagy nem liberális, mindegy milyen) 
nacionalizmusra vonatkozóan, olyanokat, amelyeken a jóhiszemű 
átlaglibcrális egy-két erőst csodálkozna, és ezeket nem azért utasítja el. 
mert bármilyen szempontból ártalmasak, hanem mert mint mitológia 
inadekvátak!14

A korábbi Tamás szemében a nacionalizmus nem az értékelés, hanem 
a beletörődés cs a kompromisszum tárgya; a kompromisszum kényszere 
pedig abból adódik, hogy a nemzeti érzés mindenkit „involvál”, vagyis 
azon a reflexivitáson túl, amelyet (konstruált jellegénél stb. fogva) meg
enged, mindenki erkölcsiségére hatást gyakorol. A nemzeti érzés szem
pontjából ez a reflexivitás azonban nem kisebb probléma, mint az egyén 
számára „az” erkölcs megóvása a „zsarnoki” nacionalizmustól. A doxa 
(konvenció, kánon) megkérdőjelezése felveti a nemzetet összetartó kö
telékek (amelyek között vannak kevésbé baljóslatúak is, mint pl. a sza
badság) delegitimációjának lehetőségét, és ha a lehetőségből valóság 
lesz -  vagyis ahelyett, hogy a filozófia válna tradícióvá, ahogy Fichte 
akarta, maga is feloldódik a tradíciók között akkor a szabadság rög
vest relativizálódik. Szerzőnk azt is mondja, hogy nem mindegy, egyetlen 
doxában hiszünk-e valamennyien, mely esetben a tolerancia ismeretlen 
fogalom, vagy hiteink megoszlanak a doxák pluralitásában, mint ma, 
amikor a tolerancia jobbára szintén ismeretlen, mert csak kevesen mer
nek (csak azért is) igazságot tulajdonítani a saját hitüknek. A hagyomány 
és a filozófia viszonyának megítélése azért kulcsfontosságú Tamás sze
mében -  vö. „lehetséges-e filozófia?" - . mert nem'egyszerűen erkölcsi, 
hanem egzisztenciális problémát takar. Az ő saját filozófusi egzisztenci
ájának problémáját.

Tamás a kezdettől birtokában van a következő egyszerű ekvivalenciá
nak; ha a szabadságnak (mint a filozófia matériájának és feltételének) 
értelmet lehet adni, akkor a filozófiának is lehet, ha a szabadságnak 
nem, akkor a filozófiának sem. Ezért kapálózik kézzcl-lábbal a filozófia- 
ellenes gondolkodási minták és politikai ideológiák ellen, ezért keresi a 
politikum (és a filozófia) adekvát kontextusát Magyarországon -  és végül 
amiatt hasad ketté a gondolkodása -  ahogy majd bizonyítani próbálom -  
egy filozófiai utópikus és egy baloldali egalitárius álláspontra, mert a fi
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lozófiát nem képes átmenteni oda, ahova a filozófiai kritika eredményei 
még eljutnak.

Az értelem és az érzelem kettéválasztásán alapuló -  és ezért fentebb 
kantiánusnak nevezett -  felfogás hangsúlyosan beszél annak szükségessé
géről, hogy a kompromisszumot meg kell előznie az érzelem teljes purifi- 
kációjának (demoralizálásának). „A nacionalizmus legfőbb baja” -  mond
ja szerzőnk „hogy elmossa az erkölcs határait” (NÉ: 1.225.): továbbá „a 
nemzeti érzés feltehetőleg csak akkor nem lesz ellenese az emberi szabad
ságnak, ha emancipáljuk az erkölcs uralma alól” (uo. 233.). Az esetben vi
szont mi a szabadság garanciája, ha az affektusaink nem? 
A hagyományon kívüliség (ahogy az értékválasztás is) egylényegű a relati
vizmussal, a hagyományos lét (a kritika felfüggesztése a hagyománnyal 
szemben) a filozófia ideologizálásával. Melyiket szeressük? Az eddigi ter
minológia kizárólagos választásra kötelez a kettő közt. (Vö. BJ: 574-575.).

Tamás „Nemzeti érzés"-bcli elemzésének azonban van egy lappangó 
rétege, amely az V. fejezet anti-wittgensteiniánus és anti-feyerabendista 
nyelvfilozófiai eszmefuttatásában tör felszínre, hogy megnyissa az utat a 
hagyomány rehabilitációja, és a törzsi bálványok törzsi fogalmakká törté
nő megszelídítése felé: ez a réteg a deista(-kantiánus) humanista erkölcs 
hagyományként való rcintcrpretációja (vö. NÉ: I. 118. és 256. skk.). Tá
vol álljon azonban szerzőnktől, hogy ezt relativista módon tegye. Ellen
kezőleg: az újabban magyarul is kiadott Le Roy Laduric példáján igyek
szik szemléltetni a hagyományok teljes rekonstrukciójának lehetőségét, 
amely garancia volna a „tárgyilagosságra törekvő, távolságtartó” elem
zésre, a kultúrák közötti kommunikációra -  persze egy önkényesen kivá
lasztott terminológia égisze alatt. A pluralizmust se úgy fogjuk fel, indít
ványozza, mint „a különféle leszármaztatású konceptuális családok 
puszta parataxisát” (NÉ: I. 258.), hanem diakronikusan (ez újabb enged
mény a hagyománynak), a tanulás mintájára. A racionális értékválasztás 
és a pluralizmus (vagyis a szabadság) ügyét sokkal jobban szolgálja a ha
gyományos belüliség, mint a hagyományok közötti választás -  nem azért, 
mert ilyen nem lehetséges (Tamás ezt azért nem mondaná), hanem mert 
csak egy pillanatra szól és azon túl determinista, emellett nem is okvet
lenül a választó szabad akaratát tükrözi. (Ezek elég gyenge érvek.) De a 
tárgyilagosság szembetűnő hiányát látszólag sikerül orvosolnia 
Oakeshottnak és az oakeshotti practice-nck vagy modes o f expcrience- 
nek. Az angol azzal a tanulsággal szolgál szerzőnknek, hogy a hagyomá
nyok talán nem annyira antitetikusak (legalábbis felénk, a modernitás
ban), hogy érdemes legyen eltérő racionalitás-kritériumokat rendelni 
hozzájuk. Indeed: nem is hagyományok között választunk, csak amolyan 
kölök-hagyományok között, amelyek nem nagyon különböztethetők 
meg: két szemük van, két kezük és egyformán édesek. A világképek tel
jes racionalizációja inadekvát (ez itt a kulcsszó), de csakúgy az „igazi” 
törzsi tradicionalizmus, s bár a gyakorlat állítólag ideologikus, közvéle
kedés mifelénk, hogy inkább nap mint nap újat tanulunk, mint pigmeu
sok vagyunk. (Jóllehet, manapság már azok sem a régiek.)

A szabadságot tehát jócskán megnövelhetjük, ha a tradicionalizmust 
jócskán (de nem a fclismcrhctetlcnségig) megkurtítjuk. Ez a mi európai
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hagyományunk: az antirelativista pluralizmus és a szabadság. Ezen a ha
gyományon belül lehet bölcselkedni. habár az olvasónak legalábbis egé
szen világos, hogy a pluralizmus elveszíti benne minden jelentőségét, hi
szen nem a tradíciókra vonatkozik (ebből egyet ismerünk cl), hanem egy 
bizonyos tradíción belüli akolmclcg csetepatékra, ami minket nagyon, de 
nagyon emlékeztet a posztmodern szinkretista langymeleghcz, mindösz- 
sze a látószöge szűkebb. Ez az állapot persze méltatlan a szabadság esz
méjéhez, s még inkább a filozófiájához. (És nehogy valaki azt találja 
mondani, hogy csak azért, mert a filozófia nyugati találmány, része a tör
zsi gondolkodásnak. Ma a filozófia törzsi volna, ma c/z/e/Fukuyama len
ne a kötelező olvasmányunk, nem Hegel.) Azt hisszük, Oakeshott, 
Maclntyrc-ral megspékelvén, akaratán kívül félrevezette Tamást, egy
szerűen, mert nem oly fundamentális problémákkal volt elfoglalva, mint 
szerzőnk. Szerzőnk úgy értelmezte a valóban törzsi (brit, angolszász, 
normann) practice-eket (prátique-okát),. mint amelyek a törzsek quid 

jurisára is megoldást kínálnak, de tévedett. Nem nyújtanak.
Érdekes ebből a szempontból, hogy miként vélekedik Tamás a „nega

tív szabadság” fogalmáról. Törzsi vagy nem törzsi? A válaszban jól meg- 
figyclhetóen összeér egymással a renegát kantiánus és a whig Tamás, a 
„Nemzeti érzés” (V. fejezete) és a „Búcsú a baloldaltól”. A cél, ismer
jük, a külső beavatkozás elhárítása. A külső egyenlő a közélettel. 
A belbecsét persze felértékeljük annak rendje és módja szerint, nehogy 
valaki azt higgye, hogy bévül üresek vagyunk -  igen ám, de a renegát 
kantinánus (ki ne ismerne magára?) ragaszkodik hozzá, hogy maga 
döntse el, mit tart becsesnek. Tamás közbeszól: kérem, talán mégse! (Hi
vatkozás mucsára, etc.) Igaz, Berlin atya bizony elkomorulna az érvei 
hallatán. (Mindenki emlékszik rá, hogy mit mondott a kortárs klasszikus 
arról, hogy mi nem a szabadság. Ezeket Tamás mind felsorolja. De neki 
van igaza.) A szabadságnak akkor van értelme, ha „gazdag” és whig, 
vagyis törzsi. A filozófia axiológiába sündörög át, amely a pár excellence 
törzsi tudomány, ahogy már a hatéves gyerek is tudja, aki Luké 
Skvwalkerrel álmodik. Tudjuk persze, mire gondol Tamás: a „negatív 
szabadság" a whigek szabadságaként csak a whigek kultúrájában érzi jól 
magát. De van ennek valami naturális köze a mi cinkelt forradalmacs- 
kánkhoz? Az égvilágon semmi. Akkor mit tehessünk? Nincs vita. meg 
kell szottyongatni a hazait, hogy kibújjon belőle a whig. így amikor 94- 
ben Tamás végül bevallja (BJ: 603.), hogy tévedett a „negatív szabadság” 
megítélésében, egyúttal a whig kultúrnacionalizmus felülvizsgálatát is 
kezdeményezi (magánál). Egyre kevesebb azonban a lehetősége arra, 
hogy a szabadságra valamilyen tapintható filozófiai köntöst adjon.

Mármost az oakeshotti practice (Tamás értelmezésében) és a whig 
„negatív szabadság” végül mégiscsak szétfeszíteni látszanak szerzőnk ar
gumentációját, mert mást tekintenek hagyománynak. Az első (bármilyen 
furcsa) a modernitást, a második a whig érát. Ez az ellentmondás gjra ki
élezi a hagyomány már-már megoldottnak tűnő problémáit: például, 
hogy kcll-e hagyományt választanunk (az első azt mondja, nem, a máso
dik, hogy nekünk igen), és hogy mi volna a reflexivitás viszonya a hagyo
mányhoz. A problémákat új fénybe állítja a következő kérdé,s: lehetsé-
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gcs-c modus vivendi Krisztus és a Nagy Inkvizítor között, amelyben az 
egyik a másikat nem pusztán saját eseményének tekinti? Tamás nagyon 
szigorú válasszal áll elő a „Vázlat a hagyományról” című, elsőrangú írá
sában, amikor azt állítja: nem. A Nagy Inkvizítor álláspontja módszerta
nilag igazolható, noha az Inkvizítor maga tévedett, mert „a kánon nem 
fér össze önnön esetlegességének tudatával. Ha megjelenik horizontján 
a transzcendens bírálat, el kell számolnia vele” (VH: II. 257., 1. még FU: 
I. 299.-300. vs. AE: 470-471.), azaz Krisztus nem akadályozhatja a saját 
örökségének fönntartását, tehát nincs miért tartani tőle. A kánon akkor 
működik, ha nem különül el a tekintélytől, azaz képes bármire magyará
zatot adni -  Krisztust is ideértve. Ez a nézet azonban szükségszerűen 
megöli a transzcendenciát, vethetjük ellen, mert Krisztust csak kétféle
képpen lehet bevonni a hagyományba: vagy úgy, hogy a pietás gesztusá
val felemeljük az emberi társadalmat az Égbe, vágy úgy, hogy a pietás le- 
.tagadásával lerántjuk a Pokolba (vö. FU: I. 298. skk.). Mindkét esetben 
azonban megfeledkezünk a megváltásról, tehát megfeledkezünk Krisz
tusról. Nem véletlen, hogy a katolikus iskolai teológiától mindkettő ide
gen, ez ugyanis nem kedveli a zárt társadalmakat. A Nagy Inkvizítor (un 
idéologue pár excellence) már az ellenreformáció, a rcstaurációs katoli
cizmus, és a politikai teológia új szeleit fújdogálja, a de Maistrc-i „$oirées 
de Saint-Pétersbourg” és a Cári Schmitt-i Politische Theologie, a szintén 
„nihilista” Dosztojevszkij antipictikus komplementereinek, azaz legna
gyobb ellenlábasainak előhírnöke (vö. FU: I. 298-299.). A hagyomány 
ápolása tehát csak bizonyos áldozatok árán lehetséges, és Tamásnak bi
zony alapos lelkigyakorlatokon kellene átmennic annak érdekében, 
hogy végre neki is sikerüljön ne tudnia a hagyományról. De vajon képes 
lehet-c bárki arra, hogy az antifilozófia érdekében filozofáljon? Lehetsé
ges-e ideális inkvizítor (vagy tradicionális konzervatív)?

A hagyomány ilyes felfogása nyomán világossá vált Tamásnak, hogy 
meg kell teremteni a kétfajta szabadság -  a filozófia és a politikai sza
badság -  egységét: meg kell találni a whig liberalizmus hazai megfelelő
jét, és el kell hitetni róla, hogy ez a mi „természetes hagyományunk”, 
amelyet ő nem konstruál, csupán rekonstruál.15 A két „Búcsú” közötti 
időszak, tudjuk, erről -  a whig-magyar mitológia kidolgozásáról -  szólt. 
Tamás a kánon érdekében mereven elzárkózott a szabadság műi- hagyo
mányainak akár a megszívlclésétől is, eszmetörténetileg nem indokolha
tóan éles határt vont az un. „baloldali" és a liberális szabadságok közé. 
Röviden: cl kellett játszania a tradicionalista szerepét, miközben min
denki (saját magát is beleértve) átlátott a szitán. (Hát van-e ennél pom
pázatosad  karnevál? Persóna persona hátán.)

Mindazonáltal, ha választ akarunk kapni arra a kérdésre, hogy miért 
utasítja el a baloldali radikalizmust -  vagyis megpróbáljuk felfedni, hogy 
mi történt valójában - , akkor legvégül csak annyit mondhatunk, hogy a ra
dikalizmus nem illik bele a szabadság általa elképzelt mitológiájába. 
E mitológia mögött a fogalom egyfajta értelmezése húzódik meg, és ez 
az értelmezés az 1998-as, „balos” Népszabadság-cikkig nem nagyon vál
tozik. Az értelmezésnek nincs különösebb (inhercns) oka, mindössze 
egyfajta ízlést tükröz, és ebben az értelemben bizony önkényes választás
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eredménye, bármennyire viszolyog eltol szerzőnk az „Értékválság legen
dájáéban, az „Értékválasztáséban cs más -  részben említett -  helyeken. 
(A hagyomány alárendelése a filozófiának -  értsd: filozófiai tárggyá té
tele -  óhatatlanul ide vezet.) Mondhatjuk persze, hogy a választás ösztö
nös irtózást fejez ki a totalitarizmusokkal szemben, a lehető leghatéko
nyabban védi az ember legfontosabb értékeit, és még további huszonöt 
szempontból támogatható -  de ha megfigyeljük, minden ilyen kijelentés 
preegzisztens értékítéleteket fejez ki, amelyek kedvező konstellációban 
ugyan igazolják a fogalom egyfajta értelmezését, de nem zárnak ki má
sokat, és különösen nem alkalmasak arra, hogy kitüntessék magát a fo
galmat -  kivéve, ha szerzőnk megfundálja a mitológiáját egy alkalmas 
(meglehetősen zárt) történetfilozófiával. És íme. Tamás végül nem egy
szerűen differenciál a múlt különféle elméletei között (egyeseket beépít
ve a mitológiába, másokat kizárva belőle), hanem összefüggéseket tár fel 
a mitológia elemeit hordozó (kifejező) történeti események között.,A Ezt 
támasztják alá saját szavai is: „A whig fölfogás már a történelem 
akcidensének nézi a szabadságot” (NU: I. 357.), ezek azonban félreért
hetetlenül hordozzák a magyar rögvalóság üzenetet, jelesül, hogy itt 
mindig mindennek az inverzét kell tekinteni. Itt a szabadsághoz kell ala
kítani a történelmet, ha jót akarunk magunknak.

Miközben tehát szerzőnk váltig őrizkedik attól, hogy beleessen a rela
tivizmus csapdájába, nem tudja másképp kibékíteni a jelentéshordozó 
tradicionalizmust a racionalista (filozófiai) konstrukcióval, minthogy ra
cionalizálja a tradíció tartalmait.'7 Ebben a -  Tamással szólva -  
„mitémájú” konstrukcióban, amellyel szerzőnk a közelmúlt történelmét 
a változatlan eszmék adekvát kifejezésére irányuló mozgalomként tünte
ti föl,'* engcsztclódik ki egymással hagyomány és ráció -  a whig hagyo
mány visszavonhatatlan és egyértelmű kárára. Az első mitológián belül 
1989-ben végrehajtott manőver a hiposztazálás említett kényszeréből fa
kadt, amelynek lehetővé kellett volna tennie a hagyomány konstrukció
ját egy naturaliter érintetlen területen. Tudjuk már, hogy csak öt évvel 
később érett meg a felismerés Tamásban, hogy a hagyomány tartalmai
nak racionalizálása nem vonja maga után magának a hagyománynak a ra
cionalitását (értsd: kanonizálását), ergo a racionalizált tartalmak esetle
gessége mit sem oldódik.

Eközben a szabadság adott fogalma -  ahogy láttuk -  mégis megenge
di legalább három mitológia felvázolását (kantiánus, whig, republiká
nus), amelyek számunkra legalábbis azt bizonyítják, hogy a fogalomnak 
egyetlen intenciója (az értelmezés lehetőségének fenntartása) is szülhet 
különböző értelmezéseket (mitológiákat). Midőn Tamás számára kide
rült, hogy a whig nacionalizmus (nem elsősorban mitológia voltában, ha
nem legvégső önkényessége és politikai tehetetlensége folytán, vö. BJ: 
604. skk.) hátrányos helyzetbe hozza a hazai liberalizmust, újrarendezte 
a szabadság sorait. A whig tradíció bomlását már jól jelezték az -  újfent 
Strauss hatását tükröző19 -  ismétlődő hivatkozások a kora újkori politi
kai gondolkodókra, Machiavellire, Hobbesra, Spinozára. (Strauss szere
pe jóval kevésbé ártatlan Tamás gondolati fejlődésében, mint 
Oakeshotté -  innen az érdekessége.) Ezeket követték a „Búcsú a jobb
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oldaltól?” néhol drámaiba hajló ónvádjai, amelyek előre hitelt biztosí
tottak az antik-republikánus irányzatnak.

A (kora újkori, nem kantiánus) republikanizmusnak azonban, ahogy 
már céloztunk rá, csak egy intellektuális flörtre volt elég ereje (afféle 
couleur locale). Vele fogalmazódik meg a puszta negativitással szemben 
a közjó iránti igény, amely az 1998-as Eötvös-csszét megelőző publicisz
tikában már úgy-ahogy visszaépül a whig-magyar hagyományba. A közjó 
iránti érzékenység korábban nem volt erős oldala Tamásnak, most -  né
ha legalábbis úgy tűnik -  az lett.20 De az ún. „szabadelvű hagyomány" 
megnyitása a „kvázi bonapartista". „törzsi” liberális (Nk: 238.) Kossuth 
és a baloldali nacionalizmus felé az Eötvös-esszében újabb törést vezet 
be a hagyományon belül, miközben a 67-esek tábora (Eötvös, Kemény, 
Deák stb.) is elveszíti korábbi viszonylagos egységét és ártatlanságát (Eö: 
II. 55.). Az újabb, harmadik mitológia elvesztése mögött mégsem a libe
rális hagyomány tovább „tisztításának" szándéka, hanem teljes és vissza
vonhatatlan összeomlásának a felismerése áll: a kérdőjel eltüntetése a 
második „Búcsú” végéről. Az a virtigli szinkretizmus, amely A XIX. szá
zad... első kötetében megnyilvánul, Tamás kudarca is, hiszen véget vet 
annak a reménynek, hogy a nomos közelíthető a phűsziszhez (milyen 
phűsziszhez?), hogy van szabadelvű hagyományunk és lehet funkciója a 
mitológiának.

Mi történik Eötvösnél, ami a leginkább idetartozik? Leegyszerűsítve: 
Tamás előtt (hiszen az ö Eötvöséről van szó) hirtelen megvilágosodott, 
hogy a liberális nacionalizmusnak is van kulturális-etnikai összetevője 
(különben nem volna nacionalizmus, Eö: II: 118. skk. [kül. 124.], vö. EE: 
I. 324. skk.). és főleg van a kisebbségi nacionalizmusnak (ennek csak ez 
van). Az államot és a szabadságot egyaránt „tönkretevő” versengő naci
onalizmusok ellen viszont csak egy orvosság van: „a nemzeti kultúrához 
és önazonossághoz való jogot egyéni szabadságjoggá változtatni” (Eö: I. 
104., vö. uo. 125. skk.). Nos, bármit mond szerzőnk (lehet, hogy mi is 
..apátúrhatnám ultramontánok” vagy „vulgáris szabadelvű nyárspolgá- 
rok” vagyunk, végtére ezt nem mi döntjük el), de evvel a hit és a gondo
lat valóban közel kerül ahhoz, hogy magánüggyé váljék. (Mellesleg ezt 
mondja Tamás is kb. 94 cs 97 között, vö. ME, EE: I. 331. skk. a „régi vá
gású nacionalizmusról”.) Magánügynek nevezzük azokat az ügyeket, 
amelyeknek megtárgyalása és megítélése nem a köz dolga/ügyc. Ettől 
persze a magánszféra biztosítása még lehet közérdek, de a kettő nem ke
verendő össze egymással. Tamás szerintünk összekeveri őket (uo. 128.), 
amit nem elsősorban a puszta esemény tesz érdekessé, hanem a harma
dik mitológia ismert érzékenysége a közérdek republikánus értelmezése 
iránt (EE, továbbá néhány korabeli cikk a Magyar Narancsban és a Be
szélőben, ezek felsorolását 1. Eö: II. 106., vö. KD). Úgy véljük, az Eötvös- 
esszében Tamás visszavett a második „Búcsú” önkritikus hangneméből, 
amit indokolhat a whig hagyomány (egyfajta elképzelésének) föl-föltá- 
madó féltése, de a magyar liberalizmus érdeke nem nagyon. Meg kell 
mondani, csodálkoztunk, mikor az esszé vége felé azt olvastuk, hogy Ta
más szerint az „ctnicitás éppúgy ráállítható volna a státustól a szerződé
sig vezető fejlődés útjára”, mint az ismert egyéb dolgok, hiszen (1) bár
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mennyire is „zseniális” gondolat ez amiben a magunk részéről szinten 
kételkedünk mégiscsak tisztán a whishful tltinking kategóriájába tarto
zik. mert még ahol megvalósul, ott sem tetszik a kutyának sem: ezenkí
vül (2) ez a kijelentés hirtelen fölöttébb doktrinér módon kezdi el kezel
ni a liberális nacionalizmus ügyét, amelyről idáig úgy tanultuk, hogy 
„jobb helyeken” konstitutív-értelmező szerepe van minden más politikai 
értékkel szemben. Vagyis nem látjuk bizonyítva, miért kellett a fürdóvíz- 
zel együtt a gyereket is kiönteni.

Úgy hisszük, a következő dolog történt: Tamás ez idáig a (repub- 
likánus-jliberális nacionalizmust tekintette hagyománynak, amelynek az 
értékek definiálása szerepéi is biztosította (erről explicit formában szól 
ME, NV: 477-478), de most, hogy Eötvös szerintünk alaptalan, bár ti
pikus félelmektől vezérelve -  kilépeti ebből, ő is így tett. Ezzel viszont el
vékonyította a hagyományt. (Ha eddig nem lettünk volna magától érte- 
tődőck e tekintetben, most elmondjuk: Tamás nem tudja spekulatíve 
meghaladni egyik mitológiáját sem, mert ezt nem teszi lehetővé saját 
empirikus érdeklődése. Be van a mitológiákba zárva.) Idáig a hagyo
mány egy robusztus (jogi, politikai) közeg volt, amely jelentést adott a 
magyar állam univcrzalista, jogkiterjesztő törekvéseinek. Eötvös totális 
kritikája a nacionalizmussal és általában a magyarság civilizációs állapo
tával szemben azonban elvágta az utat a hagyomány robusztus (garanci
ális) értelmezése előtt, és egyúttal a védendő énekek mellen a kánont is a 
magánszférába utalta. Ezzel leválasztotta a kultúráról, relativizálta és el
idegenítette a szabadságot, és a republikanizmust áldozatul hajította a 
dogmatikus nacionalizmusellencsségnek (vö. Acton, 1862, 1. Eö: II. 121.: 
„A nemzetiségi jogok legnagyobb ellensége a nemzetiség modern elmé-. 
léte.”, vö. Tamás összes művei 1989-1997, ül. Eö: II. 124-125.). Van ab
ban valami, ami szerzőnk második „Búcsú”-jában áll: „A gőgös és kiáb
rándult szabadelvű elit... eltökélte, hogy civilizálttá korrumpálja Magyar- 
ország népeit” (BJ: 578-579.), csakhogy pár éve ugyanő ugyanezt még a 
magyar liberális nacionalizmus égisze alatt képzelte el. A hangsúlyok el
tolódásából egyenesen következik a harmadik mitológia végét jelentő 
költői kérdés: „Volt-e egyáltalán magyar nacionalizmus a tizenkilence
dik században?” (uo. 131.) Nem volt (ti. nem volt szükség rá). De tegyük 
hozzá, (magyar) szabadság sem volt. A magyar liberalizmus pontosan 
annyira kimerikus, mint a magyar nacionalizmus: a semmi közepébe írt 
újabb felkiáltójel. Tamás szerint a „nyugat-kcletiség” a-szabadság és a 
függetlenség ma is élő dilemmáját testesíti meg: ez visszatérés a jól fésült 
whigizmus negativista transzplantátumához (amely a hazai filozófusok
nál egybeolvad az angolszász vidám kantianizmussa! -  kantinizmussal), 
vezényszava a Hakuna matata, a gondtalan élet (I. Disney Oroszlánkirá
lyát), azzal a különbséggel, hogy az országlakosok potom kilencvenkilenc 
százalékát leszámítva ma már ebben sem hisz senki. Mi ez, ha nem ku
darc?

S mi maradt az utópiából? A rcpublikanizmus helyett liberális keresz
tény humanizmus és a nemzet utópiája. A nemzet és a szabadság 
transzcendálásának vágya. Hagyomány nélküli doktrinér teleológia.

A hagyomány filozófiája ezzel elvált a politika filozófiájától.
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A NAGY BIFURKÁC1Ó UTÁN

Tamás Gáspár Miklós ez idő tájt a kommunista utópiától mentes jóléti 
kollektivizmus és a filozófiai utópiaként felfogott nemzet teoretikusa. 
A kettőé, de egymástól függetlenül, kicsit igazodva John Lukács 
diktumához, miszerint „|m]anapság a világ valamennyi államára az etni
kai nacionalizmus és a jóléti kollektivizmus valamilyen keveréke a jel
lemző” (SZK: II. 268.). Tamás azonban nem keveri, hanem a genetikai 
elődeik összeegyeztetésére tett kísérletek kudarca miatt, élesen szétvá
lasztja a kettőt. De hogy fér ebbe a képbe a konzervativizmus? Sehogy. 
Tamás soha nem volt konzervatív, hiszen amíg hitt a hagyományok vala
melyik mitológiájában, tradicionalistának kellett vallania magát -  a kon
zervatív mint konzervatív számára a hagyomány már nem kánon, hanem 
választás kérdése: játék vagy fegyver -, miután pedig a hite szertefosz
lott. a tradíciót érthető tartózkodásból az utópiába, és nem a politikába 
mentette át. Politikai nézeteit, ahogy mondottuk, ma már/még a 
rcpublikanizmus és a humanista szocializmus keveredésének jótékony 
homálya borítja. A 92-cs „Konzervativizmus, filozófia és Kclet-Európa” 
c. esszé óta, amely megpecsételte a filozófia és a konzervativizmus mcsz- 
sze-mcsszc talán létezett sorsközösségét, a konzervativizmust politikai 
önmeghatározásként is csak a vetélytársak iránti kíméletből használja 
(vö. KV: II. 364., AE: 470-471.). Az esszé felfedezte Straussban, 
Oakeshottban és Hayekbcn a tradicionalistát, és hozzájárult ahhoz, hogy 
Hayck kapcsán később indirckt kritika gyakoroltassék bármely 
premodem episztémé önkényes felelevenítése fölött (Cc: 562.). Az esszé 
a tamási heroikus-önsorsrontó reflexió egyik gyöngyszeme, amely egy
szerre küzd meg a tradicionalizmus és a konzervativizmus lehetetlensé
gével, és megteszi az első lépést a hagyomány fichtcánus utopizálása fe
lé, amely a következő kérdésre keresi a választ: „Wic ist ciné 
Gemcinschaft freier Wesen, als solchcr, möglich?”21 Tamás filozófiai 
utópiává nyilvánítja azt, amiről itt Fichte kapcsán politikaiként beszél: 
„Nincs természet ellen igaz tudás... Hogyan lehet a véletlenszerűen, ön
kényesen kialakult államkerctbc szorított emberi közösséget a szükség- 
szerűséghez cs az igazsághoz felemelni úgy, hogy az a saját művük (és 
következőleg a saját élményük) legyen -  erre tesz kísérletet a nemzet föl- 
világosító politikai utópiája, amikor partikulárisnak állítja be az univer
zálist, és ezt a beállítást pedagógiai szempontból azonnal érinthetetlen 
titoknak nyilvánítja. Mindenekelőtt azért, mert a forradalom megbu
kott” (NF: I. 374.). Ha jól odafigyelünk az utolsó mondatra (s persze 
másra is), ez a whigizmus filozófiájának végét harangozza.

A nemzet filozófiai utópiájáig vezető út azonban meg van hintve a li
berális és a szocialista utópiák közös bukására utaló izzadságos nyomok
kal. A „Két válság: liberalizmus és szocializmus” c. esszé ugyancsak a bo- 
rongós, mégis nagyszerű 1994 terméke, problémája: az autonómia apo- 
teózisának filozófiai és politikai űttalansága. (A dolgok összefüggenek.) 
A dikció nem whig (inkább kantiánus, vö. „egyetlen morális cselekedet 
sem érvényes, ha olyan etikai elvek ösztönöznek rá, amelyek alapja az 
egyéni akaraton kívül található” [KV: II. 343.]), az eredmény inkább, de
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nem felhőtlenül, persze a második „Búcsú” után nincs mit csodálkozni 
ezen. Az érvelés megszűnik mitologikusnak lenni, több benne a tárgyila
gos, máshonnan nézve: kiábrándult analízis, de továbbra is üdvösen tá
vol van attól, hogy analitikus legyen. (Hz azért valami.) A baloldali 
utópizmus emancipációja a szabadságellenes radikalizmusellencsség tíz 
éve után (1. még SZH: 529. skk.) korábban nem alkalmazott nézőponto
kat vezet be az elemzésbe, köztük a ballib utópia mögött rejlő „morál
pszichológiai nominalizmust, emotivizmust, voiuntarizmust”, és a filozó
fia anarchizmussal való cél közösséget. A kényszermentesség eszméje 
azonban, amely a de facto rezsimek ellenében kitermelődött utópiák kö
zös lényege, hallgatólagosan -  azért hallgatólagosan, mert az utópia ma
ga nem deklaráltatik. nem tud deklaráltatni, hiszen gondolattalan, néma, 
vö. 1989 -, ám definíció szerint a politikum és az életformák különböző
ségének felszámolását célozza meg. A „történelem vége” a beszélő (ve
szekedő, vádaskodó, panaszkodó -  ti. agonisztikus) történelem végéről 
tudósít, és egyaránt vonatkozik a megvalósult szocializmus és liberaliz
mus utáni (posztmodern?) korra. Nem lehet nem észrevenni ebben az 
elemzésben azt a bezáruló kört, amelybe a filozófiai anarchizmusnál lép
tünk be, és amelyből most ugyanott lépünk ki, de -  micsoda különbség! 
-  ellenkező előjellel: az „anropogén vágy” emberének kielégítése már 
nem a kritikai utópia tárgya, inkább a kritika utopizálására tett kísérlet, 
amennyiben úgy tesz, mintha már ehun volna az örökkévalóság, amely-’ 
ben mindenki egy nyelvet beszél. (O tempóra!) A kritikai attitűdöt, lapi- 
dárisan szólva, megette a fene, így bár megmaradt a „szocialista évszá
zad” Nachgefühlje, az érzés már nem olyan -  vagy máshogy -  elviselhe
tetlen, mint a liberális mitológiák korában volt (vö. 1989 anarcho- 
kommunista értelmezése, CT: 367. skk.). Sót, tekintve, hogy Tamás a 
jobboldali (politikai) utópiákban sem hisz, még közelebb kerül ahhoz, 
hogy elismerje a szocializmus politikai jelentőségét egy tradíció- és tu- 
dásellenes világban.

Mitológia híján a liberalizmus is csak egy hagyomány, amelyet vagy vá
lasztunk, vagy nem. A választásában változatlanul nincs semmi inherens 
értelem, puszta akarati aktus, de ezt már szerzőnk sem takargatja (KV: 
II. 365.). Az elégedetlensége már nem azoknak szól, akik tagadják a 
(racionalizmus jelentőségét, hanem azoknak, akik látva-látván, mi veszi 
körül őket, ennek ellenére sem képesek hagyományt választani. A kon
zervativizmus többé nem a szabadság hagyományát hivatott védeni, ha
nem bármit, aminek képes valaki tekintélyt tulajdonítani. A konzervati
vizmus (vagy ontológiai tradicionalizmus, ki ne látná az értéke vesztett 
Európát visszakacsintani?) úgy tért meg Magyarországra, hogy puszta 
instrumentummá fokozódott le („az elfogadás gesztusa”), hogy így mu
tassa föl a megváltás és az örökkévalóság iránti kétségbeesett igényt. 
A konzervativizmus az eszkatológia előszobája. Ez készíti elő azt a bizo
nyos kafkai állapotot -  a fentebb tulajdonított önsorsrombolás metafizi
kai kényszerhelyzetét -, amelyben „a gonosz a jó csillagos égboltja”, a 
Messiás kikényszerítendő, és az eszkatologikus gondolkodás parancs. Ez 
a „mintha” és a „minél rosszabb, annál jobb (lesz)" bölcseleté, amelyhez 
mellesleg szorosan simul a fichtei nemzcttotalitarizmus fdozóftai utópiá
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ja. Ezen a ponton azonban, azt hisszük, joggal merül fel a kérdés Tamás
sal szemben: vajon tényleg kell nekünk megváltás? Tényleg tudjuk vállal
ni a bűnösség kockázatát? Tényleg választhatjuk a bűnt? Tamás nincs 
meggyőződve erről, ezért ésszerűnek tűnik, hogy megpróbál kiegyezni a 
hagyománynak választható jogkitcrjeszlő-humanisla, a Szellemet -  a ci
vil társadalmi kommunizmustól eltérően -  befogadni kész szocializmus
sal (vö. ÚO). amely a rcpublikanizmust „a honpolgári közösség valós 
terjedelme iránti” nagyobb érzékenységgel egészíti ki. Ebbe belefér a 
szánalom Eötvöse mellett Kölcsey előtérbe kerülése, de az „oszály- 
önzés” felszámolásának „harci kérdéssé” nyilvánítása is. Ha nem is a 
megváltásnak, de a szenvedés enyhítésének minden bizonnyal ez a legbiz
tatóbb útja. Tíz év alatt tehát ugyancsak megváltoztak a prioritások. 
Kell-e szánakoznunk ezen?

A tamási válságpoézis záróköve az erősen kierkegaardi hangvételű 
„Levél a töprengőhöz” (1994), egy valódi műremek (dialogizáló filozófi
ai levél), a szerző anabázisának méltó csomópontja. A helyzet adott: a 
fentiek kényszerű elfogadásának hősies, konzervatív gesztusa vitába száll 
az elfogadást rezignált derűvel kísérő, amorális, esztétizáló tudattal 
(amelynek energeiája mellesleg az irracionalista, SzcUemcllcncs lázadás. 
Kivonat egy Brando-filmből: .What are you rebclling against? -  ,What 
have you got?’).22 Az egyik reményű és akarja a megváltásb a másik sem
mit. Az egyik ezért a teljes bűnösség állapotát ismeri föl az elfajzott re
lativizmusban, a másik (ha már rákényszerítik ezt az idiómát) a teljes ár
tatlanságét. Az egyik univerzális jelentőségűnek tartja a filozófiát, a má
sik lokálisnak, tradicionálisnak. És a megértés lehetősége köztük egyre 
inkább az értetlenség ködébe vész. De ha így van, hogy hiheti a filozófia, 
hogy megértést produkál? És honnan a megértés, hogyha van?

Szóval, Ichet-e karnevál?
• Van-e egyebünk, mint kérdések?

JEGYZETEK
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J Tamás profanilásának másik, később a relativizmus elleni harcban a íclismerhctctlcnsé- 
gig megacélosodott forrása a pascali tnstesse (bánat, szomorúság), a nagyság és a nyo- 
morultság konszubsztantivitásánnk, a megtörténtek mcgmásíthatatlanságának. és a job 
bitás alig-remclhctőségénck tudata (Pensées [Brunschvicg] 416.423., VH: I. 259.. RE: II. 
171-172. etc.). Tamás -  elsajátítván a lényeglátásra való igényt, ha nem is mindjárt a lé
nyeget -  már fiatalon feljogosítva érezte magát arra. hogy maga válogassa meg a szent
ség alanyait, következésképp általában profamzálódott a világnézete.

'  Borítószöveg a Másvilág c. kötethez
6 Lásd még ehhez Lánczi András szép Strauss-írását (Világosság, 1993/8—9.).
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7 A törekvést ismereteim szerint legalább a patrisztikáig vissza lehet vezetni, de gyanítom, 
tovább is. Alexandriai Kelemen és Örigenész doktrinális kérdésekben kifejezetten jóté
konynak tartja a Itazugságot, ha az arra nem érdemesek megtévesztését szolgálja. Szent 
Ágoston ugyan elítél mindenfele hazugságot, de az eretnekek elleni harcból okulva nél
külözhetetlennek tartja „az igazság elkendőzését" (ami nála nem más, mint a filozófia 
igazságairól való hallgatás azok előtt, akik nem képesek ezeket a hit fényénél értelmez
ni). Szent Ágoston motivációját -  ti. a hitigazságok megőrzését -  a dcszakralizálódó kor
ban egy másik szándék: az állam megőrzése váltja föl. Vö. De tív. Dei. VI1I.4., Conlra 
Acad., II. 10, 24., Episi, 1.1., Contm Mend., X. 23.

8 A szamizdat ennek pont az ellenkezőjétől szól, ahogy ezt szerzőnk is tudja (1K: 11. 293.).
Ha viszont Tamás a saját filozófián -  a magyar filozófián, és netn egyszerien a kőzízlc 
sen - belüli státusát tekinti ezoterikusnak, akkor a törzsi fogalmak értelmezését bizony 
alaposan át kellene formálnia (ti. szociologice). Szerintünk azonban a Tamás írásművé
szetét bonyolító clrejtettség, ha valaminek, akkor inkább a nietzschci-wittgenstcini, 
mint a straussiánus uldözöttségtudatnak tulajdonítható. (Filozófiai szempontból a 
paranoid skizofrénia és a hallgatás egyaránt a megadás jele, cs ez az, ami elsősorban fog
lalkoztatja szerzőnket. Más kérdés, hogy a maga módján Strauss is hallgatag, vö. KF: II. 
326-327, ezt azonban mi nem értékeljük annyira lojálisán, mint Tamás.) Ügy látszik 
azonban, ha nincs üldözés (már pedig, kivált a Cenzúra c. esszé után, ennek az „objek
tív" feltételei is hiányoznak), akkor látszólag nincs értelme bejelenteni az igényt az 
ezotériára. és marad a soi-agrondissement mint a karnevál egyedüli záloga. Legalábbis 
ezt hiszik azok. akik vakok Tamás sokkal kínzóbb filozófiai problémáira, amelyekről a 
továbbiakban a főszövegben ejtünk szót. A „Cenzúra" előtti -  merőben straussiánus -  
mániához lásd a Másvilág Előszavát, pl. „Csodálattal adózom kiadóm bátorságának", de 
„Végül elismerés illeti n 2000 c. havi lap szerkesztőit, mint cgycdülickct e hazában, akik 
merészen és meg nem alkuvóan visszautasították minden nekik szánt dolgozatomat -  cs 
ez az elismerés nem ironikus" (első két kiemelés tőlem -  B. P.).

7 Ami persze nem változtat azon a Constant és Miil óta ismert igazságon, hogy a köznek 
az ő véleménye pont olyan elnyomó, mint bármely üdvtan lehetne (sic!). Ezért ngyakor
lati, s nem csupán apologetikus filozófiának a liberális demokrácia korában szükségkép
pen negatívnak kell lennie.

10 A show-nak folytatódnia kell.
11 A z  ..Oakcshott-féle tory anarchizmus", amely azonban nézetünk szerint távolról sem 

olyan racionalista, viszont jóval elavultabb, mint amilyennek Tamás valóban ritkás uta
lásaiból kitűnik (ehhez érdemes áttanulmányozni a legnagyobb Oakcshoit-kutatók, 
Timothy Fuller, és tanítványa. Paul Franco írásait), ha jól értjük, a magyai liberális mi
tológia epitoméjének, vagy ahogy Tamás nemegyszer megjegyzi: raktárának, a szerepét 
is eljátssza. Ha Oakeshott kudarcot vall Magyarországon, kudarcot vall Eötvös is, mert 
Oakcshott a magyar liberális hagyomány tamási értelmezésének (egyik) ihletője. Ezt a 
szerepet azonban szerintünk Oakeshott nemcsak nem tudja eljátszani, de nem is lehet el
játszani. Az ezzel ellenkező föltételezés valóban mitológiai gondolkodást kíván. Nem ál
lítjuk ugyanakkor, hogy Oakeshott felől nincs átmenet Tamás pro tanto 
rcpublikanizmusa felé (I. Róbert Grant Oakeshott\i\ és John Cray esszéjét: Oakeshott 
on law, iiberty and civil association. In: Essays, ele.).

13 Vö. Hayek. iA Ce: 562. Vehemensebb kritikusai szerint (ilyen pl. Charles Larmore a The 
Morals o f Modcntityixn: 65. éspassim) magának Straussnak sem sikerült semmi értékel
hetőt letenni az asztalra, ami nem csoda -  mondja Larmore - , tekintve, hogy az asztalt 
(ami itt a modem politikai filozófia metaforája) akkurátusán apró darabokra vagdalta.

13 Még egy eseményláncon hadd érzékeltessem ezt. Az első példa 85-ös, amely még nem 
differenciál Eötvös „univerzalista" és Németh László „etnikai" nacionalizmusa között, a 
második 94-cs. „A modern humanista erkölcsre támaszkodó liberalizmus politikai elve 
a nemzetre vetítve utat nyitott a kisebbségi etnikumok és az ilyen vagy amolyan okból ide
gennek minősülök hátrányos megkülönböztetésének... A nacionalizmussal keresztezett 
demokratikus és egyenlőségelvű liberalizmus okozta azt. hogy a nemzeti gyűlölködés el
sősorban az idegen etnikumú kiváltságos kisebbségek ellen irányult, stb." (NÉ: I. 74.). 
,.A .politikai nemzet’ univcrzalista fogalom, azt jelenti: a magyarság erkölcsi és politikai
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entitás, ezért a hódítás és az asszimiláció nem jelent szolgaságot... A libciáhs-konzerva- 
tív magyar kormányok magyarosító erőszakosságát éppen univerzálisul nemzeti érzésük 
magyarázza: egy msszista nem térit, egy rasszista kitelepít, etnikailag tisztogat, száműz 
és gyilkol" (BJ: 583.. vö. RF. NV. Nk, FU). Ugyancsak értékelési (hozzáállásbeli) különb
ség. hogy Tamás korábban a liberalizmushoz köti az első modern cgycnlősílő törekvése
ket. utóbb azonban a liberális nacionalizmushoz (EE: 310.), hogy korábban konstruált- 
nak nevezi a nemzeti érzést, később (leginkább) az arisztotcliánus-skolasztikus értelem
ben természetesnek (amely a politika és jogtörténetben válik aktualitássá, uo. 312-317.: 
vö. Eö: II. 86-87.), és hogy ami egykor a racionalitásnak a nemzeti érzéssel szembeni 
kényszerű kompromisszumának tűnt, arról utóbb kiderül, hogy a szenvedélyek megszelí
dítését szolgálópaideia (kb. nevelés). Végül nagyon jellemző a Fichte megítélésében (de 
a világért sem a puszta rekonstrukciójában!) beállt változás a „Nemzeti érzés" harmadik 
fejezete és a „Filozófiai utópia" között.

14 Nemcsak ez Tamás egyetlen flörtje a zárt filozófiai rendszerekkel, vö. LT: II. 402-403., 
415.

,s L. saját értelmezését a múlt századi liberális nacionalizmus nemzetkonstrukciós kulcs
szavairól. Eö. II: 106. skk.

16 Ezt az elhivatottságot, ezt a vegytiszta mitológiai gondolkodást a legpazarabban az Eot- 
vös-csszé tükrözi vissza, amennyiben a „vallási magasságú" szánalomból vezeti le a ma
gyar liberális saeculum hivatalos történetét. (Igaz, hamarosan és megmagyarázhatatlan 
módon kétségbe js  vonja ezt -  I. a II. 53. oldalon lelhető Eótvös-idézetet.) Itt nem tu
dunk sajnos (ismételjük, sajnos) belefogni ennek a nagyszerű esszének a kritikájába (mit 
r.e mondjunk, még nőnünk is kell hozzá), de annyi igazságot azért kell szolgáltatni a sa
ját gondolatmenctünknck, hogy arra a kulcskérdésre, amely Tamás szerint így hangzik: 
„hazugság volt-e a magyar szabadelvűség a tizenkilencedik században ", érthetően azt vála
szoljuk: lehel, hogy az nem. de a kérdés igen. Az okaink: (1) nem hiszünk az ideológiák 
történelcmkonstltuáló erejében; (2) nem hisszük, hogy a „magyar szabadelvűség" egyér
telműen dcnotálna valamit, azaz egyáltalán dcnotálna. Ez utóbbi vélekedésünket meg
lehetősen jó! alátámasztja maga Tamás Gáspár Miklós, aki tizenöt év alatt két törést ve
zetett be „a" szabadelvű hagyományba: először, ahogy említettük. S9-ben Németh Lász
ló és Eötvös, másodszor, ahogy látni fogjuk. 98-ban Eötvös stb. és Kossuth közt.

17 Itt köszön vissza Leó Strauss Tamás gondolkodásában, hiszen ezzel az eljárással el leltet 
érni, hogy a politikafilozófiai értékek változatlannak tűnjenek fel egy tradíción belül. 
Pontosabban: így válhat tradícióvá a történelem. Tamás számára azonban a 
transzccndálás -  szemben Strauss-sza! -  a  szelektálás művészetében gyökerezik, amely
nek természetesen semmi köze az Jrásműveszeihez".

18 A ..mitéma" szót Roussau rekonstrukciójához használja Tamás egy. a  fentiekhez -  ép
pen nem meglepően -  hasonlatos kontextusban. „Ha .nekünk' -  írja J.-J. nevében -  mint 
nemzetnek tulajdonságunk pl. a szabadság, akkor ,a szabadság’ filozófiai elmélete (leírá
sa) ellen irányuló bírálat a .micllcnünk' intézett támadás szinonimája lesz, illetve a sza
badság politikai rendjét és .a szabadság' filozófiai elméletét avval kell védelmeznünk, 
hogy ez nemzeti lényünkkel adekvát" (NU: 1.355.). A különbség Tamás és Tamás Rous- 
seau-ja kozott, hogy az előbbi a „mitémát” közvetlenül csak a nemzet filozófiai eszmé
jére vonatkoztatja (mondván, ebben veszünk részt) mert a nemzetre reflektál, nem pe
dig kvázi benne. Rousseau azt mondja, hogy egy korzikainak nem kell tudnia, hogy az 
osztó igazságosság helyes, csak azt. hogy a korzikaiak ilyenek (uo. 351.). A tamási (kény
szerűen kélkulacsos) mitológia ezzel szemben „csak" azt állítja, hogy „ha a nemzetről 
való gondolkodásunk (legelső) tulajdonsága (sic!) az igazságosság, akkor az igazságos
ság ellen irányuló bírálat a nemzetről alkotott felfogásunk elleni támadás szinonimája 
lesz”. Ebből ugyan következik, hogy a szabadság -  a perceplor szemében -  a nemzet tu 
lajdonságává válik, de az nem. hogy a nemzet ilyen (ti. nemzet). A mitémájú konstrukció 
lényege, hogy a „mi" racionális reflexió eredménye, amelynek esetünkben cg)- történet- 
filozófia az alapja. Ez pedig abból következik, hogy Kelcl-Eurépában nem egyszerűen 
ex niltilo kellett létrehozni egy nemzetet (ez Nyugaton is így volt, vö. Eö: II 106. skk.), 
hanem a megszakadt konstrukciót ráadásul utólag kellett racionalizálni (rekonstruálni 
és helyreállítani), és ez már nem ment puszta akarással. Tamás tehát a nemzet eszméié-
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'vei követi cl azt. amit Fichtc és Rousseau magával a nemzettel tett, részint, mert szkep
tikus a szabadság (a filozófia) és a nemzet koextenzivitásával kapcsolatban, részint, mert 
nem forradalmár. Ehhez lásd még Tamás korai gúnyiratál a nemzet orákulumaiként 
fungáió 19. századi írástudókról (NÉ: I. 206.).

1V Vö. Strausslól: Natural Right and History (legutóbb magyarul is). Thoughts on Machia
velli. (vö. erről Lcfort esszéje: „La restauráljon ct la perversion de i'cnseignement 
classique, ele.", Le travail de Voeuvre Machiavel, Gallimard, 1972), és.-l/i Introdttcfion to 
Puiilical Phifosophy: fen  Essays (Dctroil, 1989).

2" Tamás az ..Etnarchia és etnoanarchizmus", illetve a körülötte elhel>-czkedö publiciszti
kai írások elölt nem tulajdonított meghatározó jelentőséget a whig hagyomány republi
kánus élének, utána viszont nem fordít figyelmet a két berlini szabadságforma össze
egyeztetésére. Valószínűleg elfogadja Berlin álláspontját.

21 „Hogyan lehetséges szabad lények közössége mint olyan?", Fichtc: Grundinge, ele. 1796, 
id. NF: 372. M. k. Gondolat, 1981., I . A természetjog alapja, ele. kül. I. 3.. 4. §.

22 ..Mi ellen lázadsz?" -  „Mér, mid van?". LT: II. 414.
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