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A módszer tényleg halott? 
Szubjektív reflexiók a gondolkodás posztmodern válságára

(Bevezetés) Manapság újult erQvel vetQdik fel a kérdés, hogy van-e jövQje az európai 
kultúrának és civilizációnak, m_ködnek-e globális méretekben gondolati sémáink, a tudo-
mány terén m_ködik-e a multikulturalizmus, vagy a mai nagy erjedésben minden, amire 
korábban építettünk, és számítottunk, felolvad és elt_nik? Ebben a kis írásban (amelyben 
annak szubjektív és reflektív jellege miatt tudatosan kerültem a széleskör_ bibliográfia 
használatát, éppen csak jelzésszer_en utaltam egy-két forrásra) e hatalmas témakör né-
hány aspektusát szeretném felvillantani, és nem „vagy-vagy”, hanem inkább „nemcsak 
– hanem – is” típusú válaszokat próbálok adni rá.

(Pozitivizmus, dekonstrukció, destrukció) A XX. század vége felé közhellyé vált általános 
válságról beszélni az európai kultúrával kapcsolatban, amelynek része a tudomány (termé-
szet- és társadalomtudomány) válsága. Ehhez a XXI. század elején hozzájárul a gazdaság és a 
tradicionális értékek egész komplexumának válsága. Ha eszmetörténetileg nézzük, a középkor 
nagy szellemi szintézise1 után igen hamar repedések mutatkoztak a teológiailag megalapozott, 
univerzális és szintetikus világképen2, sQt azt mondhatjuk, hogy a(z eleinte forradalminak szá-
mító, és gyanakvással szemlélt) tomista Summában és hasonló átfogó m_vekben megjelenQ 
rendszer szinte azonnal meg is kövesedett, és éppen az lett a funkciója (ha nem is megalkotói, 
de felhasználói részérQl) hogy sziklaszilárd alapot, bástyaszer_ védelmet jelentsen minden 
felforgató gondolattal szemben. Márpedig ami kQkemény, az már nem él, nem növekszik, és 
nem alkalmazkodik a változó valósághoz (vagy az esetleg változatlan valóság változó felfo-
gásához). A késQ középkor dekadenciájával szemben, amelyet Huizinga3 és mások olyan ér-
zékletesen mutatnak be, eleinte búvópatak-szer_en jelenik meg, majd egyre erQteljesebben és 
diadalmasabban növekszik az emberi, a racionális, a tudományos gondolat, a megfigyelhetQ 
és megérthetQ tényekre, és nem a (teológiai) spekulációra alapuló filozófia. 

Descartes személye a legtöbb szellemtörténeti munkában4,5,6 fordulópontnak minQsül 
éppen ebbQl a szempontból, és joggal – noha az Q világosan elgondolható szellemi „té-
nyeit”, amelyekbQl filozófiája kiindult7, sokan késQbb (jó okkal) másfajta spekulációnak 
minQsítették. Ugyanakkor hamarosan elindul egyfajta szellemi iszapbirkózás a raciona-
lizmus és az empirizmus között, ami aztán évszázadokra rányomja bélyegét Európa tu-
dományos életére8, és amely bizonyos értelemben egy magasabb szinten megismétli azt a 
harcot, amelyet a reneszánsz, majd az újkor tudósai folytattak az arisztotelészi-teológiai 
gondolkodással9. A hume-i szkepszis folyamatosan kétségbe vonja az amúgy diadalmasan 
elQretörQ felvilágosodás kori filozófusok mindent megmagyarázni szándékozó (és véle-
ményük szerint megmagyarázni tudó) magabiztosságát. A tudós-filozófusok vérmérsék-
letük szerint hívQk, szkeptikusok, deisták vagy nyíltan ateisták, de abban mindannyian 
egyetértenek, hogy az igazság eldöntésének végsQ fóruma az emberi értelem, azon belül 
is a specifikusan (nyugat) európai értelem. (A nem európai kultúrák fokozódó megisme-
rése jelentQs változást indít meg ugyan az európai gondolkodásban, azonban a rájuk való 
hivatkozás a felvilágosodás korában, mai szemmel nézve inkább a saját percepciók és 
koncepciók kivetítése, mint a mai értelemben vett kulturális relativizmus.10) 

Kant filozófiájában még egészséges egyensúlyt képvisel az emberi értelem maximá-
lis kiaknázása, ugyanakkor annak elismerése, hogy nem minden kérdés dönthetQ el az 
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értelem alapján, és annak meglátása, hogy megismerésünk szerkezete befolyásol(hat)ja 
a számunkra egyedül elérhetQ jelenségekrQl (phainomena) alkotott véleményünket. (A 
valóban létezQ dolgok, a noumena, az Q filozófiájában számunkra elérhetetlenek marad-
nak.) A XVIII. századból a XIX. századba átérve azonban az empíria túlsúlyba jut az el-
mélettel szemben, uralkodó irányzattá válik a pozitivizmus, amely már egyre inkább csak 
leír, osztályoz és menekül a „miért” jelleg_ kérdések megválaszolása elQl. (A híres fizikai 
kémikus Ostwald vagy fizikus-filozófus Mach még az atomok létben is kételkedett, mert 
azokat csak hasznos gondolati konstrukciókat tartotta, amelyek a közvetlen érzékelés 
számára megragadhatatlanok.) 

Ez a tendencia eleinte inkább a természettudományokra volt, jellemzQ, de a késQbbi-
ekben a társadalomtudományok (történelem, nyelvészet, szociológia11) is egyre inkább a 
természettudományos pozitivizmust tekintették példaképüknek. Miközben intenzív vita 
bontakozott ki a történettudomány státusáról12, konszenzus kialakulásáról nem lehetett 
(és ma sem nagyon lehet) beszélni. Egyesek számára a történész az, aki minél több le-
véltári és régészeti anyagot dolgoz fel, rendszerez, és ezzel cáfol vagy erQsít meg egyes 
interpretációkat13, míg másokat magával ragadnak a nagy történeti narratívák, amelyek 
felfedezését és megrajzolását látják életük fQ céljának. A két csoport között sajnálatosan 
kevés az átjárás, még kevesebb a megtermékenyítQ dialógus. 

A korszellem természetesen a vallási élet területét sem hagyta érintetlenül.14,15
 

Nagyon elnagyoltan a protestantizmuson belül egyre jelentQsebbé vált a kritikai iskola, a 
demitologizáló irányzat, míg a katolicizmuson belül (különösen a XIX. második felében 
és a XX. század elsQ felében) a triumfalista, neo-ortodox (neo-tomista) irányzatok erQs 
állásokat Qriztek meg. Érdekes módon (talán ennek ellensúlyaként) késQbb a XX. század 
folyamán protestantizmus mintegy kettészakadt az abszolút szó szerinti fundamentalista 
és a liberális értelmezési iskolákra, míg a katolicizmusban lassan-lassan történeti és bio-
lógiai vonatozásban a korszer_ tudományos eredmények (beleértve az evolúció elméletét 
és a történetkritikai módszereket) elnyerték a maguk korlátozott, de megbecsült helyét.16

 

A tudományos életben és a filozófiában egyre többen fordulnak el a vallástól (nem csak 
a pozitivista tudósok), és az érzékeny m_vész – filozófus – forradalmár Nietzsche ki-
mondhatta a káromló gondolatot: „Isten halott” – igaz Q még hozzátette, hogy „mi öltük 
meg”17. Ez az érzés akkor még nem járta át Európát – az elsQ világháború után azonban 
annál inkább, amit megrendítQen ábrázol a Varázshegy18 bevezetése, majd bont ki az 
egész regény. JelképrQl van itt szó, arról, hogy a hagyományos európai kultúra erkölcsi 
tartópillérei meginogtak. 

Ezt az érzést csak tovább fokozta a második világháború a maga borzalmaival együtt, 
amelyek közül kiemelkedik a holokauszt, és az atomfegyver kifejlesztése, majd még in-
kább a bevetése.19 Az elQbbi az európai erkölcs alapértékeit tette kérdésessé, az utóbbi 
pedig a tudomány mindenhatóságába vetett hitet. (Azt tudniillik, hogy a tudás növekedése 
szinte automatikusan magával hozza az erkölcsi felemelkedést és a jólétet.20) Ez azonban 
csak az erkölcsi szkepszist erQsítette, de eközben más oldalról is érték „támadások” a ter-
mészettudományok tradicionálisan „objektív” státusát. Kuhn paradigma-elmélete21 nem 
az egyetlen, amely kétségbe vonja a tudomány h_vös elvontságát, de kétségtelenül az 
egyik legismertebbé vált és az egyik legtöbbet vitatott megfogalmazása ennek a gondo-
latnak. Lényegében a természettudományok vonatkozásában mondta ki azt a (mint majd 
látjuk, jóval általánosabban alkalmazható) gondolatot, hogy a tudományos gondolkodás 
„normál” és „forradalmi” szakaszokra osztható, amelyek közül az elsQre az jellemzQ, 
hogy többé-kevésbé konszenzus alakul ki a tudomány m_velQi között az alapelvekrQl, a 
módszerekrQl, az értelmesen feltehetQ kérdések körérQl és ezekben az idQszakokban a tu-
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domány valóban „halad”, azaz kirakójáték-szer_en gy_jtögetik az adatokat és megpróbál-
ják kirakni a (gondolatban) rendelkezésre álló teret. Ez a „business as usual” állapot írha-
tó le a görög paradigma (minta) szóval. A forradalmi idQszakokban azonban maga a men-
tális térkép rendezQdik át, megkérdQjelezQdik az elQzQ paradigma több (esetleg minden) 
eleme, minden kérdést újra kell felvetni, meg kell találni azokat az alapelveket, amelyek 
a szétesett puzzle darabjait másképp (esetleg jobban) engedik összerakni, mások lesznek 
a horizontok, az értelmesen felvethetQ kérdések – egészen addig, amíg az új paradigma 
is meghaladottá nem válik.22 Kuhn ebben a tanulmányában nem foglalkozott részletesen 
a paradigmaváltás társadalmi okaival, sem a (természet)tudományon kívüli alkalmazá-
sokkal, holott a modell kiterjesztése más területekre teljesen magától értetQdQnek t_nik. 

Egy másik „támadás” a kulturális antropológia oldaláról érkezett a (nyugati) tudomány 
státusa ellen. A gyarmati rendszer és közigazgatás kiépülése szükségszer_vé tette, hogy 
a felvilágosodás mai szemmel kicsit naiv kultúra-szemléletét jóval gyakorlatiasabb és 
alaposabb ismeretszerzés váltsa fel, mert már Talleyrand is tudatában volt annak, hogy a 
szuronyokkal sok mindent lehet tenni, de ülni nem lehet rajtuk (mégis, azóta is mindig 
megpróbálják). Természetesen megkérdQjelezhetQ, hogy ez az ismeretszerzés torzítás-
mentes volt-e, és hogy nem önös (uralmi érdekeket szolgált-e)23, de tény, hogy a XX. 
századi kulturális antropológia (különösen a század második felében) eljutott annak elis-
meréséig, hogy minden kultúra önálló univerzum, amelyek között nem állapítható meg a 
priori értéksorrend, sQt egyre inkább leomlani látszik a „primitív” (vagy törzsi) és a „fej-
lett” (államalkotó) civilizációk között feltételezett határ is. Az antropológia alapelvévé a 
kulturális relativizmus és az adott közösség életében minél teljesebben részt vevQ, a saját 
kulturális elQfeltételezéseket minél jobban háttérbe szorító megismerés vált. Annak elle-
nére, hogy a cél világos, száz százalékosan nem érhetQ el, ugyanis kulturális kondicioná-
lódásunk jó része nem tudatos, tehát akaratlagosan nem léphetünk ki saját kultúránkból, 
a másokét legjobb esetben is csak megsejthetjük. Hall a nonverbális kommunikációról 
szóló könyvében24 a kultúra olyan elméletét vázolja fel, amelyben a kultúra elemei három 
kategóriába sorolhatók: a formális, az informális és a technikai elemek közé. Nagyon 
leegyszer_sítve a formális elemek azok az alapvetQ értékek és a világképnek azok a leg-
alapvetQbb alkotórészei, képzetei, amelyeket a gyerek nagyrészt a családi nevelés és a 
társadalmi inkulturáció során sajátít el, és amelyet igen erQs érzelmi-erkölcsi töltéssel, 
igazodási igénnyel „vernek bele” szelídebb vagy kevésbé szelíd eszközökkel. A techni-
kai elemek azok a tudás-elemek, amelyeket iskolai vagy egyéb kiképzés során sajátítunk 
el, és amelyek általában gyakorlati cselekvésre irányulnak. Az informális elem fogható 
meg legnehezebben, mert elsajátítása nem tudatosan történik és éppen ezért nem is válik 
tudatossá mindaddig, amíg más kulturális közegbe kerülve rá nem jövünk, hogy nagyon 
sok dolog „idegen”, „furcsa”, „érthetetlen”, „kényelmetlen” vagy éppen „bosszantó” szá-
munkra. Ha valakinek van szeme a dologhoz, vagy ha segítik az alkalmazkodásban, akkor 
rájöhet azokra a „rejtett mozgatórugókra”, amelyek az idegen társadalmat (számukra lát-
hatatlanul, de természetesen) m_ködQvé teszi. A legtöbb interkulturális konfliktus mögött 
ezeknek az informális elemeknek az eltérése áll. Hall megpróbált egy nagy „térképet” 
(tulajdonképpen egy 100 elembQl álló mátrixot) is összeállítani azokról a kategóriákról, 
amelyekkel egy-egy kultúra jellemezhetQ. Ez az a „koordinátarendszer” amelyben az 
adott kultúrában élQk a világot látják, érzékelik, felfogják.

A harmadik „támadás” a filozófia és az irodalomkritika határterületérQl érkezett, egy 
olyan szélesebb szellemi irányzat részérQl, amelyet ma a „posztmodern” névvel illetnek.25

 

Ennek az irányzatnak hívónevei Derrida, Lyotard, Feyerabend vagy Habermas, bizonyos 
tekintetben Foucault és természetesen sokan mások. Pk a metafizikától való megszaba-
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dulást t_zték zászlajukra, akárcsak korábban a pozitivizmus. Ezen a téren is m_ködik 
Hegel tézis – antitézis – magasabb szint_ visszatérés spirálja, amire még visszatérünk. A 
posztmodern gondolkodás jellegzetessége a hagyományos filozófiai fogalmak miszlikbe 
szedése és kíméletlen bírálata (ezt a szétszedési-leépítési folyamatot hívták dekonstruk-
ciónak). KépviselQi számára már a modernizmus (amelynek célja a korábbi dogmáktól 
való szabadulás volt) maga vált dogmává, és béklyóvá, amelytQl mindenáron szabadulni 
kell. Feyerabend már magától az „értelemtQl”26 és a „módszertQl”27 búcsúzik. JellemzQvé 
válik a pillanatonként változtatott álláspontok, az abszolút egyediség tisztelete és az 
értelmezés szabadságának felmagasztalása. Elvetnek minden „metanarratívát”, minden 
„nagy elbeszélést”, ami összefüggést próbál vinni a világba és annak eseményeibe – 
többnyire pusztító kritikával rámutatva az azokban található pontatlanságokra, hibákra és 
ellentmondásokra. Az értelmezés szabadságában még a tények létét is megkérdQjelezik 
mondván, hogy a „tény” nem a világban van, hanem az interpretálóban keletkezik. Írott 
szövegek vonatkozásában nincs kontextus, nincs szerzQi szándék, csak a csupasz szöveg 
van, és az értelmezQ. Még a szavaknak sincs jelentésük, azt mi, mint értelmezQk tulajdo-
nítjuk nekik, és végtelen játéktér áll rendelkezésünkre.28 Az embernek az a benyomása, 
hogy itt a jogos és hasznos kritika túllépi saját hatáskörét, mintegy maga alatt vágja a fát, 
a dekonstrukció puszta destrukcióvá silányul. 

A posztmodern gondolkodó mindenben csalódott, legfQképpen a modernben, a felvilá-
gosodásban. Szkeptikus, cinikus, individualista, szarkasztikus, ikonoklaszta (képrombo-
ló). Ugyanakkor kíváncsi, mindenre nyitott, játékos, semmit nem vesz komolyan (ezzel 
bosszantva mindazokat, aki bármit is komolyan vesznek). Már az egzisztencializmus 
hQsiessége a semmibe futó élet értelmetlenségével szemben is tovat_nt. Marad a céltalan 
kísérletezés, az átélés, a felelQtlenség, mert nincs semmi olyan igazodási pont, amelyet a 
gondolkodó komolyan venne. Minden befogadható, ami nem veszi magát komolyan és 
nem állítja magát elénk példaképként. Akkor üldözendQ. Vagyis a posztmodern tolerancia 
kicsit emlékeztet a régi görög vagy a hindu vallási toleranciára: a sok isten mellé még egy 
jöhet, mert elfér, de az egyetlen Isten (pláne adott, kizárólagosságot feltételezQ kijelentés-
sel együtt) káromlásnak minQsül. 

A dekonstrukció célba veszi a metafizikai gondolkodás minden elemét, fogalmát, fo-
galmazásmódját, módszerét. Addig bont, amíg minden el nem t_nik. (Kicsit emlékeztet a 
helyzet az elemi részecske fizikára, ahol Rosenberg, az USA-ban annak idején kémként 
kivégzett atomfizikus szerint „amit ma elemi részecskének nevezünk, az se nem elemi, 
se nem részecske”. Igaz, a fizikában már megindult egyfajta túllépés ezen az állapoton, 
ld. pl. Capra könyveit.29) Nincsenek központi gondolatok, csak párhuzamos narratívák, 
diskurzusok.30 Nincs linearitás, kauzalitás, a rendszerek hirtelen, szinte ok nélkül vált-
hatnak át stabil állapotaik között, amint azt a káoszelmélet31, vagy az egyensúlytól távoli 
rendszerek termodinamikája és a katasztrófaelmélet32 jósolja. A „módszerellenesség”, az 
„anything goes” (minden elmegy) feyerabendi álláspontja a jellemzQ, amit sok valós tör-
téneti eseménysor vizsgálatával lehet „igazolni”.33

A posztmodern tehát nem annyira valami definiált diszciplína, az is kérdéses, hogy 
egyáltalán új-e, vagy a „modern” dekadens változata – inkább posztmodern életérzésrQl 
lehet beszélni, egy enervált, unott, ugyanakkor esetenként pengeélesen kritikus gondol-
kodásmódról, amely már valóban inkább csak lebont, mint épít. 

Nem célunk itt az egyes szerzQk gondolatainak részletes vizsgálata és bírálata, inkább 
azokat a mechanizmusokat szeretnénk megérteni, amelyek a szituáció kialakuláshoz ve-
zettek és azt megvizsgálni, hogy van-e kiút abból a válságból, amibe az európai gondol-
kodás jutott?
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(Történetfilozófiai háttér) Megkérdezhetnénk, hogy az a fajta kiúttalanság, ami ma körül-
vesz bennünket, egyedülálló-e a történelemben, vagy kereshetünk más hasonló korsza-
kokat a történelemben, amelyek saját helyzetünk megértésében is segíthetnek? Legalább 
egy, európai történelemben jól ismert idQszakot idézhetünk: a Római Birodalom hosszan 
elnyúló agóniáját, amin már Gibbon is elmélkedett, és amit Spengler a Nyugat alkonyá-
ban34 úgy emleget, mint az antik világ alkonyát. Sok hasonlóságot találhatunk a késQ 
császárkor világa és a magunké között, többek között azt, hogy a hajdani, görög alapokra 
építQ filozófiai iskolák jelentQsége eltörpül a gazdasági eredmények, a politikai harcok és 
hódítások, a szórakozás mellett, a tudomány helyett a tradicionálistól eltérQ (idegen erede-
t_, szinkretisztikus) vallási mozgalmak burjánzanak, meglazulnak az erkölcsök, a hajdani 
többé-kevésbé demokratikus rendet elQször egy látszat-szenátus, majd leplezetlen császá-
ri egyeduralom váltja fel. (A katona-császárok kora, amikor a féktelen hatalomvágyat és 
annak erQszakos megszerzését már álcaként is alig borítja a hajdani kultúra, a mi törté-
nelmünkben még elQttünk van.) Egy másik érdekes hasonlóság a széthulló birodalomban 
felerQsödQ migráció (népvándorlás).35 Anélkül, hogy itt belemennék Spengler, Toynbee, 
Sorokin és mások munkái nyomán a ciklikus történelemelméletek elemzésébe, inkább 
csak arra hívom fel a figyelmet, hogy e teóriák egyik legfrissebb továbbfejlesztésében 
Szmodis36 – sir Henry Maine és Spengler nyomán – kétféle kultúrát különböztet meg: a 
stagnálót és a ciklusosan fejlQdQt, amelyek közül az elQbbit monisztikusként, az utóbbit 
duális princípiumúként azonosítja. Az elQbbiek közé sorolja a jelenleg ismertek közül pl. 
az indiait és a kínait, az utóbbiak közé a babilonit, a görögöt, a rómait és a nyugat-euró-
pait.37 Az utóbbi csoport jellegzetességei közé sorolja azt, hogy bennük két (rendszerint 
két etnikumhoz vagy etnikum-csoporthoz köthetQ) elv harcol (sokszor egyenlQtlen, de 
szívós küzdelmet folytatva) egymással. (Az egymással küzdQ elvekre, jellemekre és nép-
csoportokra példa a görög kultúrában a pelaszg-hellén, a rómaiban az etruszk-itáliai, vagy 
itt Európában a germán-mediterrán38 ellentét). A duális princípiumú kultúrák rendszerint 
eljutnak saját jellegzetességük végsQ kifejtéséig, majd önmaguk ellentétébe csapva át fo-
kozatosan dezintegrálódnak. Ezt a történelmi ívet igen szuggesztíven ábrázolja Szmodis 
a görög kultúráról írt, frissen megjelent könyvében39, és ez alkotja a római jog eredtérQl 
írott könyvének40 gerincét is, de nem nehéz észrevenni ezt a folyamatot saját, nyugat-eu-
rópai történelmünkben sem. Ezt a hullámzást Spengler a kultúra és civilizáció változása-
ként, Toynbee a növekvQ társadalom (society) megroppanásaként, Bodnár az idealizmus 
és realizmus küzdelmeként41 írja le. Azt csak mellesleg jegyzem meg, hogy már Madách 
„Az ember tragédiája” c. csodálatos (és történet- sQt természetfilozófiai vonatkozásban is 
mélyenszántó) m_vének is visszatérQ motívuma az, hogy az Emberiséget képviselQ Ádám 
miként lelkesül új és új eszmékért, társadalmi modellekért, és miként ábrándul ki és un-
dorodik meg tQlük, amikor azok a gyakorlatban megvalósulnak.

A kultúrák többnyire új, transzcendens világlátással (egyfajta mitológiával, szimboliz-
mussal, létérzéssel) indulnak, amely eleinte homályosan és ösztönösen eposzokban, ka-
rakteresen új vallásos költészetben és építészetben nyilvánul meg, de fokozatosan egyre 
határozottabb formát ölt. Érett formájában a kultúra határozott m_vészi (többnyire vallá-
si) stílust, majd tudományos igény_ dogmatikát alakít ki (amely már bizonyos fokig a ké-
tely jele, hiszen a megerQsítés igényével lép fel olyan területen, ami korábban természetes 
és magától értetQdQ volt), végül fokozatosan megmerevedik, és a hagyományos kulturális 
rendek (ordo = nemesség és papság) ellen fellép az új rend, a polgárság, amely (Spengler 
szóhasználata szerint „nem-rend”, és amely) a civilizációt képviseli a kultúrával szemben. 
A civilizáció a transzcendens helyett az immanens (a jelenségekre támaszkodó) világ-
magyarázatot részesíti elQnyben és evilági célokat t_z maga elé. Spengler a civilizációt 
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puszta negatívumként írja le és fogja fel, kimutatva, hogy minden kultúrának megvan 
a maga civilizációja, amely azonban a szimbolikus téren nem alkot újat, csak a kultúra 
szimbólumrendszerét értelmezi újra és mintegy fordítja ki önmagából. (Szellemesen úgy 
fogalmaz, hogy nemcsak vallás van annyi, ahány kultúra, de ateizmus és materializmus 
is ugyanannyiféle van). Ez az (igen leegyszer_sítve vázolt) folyamat a ciklikusan fejlQdQ 
társadalmakra igaz, Szmodis szerint azonban ez csak a társadalmak egy részére (köztük a 
mienkre) jellemzQ – de erre még késQbb röviden visszatérünk.

Toynbee a maga történelemmagyarázatában kevésbé ellenséges a kései civilizációkkal 
kapcsolatban, de Q is úgy látja, hogy egy adott társadalom élQ idQszaka után megroppa-
nás következik (pontosabban nála nem szükségszer_en következhet) be, amit szellemi és 
társadalmi degradáció követ. P azonban úgy látja, hogy az ebben az idQszakban létrejö-
vQ univerzális államok, birodalmak (nem marxi értelemben vett) proletariátusa a maga 
szenvedésbQl magasabb vallásokat hoz létre, amelyek egy újabb élQ társadalom alapját 
képezhetik (leszármazott, „leány-kultúrák”).

(Értékek és tények) Azt, hogy mi okozza ezt a hullámzást, többféle módon is meg lehet 
próbálni magyarázni, de van egy olyan magyarázat, amely az emberi személyiség és a 
csoportdinamika alapvetQ jellemzQit veszi alapul. E megközelítés alapját az a megfigyelés 
képezi, hogy az emberi gondolkodásban kétféle gondolat szerepel: az értékelQ és a meg-
ismerQ gondolat42, vagy másképp megfogalmazva az ember létérvényesítQ és létmagya-
rázó gondolatai, törekvései, megnyilvánulásai. Az értékelés, a létérvényesítés arról szól, 
hogy egy egyén (vagy egy közös értékeket megosztó közösség) mit tart kívánatosnak 
vagy kerülendQnek, mit tart jónak vagy rossznak, erkölcsösnek vagy erkölcstelennek, 
mit tart szépnek vagy rútnak és így tovább. A létmagyarázó gondolatok az adott egyén 
(vagy inkább kultúra) által a külvilágot alkotó elemek közti összefüggéseket, mondjuk 
úgy, oksági viszonyokat igyekeznek felismerni (megfigyelés útján), amelyek a gyakorlati 
tájékozódást segítik és bizonyos korlátok között lehetQvé teszik a jövQbeli események 
megjóslását. A létmagyarázó gondolatoknak logikusaknak, ellenQrizhetQknek, vitathatók-
nak, igazolhatóknak vagy (popperi értelemben) falszifikálhatóknak kell lenniük, vagyis 
ha bizonyos alapelemek létét feltételezzük, akkor a köztük fennálló kapcsolatokat (illetve 
ezekre vonatkozó jóslatokat) ellenQrizni lehet. (Mondani sem kell, hogy nem egyforma 
az olyan állítás falszifikálhatósága, hogy ennek a tárgynak a tömege 2 g, és annak, hogy a 
Világegyetem hozzávetQleg 15 milliárd évvel ezelQtt keletkezett. Minél távolabbi követ-
keztetést vonunk le és minél kevésbé áll fenn a jelenség megismételhetQsége, annál nehe-
zebb az állítás érvényességét ellenQrizni.43) Az értékelQ gondolatok között azonban nem 
logikai ellentmondás áll fenn, hanem ellentét, sQt, még csak nem is a gondolatok, hanem 
az adott értékeket valló emberek között – a kijelentés tárgyára vonatkozóan. A létmagya-
rázó gondolat célja ugyanis a jelenségek közti összefüggés megállapítása, a létérvényesítQ 
gondolat viszont nem a tárgyról (jelenségrQl) szól, hanem a kijelentQ személy és a tárgy 
viszonyáról (a kijelentQ szemszögébQl). Nem objektív ítélet, hanem önkijelentés, a kije-
lentQ céljairól, preferenciáiról, vágyairól szól.44 A létérvényesítQ gondolat (pontosabban 
annak kimondott változata) lehet Qszinte vagy hazug, de nem lehet igaz vagy hamis, bizo-
nyítható vagy cáfolható abban az értelemben, mint a létértelmezQ gondolatok.

A létérvényesítés univerzális és primer funkciója a létezQ dolgoknak (ez azzal az állí-
tással egyenérték_, hogy élnek, léteznek), a létmagyarázat másodlagos és csak a létfor-
mák egy részére alkalmazható. (Itt nincs helye annak, hogy a kérdés lételméleti hátterét 
vázoljuk és boncolgassuk.) Tekintettel azonban, hogy ez az írás a gondolkodás válságá-
val foglalkozik, az átlagosnál nagyobb teret kell szentelni az emberiség azon kisebbségi 



BÁNHEGYI GYÖRGY: A MÓDSZER TÉNYLEG HALOTT? 7

csoportjának, aki tud és akar gondolkodni a világ jelenségeirQl. Hogy is mondja Babits 
csodálatos versében?45

Jobb volna nyugton és szó nélkül élni,
csak élettel s szerelemmel beszélni.

De nem lehet. Már nekem ez az élet.
Már nekem ez a legjobb szerelem.

Tény, hogy amint az ember egyéni tevékenységében a logikus gondolkodás jóval kisebb 
szerepet játszik, mint azt feltételezni szeretjük (ld. a büszke homo sapiens elnevezést), és 
jóval nagyobb szerepük van a tudattalan impulzusoknak, a társadalmak közösségi életében 
is a tudatos reflexió jóval kisebb szerepet játszik, mint azok a félig-meddig tudatos indít-
tatások, amelyek mintegy az adott társadalom, kultúra létérvényesítésének esszenciáját 
alkotják. (Eltekintve attól, hogy a társadalomnak nincs személyisége, amely létét érvénye-
síthetné, mégis bizonyos egységesség figyelhetQ meg megnyilvánulásaiban, különösen, ha 
azokat más társadalmakéival hasonlítjuk össze.) Ennek ellenére érdemes figyelmet fordítani 
a nemcsak ösztönösen, m_vészileg, hanem a tudatosan, szándékosan intellektuális módon 
kifejtett gondolatokra is, mert azok egyrészt hatékonyak lehetnek, ha valóban a társadalom 
ösztönös gondolatait fejezik ki és visszhangozzák olyan módon, ahogyan azt az átlagember 
nem tudná kifejezni, de utólag azonosulni tud vele, másrészt az ilyen szisztematikus gondo-
latok elég tömören tudják kifejezni az egyébként csak sok helyrQl, fáradságosan összegy_jt-
hetQ véleményeket. Az ösztönös, világnézetet meghatározó, szimbolikus világértelmezés 
mindenképpen elsQdleges, a belQle származó, viszonylag kései, tudatos, világmagyarázó 
reflexió másodlagos.46 A jelenségeket a magyarázatot kívánó emberi elme ok-fogalmakkal 
kapcsolja össze (mint amilyen például a görögök számára a forma, a Nyugaton az erQ47), de 
hogy melyek ezek az ok-fogalmak, az kultúránként változó. A maga körén belül azonban az 
ok-fogalmakra épülQ világmagyarázatnak logikusnak kell lennie, és m_ködnie kell, a meg-
figyelés alapján finomítható és javítható (ez Kuhn paradigma-elméletében a „normális” idQ-
szak). Amikor azonban az egész világértelmezés összeomlik abban az értelemben, hogy az 
ok-fogalmak mögött levQ mitológia már nyomaiban sem hat és érvénytelenné válik, akkor 
új világkép, új mitológia és késQbb új ok-fogalmak alakulnak ki. (Ez a paradigma-elmélet 
természetes kiterjesztése, amire korábban utaltam.)

Spengler általánosságban megkülönbözteti a „rassz-embereket” és a „szellem embe-
reit”, akik közül az elsQ csoport elsQdlegesen a társadalom m_ködtetésével, hatalommal, 
illendQséggel, renddel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, a második pedig az igazság 
vagy hamisság kérdésével. Úgy is mondhatnánk, hogy az egyik esetben a létérvényesítQ 
impulzusok nyomják a létmagyarázat nem közvetlenül értékekhez köthetQ elemeit, a má-
sodik esetben inkább fordított a helyzet. Spengler azt is hozzáteszi, hogy az elsQ csoport 
otthonos közege az idQ, a sors, a másodiké pedig a (változatlannak és öröknek gondolt) 
tér. Az elsQ csoportot a feltörekvQ kultúrák idején a nemesség képviseli, a másodikat a 
papság, a civilizáció idején pedig a politikusok/pénzemberek/iparbárók képviselik az elsQ 
csoportot, a tudósok a másodikat. Spengler szerint a sorsként felfogott idQ tudománya a 
fiziognomika, a téré a szisztematika. Tény, hogy a két csoport kevéssé tud kommunikálni 
egymással. Kevés szomorúbb jelenet van az evangéliumokban annál a „beszélgetésnél”, 
amelyet Jézus és Pilátus folytat az igazságról.48 Jézus az örök igazságról beszél, és mikor 
Pilátus lekicsinylQen visszakérdez, hogy „Mi az igazság?”, azt nyilvánítja ki, hogy neki 
csak az erQsebb igazsága számít – itt és most.
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De hogy visszatérjünk a tudományos kérdésekhez, az egyének és társadalmak visel-
kedését (mintegy „jellemét”) leíró vonások, értékek, motívumok rendszerezésével igen 
sokan foglalkoztak, itt elég ha Triandis, Trompenaars, Hofstede, Schwartz, Markus, 
Kitayama, Hall és mások munkáira hivatkozunk.49 Vegyük példaként a Schwartz által 
kördiagramban ábrázolt univerzális alapértékeket:

Jól látható, hogy a kördiagram szemben levQ oldalain egymással ellentétes, egymásnak 
feszülQ, egyszerre nehezen realizálható értékek vannak, míg egymás mellé inkább többé-ke-
vésbé rokon értékek kerülnek. Ugyanígy feszülnek egymásnak a spengleri értelemben vett 
kultúra és a civilizáció (vagy a modern politika nyelvére lefordítva – nem kevés áttétellel és 
fenntartással – a konzervatív és a liberális szemlélet) értékei is. Vannak tehát olyan értékek, 
jellemvonások, amelyek nagy valószín_séggel társulnak egymással, miközben kizárják ezek 
ellentéteit.50 Már csak pusztán valószín_ségi alapon is feltételezhetjük, hogy az emberek fele 
egyfajta, a másik fele az ezzel ellentétes értékrendszerhez vonzódik, és felváltva jutnak ura-
lomra – egyfajta történelmi váltógazdaságot produkálva. Ez magyarázatot nyújthat a nagy kul-
túra-civilizációs ciklusok 500-1000 éves változásaira éppúgy, mint a Toynbee, Bodnár vagy 
mások által megfigyelt „rövidebb hullámhosszú” (50-100 éves) ciklusokra.51 A megvalósuló 
értékrend az emberi tökéletlenség miatt igen hamar felszínre hozza a hibákat, ellenmondáso-
kat, ezért az ellenzékben levQ, feltörekvQ erQk mindig elQnyben vannak, mert még vannak 
olyan nem realizált értékeik, amelyek buktatói még nem látszanak elQre. A Szmodis szerinti 
duális, ciklikusan fejlQdQ kultúrák mindenesetre hajlamosak arra, hogy kritikai érzékük és 
hajlandóságuk révén ezeket az ellentéteket odáig fokozzák, ami már dezintegrálja az egész 
társadalmat. Érdekes módon a yin-yang egysége, vagy harmóniája inkább a monisztikus, 
stagnáló társadalmakra jellemzQ, amelyek az antropológiai megfigyelések szerint a logikai 
ellentmondásokat és párhuzamosságot is jobban tolerálják gondolkodásukban.52

(Dogmatizmus és relativizmus) Azt a tényt, hogy a világban érdekek, értékek pluralizmusa 
figyelhetQ meg, a különbözQ hajlandóságú, beállítottságú emberek másként kezelik. Régi 
megfigyelés, hogy a konzervatív vagy liberális beállítottság (amely itt egy jóval általánosabb 
kettQsség rövid megjelölése) összefügg azzal, hogy egy egyénben vagy egy közösségben 
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stabilitás – rend – kollektivizmus – konzerváció vagy a nyitottság – önmeghaladás – stimu-
láció – individualizmus együttes jelenti-e a nagyobb értéket. A legdöntQbb talán Hofstede 
„bizonytalanság kerülési hajlam” dimenziója. Határozott korreláció mutatható ki e tényezQ 
és más rokon vonások, valamint a konzervativizmus elterjedtsége között.53 Az elsQ csoport 
akkor érzi magát létében fenyegetve, ha a változás túl gyors, vagy elkerülhetetlen, a máso-
dik pedig akkor, ha számukra értelmetlen szabályokkal korlátozzák explorációs hajlamaikat.

Itt nem árt egy rövid kitérQt tenni azzal kapcsolatban, hogy az úgynevezett konzervatív-
liberális beállítottság mennyire velünk született és mennyire tanult sajátosság. Ennek a prob-
lémának felvetése (ami az Qsrégi „nature-nurture” vita egyik alesete) rendszerint szélsQséges 
indulatokat támaszt54, pedig a megválaszolásához szükséges tudományos apparátus már meg-
lehetQsen régen rendelkezésre áll.55 Az egyik kulcs a kvantitatív szemlélet a kvalitatív helyett, 
amely lehetQvé teszi a hipotézisek szignifikancia-vizsgálatát. A másik az iker- és egyéb fokú 
rokonság hatásának vizsgálata és a faktoranalízis. Anélkül, hogy itt belemennénk azokba a 
problémákba, amelyek a kérdQívek (és egyéb vizsgálati módszerek) összeállítása, validálása 
jelent, annyi kijelenthetQ, hogy adott szignifikancia-szinten jól elkülöníthetQk olyan személyi-
ségvonások, amelyek felhasználhatók az adott személy adott szituációkban való viselkedésé-
nek elQrejelzésére. Az, hogy ezek száma pontosan mennyi, vita tárgya (a manapság legtöbb 
célra általánosan elfogadott öttényezQs modell a pontosabb leírásokhoz kevésnek bizonyult, 
Cattell pl. 16 faktoros modellt látott szükségesnek), a kultúraközi átvihetQség a fordítások mi-
att problematikus lehet (bár ennek adekvát volta is vizsgálható), a faktoranalízisben felhasznált 
lineáris megközelítés túl leegyszer_sítQ lehet, és bonyolítja a helyzetet, hogy a személyiség 
„statikus” vonásai mellett a viselkedést az idQben változó motiváció is befolyásolja – mindez 
azonban nem változtat azon a tényen, hogy az egyes faktoroknál vizsgálni lehet az örök-
letes tényezQ erQsségét, illetve a környezeti tényezQkhöz képesti súlyát. A probléma másik 
(valóságos) aspektusa az, hogy az elkülönítet faktorok a mért tényezQk bizonyos (lineáris) 
kombinációi, amelyeket (leegyszer_sítve) úgy választanak meg, hogy az így kapott faktorok 
között minimális legyen a kölcsönhatás. (Az eljárás bizonyos mértékig emlékeztet arra az 
ortogonalizációs eljárásra, amelyet vektorterek bázisválasztásánál és leírásánál használunk.) 
A humán értelmiségi számára ilyenkor fontos kérdés, hogy hogyan nevezzük el az így kapott 
faktort? A legnagyobb súlyú összetevQ alapján? Akkor csalunk. És mi van, ha összemérhetQk 
a súlyfaktorok? A kísérleti pszichológus inkább használ semleges A, B, C, D stb. jelölése-
ket, mert számára nem a megnevezés mágikus diadala a döntQ, hanem az, hogy az így nyert 
faktorokat fel tudja használni ismét más viselkedési minták elQrejelzéséhez. Természetesen 
egy-egy viselkedést megint nem egy faktor határoz meg (vagy ír le), hanem az összes, kü-
lönbözQ súlyokkal. Szó sincs tehát egyszer_ egy-az-egybeni oksági meghatározottságról. Az 
egyes faktorok örökletes/szerzett jellege megint csak nem bináris (0,1) jelleg_, vannak inkább 
örökletes és inkább környezetileg determinált faktorok. És még ahol kimutatható is esetleg 
egy örökletes jelleg, ott is biztos, hogy nem egy gén a meghatározó, inkább multi-génes meg-
határozottságról van szó (arról nem is beszélve, hogy a korreláció még nem jelez föltétlenül 
oksági kapcsolatot). Talán abban foglalnám össze a bennem kialakult képet, hogy nem értel-
metlen dolog arról beszélni, hogy vannak velünk született hajlamok, amelyek viselkedésünk 
jellegét befolyásolják, többek között azokat is, amelyek az egymással ellentétes értékek közti 
választásunkat, preferenciáinkat eldöntik. Természetesen nem egyedül, és nem a társadalmi 
környezettQl függetlenül. Egy olyan bonyolult viselkedés, mint a politikai nézetrendszer meg-
választása, nyilván nem jósolható meg biológiai faktorok alapján, de pl. már az explorációs 
hajlam vagy az újtól való félelem esetében már talán több esélyt látok erre, és azon egyáltalán 
nem csodálkozom, hogy a bizonytalanság kerülési hajlam és a politikai preferenciák között 
korreláció áll fenn.
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Az értékpluralitást a konzervatív hajlamú emberek56 és csoportok nem ritkán dogmatiz-
mussal próbálják leküzdeni, hisznek az értékek objektivitásában, (saját) értékeik egyedül-
valóságában és univerzalitásában, és ennek érvényesítésében a (politikai) hatalom eszközeit 
is legitimnek tartják. A liberálisabb szemlélet_ emberek vagy nem hisznek univerzális igaz-
ságokban, vagy úgy gondolják, hogy ilyeneknek nem juthatunk birtokába, ezért türelme-
sebbek a különvéleményekkel szemben (kivéve magát a dogmatizmust). A dogmatizmussal 
szembeni harc (különösen Európában) kitermelte azt a fajta liberális messianizmust, amely-
lyel kapcsolatban a konzervativizmus joggal veti fel azt a kritikát, hogy egy elképzelt, és 
soha meg nem valósuló jövQ felé rángatja (verbális vagy fizikai erQszakkal) a társadalmat 
(és így egy speciális értelemben maga is dogmatikussá válik). Igaz, azt nem teszik hozzá, 
hogy a konzervativizmus rendszerint egy ugyanilyen soha nem létezett (idQnként kreált, és 
szinte mindig kozmetikázott) múlt nevében végzi a maga, gyakran semmivel sem kevésbé 
erQszakos társadalommérnöki tevékenységét egy olyan populáción, amely túlnyomó több-
ségének a megQrizni kívánt hagyományok már semmit nem jelentenek. De itt nem ebben 
az örök vitában szeretnénk dönteni, csak konstatáljuk a tényeket és megpróbáljuk ezeket a 
megfigyeléseket hasznosítani a posztmodern gondolati válság magyarázatánál.

A jelzett csoportok közti harc intenzitását egy másik érdekes megfigyelés magyarázza, 
az emberek dominanciához való viszonyának sokfélesége. Szmodis egy nemrég megjelent 
tanulmányában57 az adleri és jungi pszichológia és típus-tan58 elemeit felhasználva elemzi 
a dominancia-igénylQ és a dominanciát negligáló típusokat. Anélkül, hogy itt (az amúgy 
rendkívül élvezetes, és az említett dichotómiánál több faktort figyelembe vevQ, hat-osztatú 
beosztást eredményezQ) fejtegetésekbe belemennénk, megemlítjük, hogy a dominancia-
igénylQ és a dominanciát negligáló típusok igen szoros összefüggésben állnak azokkal a 
tulajdonság-együttesekkel, amelyeket fentebb az (általános értelemben vett) konzervatív/
liberális dichotómiával kapcsolatban emlegettünk. A dominancia-igénylQ típus a rend iránti 
törekvés részeként próbálja maga alá rendelni mindazokat, akik az általa kívánatosnak ítélt 
rendet megzavarhatnák.59 A fentebb említett két Jost tanulmány arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a konzervatív szemlélet igazolni, stabilizálni próbálja és erQlteti a (társadalmi) egyen-
lQtlenségeket is. A dominancia-igénylQ típust már az önmagában zavarja, hogy van, akit az 
általa nagyra tartott (és egyedül érvényesnek tekintett) hierarchia vagy rend nemcsak, hogy 
nem érdekli, de még aktívan tesz is ellene. A hierarchia-negligáló típust vérmérsékletétQl 
függQen a dominancia-igénylQk ezen igénye hidegen hagyja, mulattatja, esetleg bosszantja. 

Egymásba fonódó köröket látunk tehát itt: a kultúra és civilizáció, a konzervatív és 
liberális, dominancia-igénylQ és dominancia-negligáló típusokat, amelyek mind az em-
beri személyiség valamilyen vonásához köthetQk, és közvetlen kapcsolatot mutatnak 
a posztmodern „szabadságharcával” minden ellen, amit korlátnak érez. Ez csak késQi 
manifesztációja egy örök harcnak, amit a mi európai kultúránkban is, sokkal korábban 
is meg lehetett figyelni. Távolabbról nézve a posztmodern lázadás csak egy epizód lesz 
az európai történelem kései periódusában, ma csak azért látszik olyan jelentQsnek, mert 
idQben közel vagyunk hozzá. Az európai, eszkatologikus hagyományokra építQ történe-
lemszemlélet60 amúgy is hajlamos eljátszani az Akhilleusz-paradoxonnal: a történelmet 
szereti egyre rövidülQ idQszakokra osztani (ld. az egyébként meglehetQsen otromba ókor 
– középkor – újkor – legújabb kor felosztást, amit a „történelem vége”61, vagy a „post 
histoire”62 követ). Ez a „világvége” érzés áthatotta Hegel és Marx munkáit is, amikor a 
történelem elér az általuk elképzelt kiteljesedéséhez. Mintha a rövidülQ korszak-jelölések 
megakadályoznák Akhilleuszt abban, hogy utolérje a teknQsbékát. Minket is utol fog érni 
és el fog hagyni a történelem.
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(Van út elQre?) Milyen tanulságokat vonhatunk le magunk számára mindabból, amit eddig vé-
giggondoltunk? Hiszen nincs itt a történelem vége (még a miénk sem), és ahogy a történelmi 
sémákat elvetQ emberek elQszeretettel hivatkoznak rá, az ember szabad, a sorsunk a saját ke-
zünkben van, jóvá és rosszá tehetjük jövQnket. A magam részérQl jóval szkeptikusabb vagyok 
az emberben levQ jó lehetséges kibontakozásával kapcsolatban, és a ciklikusan fejlQdQ kultúrák 
sorsát vizsgálva nem vagyok optimista az európai kultúra hosszú távú túlélésével kapcsolatban 
sem, de ez úgy érzem, hogy ez még néhány évszázad, és nem néhány évtized kérdése. Különben 
is nekünk, akik ide és most születtünk, itt és most kell helytállnunk, ahogyan lehet.63 Úgy vélem, 
hogy a posztmodern igenlQi és ellenzQi is hajlamosak szélsQséges véleményeket alkotni, amikrQl 
már az ösztönünk is azt súgja, hogy valószín_leg hibásak, vagy legalábbis veszélyesek.

Melyek azok a részletek, vonások, amikkel egyet tudok érteni a posztmodern áramlatokban? 
Azzal mindenképpen, hogy a merev dogmatizmus a tudományban (és nem csak ott) káros. 
Azzal is, hogy örök igazságok, ha vannak is, nem érhetQk el biztonsággal az ember számára. 
(Most nem értékelQ, hanem világmagyarázó igazságokra gondolok. Az értékek, ahogy látom, 
nem a világról szólnak, hanem a mi saját, világhoz való viszonyunkról. Az érték nem cáfolható, 
legfeljebb csalódhatunk abban, amiért korábban lelkesedtünk. Élni és meghalni viszont csak 
ezekért a meg nem cáfolható, de nem is bizonyítható „igazságokért” – értékekért – lehet és ér-
demes. A megismerQ gondolatok szolgálják ugyan azt, hogy értékeinket jobban tudjuk realizál-
ni, de arra nem alkalmasak, hogy „igazoljuk” velük ezeket a realizálandó értékeket). Egyetértek 
azzal is, hogy az akadémikus tudomány számára sokáig olyan biztosnak és magától értetQdQ-
nek tartott tételek nagy része kulturálisan kódolt, történelmi termék, amely egy másik kultúra, 
vagy kor számára nem emészthetQ és dekódolható, vagy legfeljebb csak bizonyos mértékig. A 
technikai ismeretek sokkal nagyobb mértékben átadhatók, mint pl. a filozófiai, teológiai vagy 
akár a történelmi gondolatok. Azt is elfogadom, hogy minden írás-értelmezés nagymértékben 
nyitott, és sokkal jobban függ az értelmezQtQl, mint azt szeretnénk, vagy hajlandók vagyunk 
elfogadni. Elfogadom, hogy a más kultúrák, korok megismerésében amennyire lehet, le kell 
vetni saját megrögzött véleményeinket, és ha valóban meg szeretnénk érteni Qket (nem csak 
elítélni és uralkodni fölöttük), akkor teljes nyitottsággal kell közelednünk hozzájuk. (Ami nem 
jelent föltétlenül egyetértést!) 

Hol válnak el útjaim a posztmodern radikálisaitól? Ott mindenképpen, hogy nem vetem el ab 
ovo a modell-alkotást sem a természet- sem a társadalomtudományban (sQt inkább támogatom). 
Nem megyek el az egyediség abszolutizálásáig, hasznosnak tartom a sémákat, a megfigyelés 
– fenomenológia – elméletalkotás sorrendjét, természetesen folyamatos korrekció mellett. A 
tudományt a nem abszolút igazságok is elQre viszik. Hogy csak saját tudományágamnál, a ké-
miánál maradjak, a vegyérték fogalma elQször a többszörös súlyviszony törvény miatt merült 
fel, aztán folyamatosan finomodott pl. az oxidációs szám, koordinációs szám, kötésrend stb. 
bevezetésével. Mondhatnánk, hogy az eredeti fogalomból nem maradt semmi, mégis haszná-
latban van mindmáig – csak ismerni kell a korlátait és tudni kell, hogy mit értünk alatta, amikor 
használjuk. Hova lenne a biológia a faj fogalma nélkül, annak ellenére, hogy minden érintett 
ismeri a korlátait, a kontúrok elmosódottságát? Ha azt az érvelést használnák a biológusok, 
amivel a társadalomtudományban (különösen a történelemben) gyakran találkozunk, hogy „ne 
alkossunk kategóriákat, mert nincs két egyforma társadalom”, hogy alakult volna ki a genetika, 
vagy akár az anatómia (hiszen nincs két egyforma egyed a természetben sem)? Az mindeneset-
re óvatosságra kell, hogy intsen, hogy még a leggazdagabb antropológiai gy_jtemények is leg-
feljebb néhány ezer társadalmi formát írnak le, a történelmi kultúrák száma pedig (attól függQ-
en, hogy mit tekintünk „független” egységnek) legfeljebb néhány tíz, maximum néhány száz.

A magam részérQl szívesen és bátran használom a tipológiát, a sémákat, a kategóriákat – ter-
mészetesen nem tartom Qket többnek eszközöknél. Vannak jobb és vannak rosszabb eszközök, 
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amelyeket tökéletesíteni kell, de azért nagyon hasznosak lehetnek. Társadalomtudományi té-
ren sokat várok az óvatos, de határozottan multidiszciplináris beállítottságú megközelítéstQl64, 
amely a szigorúan vett történeti megközelítés mellett integrálni próbálja a humán-etológia, az 
evolúciós-, személyiség- és szociálpszichológia, a kulturális antropológia és számos más tudo-
mány eredményeit az emberi jelenség megértQ leírásához. Nem várok statikus egyensúlyt, amíg 
élet van, a változás örök, az egyensúly mindig dinamikus, ellentétes erQk, folyamatok átmeneti 
egyensúlya. Nem vagyok naiv, nem várok egyformaságot az emberek között, tehát a dinamikus 
egyensúly, harcot okozó polaritás nem fog elt_nni. Manapság sokat emlegetik a rókáról és a 
skorpióról szóló tanmesét, igaz, a politikai ígéretekkel, és nem az eszmetörténettel kapcsolatban. 
Nem várom tehát azt, hogy a skorpió természet_ek elveszítsék saját természetüket, de annyit 
elvárnék legalább a hozzám hasonló, szellemi dolgokat értéknek tartó sorstársaimtól, hogy a ma-
guk helyén küzdjenek a szellem autonómiájáért a mindenkori, mindent saját szempontjai szerint 
meghatározni kívánó hatalmi akaratokkal szemben, mert a szellem autonómia nélkül nem tölt-
heti be funkcióját. Ugyanakkor a szellem jogos autonómia-igénye ellenére sem azonos a teljes-
séggel, ezt éreznie és vallania kell, ha maga nem akar a mindent elnyomó hatalom helyébe lépni.

Számomra nem megoldás sem a fundamentalista fanatizmus (megdöbbentQ látni, hogy mi-
lyen hamar megvalósult Naphta jóslata, hogy egyesek intellektuálisan önként fel fogják adni 
akár a heliocentrikus világképet is azért a biztonságért, amit a fundamentalizmus társadalmi 
és pszichés téren ígér), sem a mindent leromboló kétely, amely mindent visszájára fordít, 
dekonstruál, szinte öncélúan szed darabjaira. Azt, hogy mihez vezet a két álláspont túlhajszolása, 
Settembrini és Naphta vitájának tragikus vége is szimbolikusan jelzi. Persze ahhoz, hogy a szo-
morú végkifejlet létrejöjjön, kellett az a „nagy ingerültség” is, amely a Varázshegy szanatóriu-
mában a nagy világégés kirobbanása elQtt kialakult. Az író akkor még reménykedett, hogy Hans 
Castorp (az élet féltett gyermeke, aki bizonyos mértékben az európai kultúra letéteményese is) 
számára még van kiút, menekülés. Thomas Mann második világháborút követQ regényének, a 
Doktor Faustusnak hangulata már ennyire sem optimista, és a „nagy ingerültség” légköre ma, a 
XXI. század elején is fenyegetQen körülvesz bennünket. 

A módszer minden tökéletlensége ellenére sem halott, a teljes dekonstrukció nem jelent meg-
oldást. Hadd fejezzem be egy idézettel a VarázshegybQl: „Az emberi megismerés eszközeit és 
formáit bírálni, érvényességüket kétségbe vonni képtelen, becstelen és gonosztól való vállalko-
zás lenne, ha valaha is más céllal párosulna, mint azzal, hogy az értelemnek korlátot szabjunk, 
amelyet nem léphet át anélkül, hogy voltaképpeni feladatát el ne hanyagolná.”
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