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Mint a sár kány, amely nek min den le vá gott 
és le szá radt fe je he lyén két új fe je nő, és az 
új fe jek ből újabb kis fe jecs kék ágaz nak ki, 
és már bon ta koz nak az újabb rü gyecs ke-
fe jek, és mo hón csa csog nak egy más közt, 
és rág csál ják egy mást, ero ti ku san, fél té ke-
nyen, test vér sze re lem mel, ilyen ez a poszt-
mo dern, ha a könyv tá ri ka ta ló gus ból pró-
bá lunk tá jé ko zód ni. Egye te mi és könyv pi-
a ci sár kány, amely evo lú ci ós fá ra ha son lít 
in kább, mint esz me rend szer re, mi köz ben 
tör té ne ti kor szak nak ál lít ja ma gát. Nem 
könnyű el bán ni a poszt mo dern nel, mert 
mind ig lesz fe jecs ke, amely vissza fe le sel, 
s a Human Sciences Citation In dexre 
mu tat va ki a bál ja, hogy mi már az el len ér-
ve ket is rég ki ta lál tuk, meg cá fol tuk, 
ma gun ké vá tet tük, asszi mi lál tuk, 
dekonstruáltuk és be ke be lez tük, és egyéb-
ként is: itt va gyunk. A kö vet ke zők ben 
még is er re tö rek szem, a nagy le szá mo lás-
ra. Azt sze ret ném mon da ni, hogy a poszt-

mo dern kor szak nem lé te zik, könnyű nek ta lál ta tik azon a me ta fi zi kai mér le gen, amely a 
me se be li ször nye ket az iga zi ször nyek től kü lön vá laszt ja. Nem kí vá nok ezért most egyet-
len fe jecs ké vel sem vi tá ba bo nyo lód ni, az ef fé le vi ta ér de kes és ter mé keny le het, de nem 
so kat mond ar ról, ami itt en gem fog lal koz tat: hogy ugya nis ér de kes, fon tos, meg vi lá gí tó, 
moz gó sí tó, lé nyeg lá tó, szin té zis al ko tó fo ga lom-e a poszt mo dern fo gal ma. Más kép pen 
fo gal maz va: hogy cél sze rű-e egyál ta lán poszt mo dern ről be szél ni, vagy e szó in kább 
inkantáció, má gi kus rig mus, amely ta lán ka pasz ko dó kat lát szik kí nál ni a ka pasz kod ni 
vá gyók nak, csak e ka pasz ko dók ba ép pen ka pasz kod ni nem le het, mert el úsz nak, el tűn-
nek, meg sem mi sül nek, ami kor a sze ren csét len tantaloid lény (ezt Pethő Ber ta lan tól lop-
tam) utá nuk nyúl. Nem fo gok be szél ni a poszt mo dern kü lön fé le vál to za ta i nak mél tá-
nyos ság ra tö rek vő vagy dü hön gő kri ti ká i ról sem, no ha ezek a kri ti kák gyak ran töb bet 
el árul nak ar ról, hogy hon nan jön, ho vá tart, és mi vel kí ván konf ron tá lód ni a szer ző, aki 
poszt mo dern nek ne ve zi ma gát, mint a mon dott szer ző írá sai.

Há rom fé le do log ról sze ret nék be szél ni: a tör té ne lem ről, a va ló ság ké pé ről és a po li-
ti ká ról. 

Elő ször a tör té ne lem ről. Ha el te kin tünk most a ke resz tény eszkatológia ad ta ere den dő 
ke re tek től, tör té nel mi kor szak ok há rom fé le kép pen ke let kez nek. El ső sor ban utó lag, a 
tör té net tu do mány ber ke i ben, oly mó don, hogy az egye te mes tör té nel met egy sé ges fo lya-
mat nak lát ni kí vá nó tör té né szek, ép pen az egy ség meg őr zé se vé gett, sza ka szok ra bont-
ják a le folyt időt, majd el ne ve zik és jel lem zik eze ket a sza ka szo kat, asze rint, hogy mit 
te kin te nek ép pen az egy sé gen be lü li egy ség kri té ri u má nak: a gaz da sá gi vi szo nyo kat-e 
avagy a tár sa da lom ré teg ző dé sét és kap cso lat tí pu sa it, a po li ti kai rend szer sa já tos sá ga it, 
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a tech ni kai fej lő dést, eset leg a kul tú rát és a szel le mi áram la to kat és így to vább. Meg fog-
ni és meg ér te ni az időt, ne vez zük ezt így. Má sod sor ban úgy ke let kez nek, de ez leg in-
kább a stí lus tör té ne ti kor szak ok ra áll – a „kö zép kor” fi gye lem re mél tó kü lönb sé gé vel –, 
hogy egy-két nem ze dék egy szer csak új nak és más nak nyil vá nít ja ma gát, s le ki csiny lő en 
be szél, mond juk, a „moderni”-ről, akik min den jót és szé pet el fe lej tet tek a „sö tét kö zép-
kor ban”, amely a fé nyes an tik vi tás és a fel fény lő új já szü le tés kö zé esett, mint Villani 
tet te a ti zen ötö dik szá zad ele jén, vagy a ma ni e ris ták ról, ezek ről a de ka dens tor zí tók ról, 
vagy a ba rok kos, te ker vé nyes, ir ra ci o na lis ta dú va dak ról, a „pri mi tív tár sa dal mak ról”, 
ame lye ket a mi csi szolt tár sa dal munk már meg ha la dott és így to vább, egé szen ad dig, 
míg Ihab Hassan és Jean-François Lyotard nyo mán így nem kezd tek be szél ni a mo der-
ni tásról, amely nek ide je le járt. Min den név nek és jel ző nek meg van az ere de te, az el ha-
tá ro ló dás vá gya, az új ra kez dés büsz ke tu da ta. És ép pen ez a kor szak ok szü le té sé nek 
har ma dik for má ja: az új sej tel me és vá gya, ami kor a je len a jö vő ne vé ben ne ve zi el 
ma gát. Így ne vez te el ma gát a re ne szánsz, a fel vi lá go so dás, a ro man ti ka, az tán pe dig 
egy re gyor su ló ütem ben min den iz mus, moz ga lom, de nem csak a hu sza dik szá zad 
mű vé sze ti moz gal mai, ha nem a hu sza dik szá zad po li ti kai moz gal mai is: szo ci a liz mus, 
fa siz mus, kom mu niz mus, meg annyi tör té nel mi ígé ret. 

Az idő meg ra ga dá sa, az el ha tá ro ló dás vá gya, az új sej tel me: mind ez, ha jól lá tom, 
kom bi ná ló dik a poszt mo dern el mé le te i ben, de nem egy for ma mér ték ben. Ahogy min den 
szó nak, en nek is meg van az ere de te, az az hogy en nek a szó nak nem is egy ere de te van: 
utó lag, a poszt mo dern „kor szak” ki ki ál tá sa után könnyű volt meg ta lál ni Toynbee-nél és 
más ne ves szer zők nél, épí té sze ti te o re ti ku sok nál, kul túr kri ti ku sok nál, akik már a hu sza-
dik szá zad leg ele jén poszt-mo dern ről be szél tek, va la mi lyen össze füg gés ben per sze, de 
ez a va la mi lyen össze füg gés könnyen el fe lej tő dik a kor szak csi ná lás lel ke sült sé gé ben. 
De ha az ős ke re sés től el te kin tünk, a „poszt mo dern” szó ere de te még is csak Ihab Hassan 
het ve nes évekbeli ta nul má nya i hoz köt he tő, el ter je dé se pe dig Lyotard 1979-es La con di
tion postmoderne cí mű köny vecs ké jé hez. Mi volt előbb, az új sej tel me vagy a név adás? 
A hu sza dik szá zad mű vé sze ti moz gal ma i nak tör té ne te mint ha azt mu tat ná, hogy he lyen-
ként és időn ként a név adást már nem is annyi ra az új sej tel me, mint in kább az el ha tá ro-
ló dás és az új kény sze re mo ti vál ja. De az új kény sze re rit kán szül tar tós moz gal mat, rit-
kán lesz „kor szak ká”, ame lyet a poszt mo dern től, no ha, mint ál lí tom, nem lé te zik, hi ba 
vol na el vi tat ni. De tér jünk vissza az ere det hez. Ihab Hassan az el ha tá ro ló dás se gít sé gé-
vel pró bál ja meg ra gad ni az új sej tel mét; ki akar ja mu tat ni, hogy a hat va nas évek ame ri-
kai iro dal má ban a mo dern iz mu son be lül va la mi új kez dő dött, va la mi iro ni kus, ci ni ku san 
já té kos, önreflexív, ent ró pi kus, amit ezért jog gal és jobb hí ján poszt mo dern nek ne vez-
het nénk. Ezt, mel les leg, nem is igen von ja két ség be sen ki. De néz zük az ér de kes fej le-
mé nye ket. A poszt mo dern ki fe je zést be ve ze tő, 1971-es The Dismemberment of Orpheus 
cí mű kö tet új, 1982-es utó sza vá ban Hassan már el len tét pár ok ba ren dez ve jel lem zi a mo -
dern és poszt mo dern szem ben ál lá sát. A hosszú táb lá zat ba jól lát ha tó lag be szi vár gott a 
poszt struk tu ra liz mus és a dekonstrukció nyel ve (totalizálás–dekonstrukció, je len lét–hi -
ány, ér tel me zés–fél re ér tel me zés, je lölt–je lö lő, visible–scriptible, kód–di a lek tus, phal li-
kus–androgín, ere det–nyom, me ta fi zi ka–iró nia stb.), és per sze Lyotard 1979-es köny vé-
nek szem be ál lí tá sa „nagy el be szé lés” és „pe tit récit” kö zött. Már csak össze kel lett kap-
csol ni mind ezt Charles Jencks épí té szet kri ti kus The Languages of PostModern Architec
ture cí mű köny vé vel (1977), amely a plu rá lis stí lus- és for ma hasz ná la tot és a ket tős 
(értsd: egy a nép nek, egy az elit nek) kó do lást ün nep li, és meg szü le tett a kor szak. A nyolc-
va nas évek ele jén va gyunk – el jött a „poszt mo dern” an to ló gi ák, ta nul mány gyűj te mé nyek, 
össze fog la lá si kí sér le tek órá ja (je len tő sebb ne vek: Hal Foster, Wolfgang Welsch), ame-
lyek mind meg pró bál ták a ma guk mód ján meg ér te ni vagy ér tel mez ni, mi szü le tett. Mi 
szü le tik. Ott áll nak a bá bák, és né zik: kor szak lesz? kis korcs stí lus irány zat? po li ti kai 
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kis ded? új em ber? Min den ki nek akad mon da ni va ló ja az új hír ről, a jó hír ről, még ki sem 
fu ra ko dott a szü lő csa tor nán a gyer mek, de már ál mo doz nak ró la, fel nö vesz tik, nagy nak 
lát ják, szép nek és erős nek, és a sa ját juk nak. Plu ra lis ta lesz, ér zé keny, egy fér fi nő, egy 
öko ló gus zse ni, aki le vet ke zi a mű vé szet és a kul tú ra gőg jét és ag resszi vi tá sát, test vé ries 
lesz, szo mor ká san be lá tó, nagy já ték mes ter, csin ta lan és sze líd for ra dal már. Én úgy 
lá tom, hogy ki irt ha tat la nul sok fe jű, tan szék oká dó ször nye teg szü le tett, dehát a szü lők 
dol ga az, hogy higgye nek, és hin ni nem is ne héz. Hát ha va la mi tün dé ri, mi ti kus szép ség 
lesz be lő le, aki eny hü lést és meg bé ké lést hoz a föld re.

Kor szak? A poszt mo dern el ső sor ban el ha tá ro ló dás ként szü le tett, az el ha tá ro ló dá sok 
és el kü lön bö ző dé sek nyo ma it kö vet ve pró bál ta va la hogy de fi ni ál ni ma gát, s azt re mél te, 
hogy eb ből nő majd ki az új sej tel mek prog ram ja, amely kö ve te lé sek ké és vé gül győ zel-
mek ké iz mo so dik. Ihab Hassan még csak a nyo mo kat rög zí tet te az iro da lom ban; Jencks 
prog ra mot adott az épí té szet meg le he tő sen ön tör vé nyű te rü le tén; Lyotard, ahogy az fran-
cia fi lo zó fus hoz il lik, már po li ti kai és tár sa dal mi di ag nó zi so kig me rész ke dett. De mind-
hár man va la mi kép pen a „mo dern iz mu son” (értsd: ti zen ki len ce dik szá zad vé gi és hu sza-
dik szá zad ele ji sti lá ris áram la tok és kul tu rá lis tö rek vé sek) és a „modernitáson” (értsd: 
a ti zen ki len ce dik és a hu sza dik szá zad fo lya mán ki ala kult tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da-
sá gi és tech ni kai vi lág ál la pot) be lül kép zel ték el a „posztmodernt”, bel ső át ala ku lás ként, 
bel ső el len ál lás ként, bel ső moz gás tér ként. Ha össze vet jük a szü le tés kö rül mé nye it a 
re ne szánsz (mond juk, Vasari), a fel vi lá go so dás (mond juk, Vol ta i re) vagy a ro man ti ka 
(mond juk, Friedrich Schlegel) ma ga biz tos sá gá val, nem is be szél ve a hu sza dik szá zad 
el ső fe lé nek iz mu sa i ról, mind járt ki tű nik, hogy min den ag resszív re to ri ka el le né re 
mi lyen gyá mol ta lan kis ded volt a poszt mo dern, egy kis du dor, da ga na tocs ka ab ban a 
va la mi ben, ami volt és van, s amit ma nap ság modernitásnak hí vunk. 

Min de nek előtt per sze ar ra vall ez, hogy a hu sza dik szá zad má so dik fe lé ben, szám ta-
lan ki áb rán du lás után, már nem könnyű stí lus áram la tok ból utó pi á kat gyár ta ni, s ál ta lá-
ban utó pi á kat sem könnyű gyár ta ni, ame lyek ből az tán stí lus áram la tok is szü let het né nek, 
nem azért, mert „a nagy el be szé lé sek ko ra le járt”, mint Lyotard mond ja (er re majd még 
vissza té rek), ha nem azért, mert, ta lán ép pen a tö meg kom mu ni ká ció ha tá sá nak kö szön-
he tő en, a po ten ci á lis utó pia gyár tók tu da tá ra kel lett hogy éb red je nek an nak, mi lyen el ké-
pesz tő en komp lex fo lya ma tok tart ják fenn, moz gat ják és ala kít ják át a mo dern tár sa dal-
ma kat. A má so dik vi lág há bo rú után a spe ci fi kus me cha niz mu sok szak ér tő ié, a tech nok-
ra tá ké a te rep, a ter ve zés és a meg va ló sí tás ki vált sá ga; az utó pi kus gon dol ko dás bal ol-
da li dog ma tiz mus ra, gyer me teg lé lek re vagy ala pos tá jé ko zat lan ság ra utal, s ha ma ro san 
azok ve szik át az örök utó pia fák lyá ját, akik a ma guk ké nyel mes get tó já ban ne mi gen 
kény sze rül nek rá ar ra, hogy meg ért sék a tár sa da lom mű kö dé sét: a mű vé sze ti avant gárd 
örö kö sei, a mű vé szet be me ne kü lő utó pis ták, szituacionisták, fluxusművészek, mail-
artosok, fanzine-gyár tók, neodadaisták, az al ter na tív vagy szubverzívnek szánt szub kul-
tú rák elő ál lí tói. Ez a gon do lat me net már a vi lág ké pé nek meg al ko tá sá hoz ve zet ne el 
min ket, de tér jünk most vissza ki csit még a tör té ne lem hez.

Ah hoz, hogy egy mű vé sze ti vagy fi lo zó fi ai áram lat egy ben egy új tör té nel mi kor szak 
kez de té nek és el in dí tó já nak, vagy leg alább tu da to sí tó já nak és meg va ló sí tó já nak te kint- 
se ma gát, prog ram kell, ma ni fesz tum, hely zet ér té ke lés és irány mu ta tás. Cé lok kel le nek, 
ér té kek, és per sze mind eh hez egy nagy já ból egy sé ges nyelv re is szük ség van, amely az 
új sej tel mét meg fog ha tó vá te szi. A poszt mo dern ennyi ben saj ná la tos ge ne ti kai hi bá val 
szü le tett: a nyel vek, ame lyek ből a ma ga egy sé ges nyel vét sze ret né ki ko vá csol ni, ere den-
dő en el lent mon da nak egy más nak: a poszt struk tu ra liz mus és a dekonstrukció nyel ve he -
lyen ként na gyon ne he zen egyez tet he tő össze az új bal ol da li áram la tok nyel vé vel, prog-
ram ja vagy cél jai ere de ti leg csak egyes mű vé sze ti te rü le te ken vol tak, s a ma ni fesz tu mok 
itt is in kább ex post facto, a paradigmatikus mű vek lét re jöt te után szü let tek. Ami kor a 
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„poszt mo dern” vé gül, mond hat ni, szin te szük ség sze rű en, egy más ra ta lált a sta tus quóval 
elé ge det len moz gal mak kal – szük ség sze rű en, hi szen a poszt mo dern hoz ta az új sej tel-
mét, amely nek nem volt utó pi á ja, sőt még kö ve te lé sei sem vol tak, s e moz gal mak, ame-
lyek nek nem volt tör té ne lem ké pük, hoz ták az utó pi á i kat és a kö ve te lé se i ket –, a poszt-
mo dern nel tár sít ha tó ér té kek és cé lok vég képp tel je sen össze za va rod tak. Ho gyan le het 
iro ni ku san tö re ked ni a női eman ci pá ci ó ra? Ho gyan le het a dekonstrukció se gít sé gé vel 
meg őriz ni et ni kai kul tú rá kat? Ho gyan le het az önreflexivitás fo ko zá sá val el tün tet ni a 
kü lönb sé get „elit” és „po pu lá ris” kul tú ra kö zött? Ho gyan le het a mo dern mé di át és in - 
for má ci ós rend sze re ket meg bí rál ni és vé gül le bon ta ni a mé dia és az in for má ci ós rend-
sze rek se gít sé gé vel? Ho gyan le het a fo gyasz tói kul tú rát tá mad ni az zal, hogy fel épít jük 
mi to ló gi á it? Ho gyan le het a lé tet pász to rol ni egy egye te mi ka ted rá ról? Ho gyan le het a 
di a ló gus kul tú rá ját meg te rem te ni a mo dern könyv pi ac és showbusiness esz kö ze i vel? 
Ho gyan le het va la ki öko ló gi ai ak ti vis ta, ha kény te len le szá mol ni a kü lönb ség té tel lel 
„ter mé szet” és „kul tú ra” kö zött? Nem könnyű kér dé sek, ez a nyelv pe dig árad, el bo rít 
min dent a ma ga iró ni á nak vagy ref le xi vi tás nak ál cá zott apóriáival, és vé gül va ló ban 
mint ha csak egy Baudrillard ékes szó ló ci niz mu sa vagy Derrida bá jos bo hóc ko dá sa ma- 
rad na: az új vá gya he lyett az iro ni kus kí vül ál lás. Egy kor szak Sollen nél kül, egy kor szak, 
amely csak a ró la va ló be széd ben, az új sej tel mé nek meg fe le lő iden ti tás meg fo gal ma zá-
sá nak vá gyá ban lé te zik. Az egyet len ki vé tel ta lán Richard Rorty, aki – mi vel az ana li ti-
kus fi lo zó fi á ból ér ke zett, és an nak vi lá gos ság ra tö rek vő nyel vét so sem ad ta fel tel je sen 
– nem ke rül szem be az önironikus bal ol da li ság eme ször nyű de ka den ci á já val, s egy új -
faj ta antifilozófiai prag ma tiz mus ra tá masz kod va meg elég szik az zal az in tés sel, hogy 
min de nek előtt le gyünk jó em be rek és tá mo gas sunk jó ügye ket. A „jó” tar tal mát pe dig 
szá má ra töb bé-ke vés bé meg ad ja az an gol szász or szá gok bal ol da li-li be rá lis ha gyo má nya.

Vár ránk még egy for du ló a tör té ne lem mel. Tör tén tek ar ra kí sér le tek, rész ben si ke re-
sek, hogy a „posztmodernt” össze kap csol ják a „posztindusztriális” tár sa da lom le író 
jel le gű elem zé sé vel, Alaine Touraine és Daniel Bell mun kái nyo mán, to váb bá a rek lám, 
a mé dia és újab ban az internet ha tá sá val, az „in for má ci ós tár sa da lom” jel sza vá val. Ez 
vol na a kor szak ok ke let ke zé sé nek el ső mód ja, a tör té né szi meg kö ze lí tés, amely Lyotard 
elég ek lek ti kus mű vé nek is egyik ve zér fo na la. A posztindusztriális vagy poszt mo dern 
tár sa da lom sa já tos sá ga a tu dás, a szak tu dás, a tá jé ko zott ság és az in for má ció ha tal ma, 
amely ré szint meg ha tá roz za a tár sa dal mi ré teg ző dést és a mo bi li tás le he tő sé ge it, más-
részt pe dig át for mál ja az em ber és a pol gár vi szo nyát a sa ját vi lá gá hoz.

Mint mond tam, a tör té nész at tól füg gő en ta lál kor sza kot, hogy mit ke res ben ne. Ha a 
szak tu dás és az in for má ció sze re pé nek meg vál to zá sát ra di ká lis nak, eme tényt pe dig dön-
tő nek te kint jük, ak kor le het új kor szak ról be szél ni, posztindusztriális kor ról, a mé dia 
ko rá ról, a fe hér gal lé ros ok új osz tá lyá nak ko rá ról, de mi ért ne vez nénk ezt posztmo dern 
kor nak? A meg ne ve zés nek ez eset ben sok kal ke ve sebb tar tal ma vol na, mint az előb bi, 
le író jel le gű ne vek nek, nem be szél ve az olyan – más, in kább gaz da sá gi szem pon tú – 
ne vek ről, mint a „globalizáció” ko ra vagy a „multik” ko ra vagy a „be fek te té si ala pok” 
ko ra, neadjisten a „jó lé ti ál lam bom la do zá sá nak ko ra” vagy az „eu ró pai in teg rá ció 
ko ra”, vagy a Szov jet unió fel bom lá sá nak, a kom mu nis ta blokk vissza ka pi ta li zá ló dá sá-
nak és a stra té gi ai egyen sú lyok át ren de ző dé sé nek ko ra és így to vább. 

A poszt mo dern kor sza kot nem tör té né szek, nem kül po li ti kai szak ér tők és nem köz-
gaz dász ok ta lál ták ki. A poszt mo dern kor sza kot a hu mán ér tel mi ség ta lál ta ki, fel, meg, 
és mi vel a hu mán ér tel mi ség dol ga a vi lág ké pek és ér ték ren dek kö rü li sep re ge tés és a 
mo rá lis fel há bo ro dás, a poszt mo dern kor szak vi lág ké pek ről, ér ték ren dek ről és a mo rá lis 
fel há bo ro dás le he tő sé gé ről szól. Leg jobb eset ben is „szel lem tör té ne ti” kor szak, csak-
hogy a szel lem tör té net ide je le járt, el ve szí tet te ma ga biz tos sá gát, és ma ga biz tos sá gá val 
együtt a jo got is ar ra, hogy a vi lág tör té nel met sza ka szok ra bont sa. Ki hin né ma már, 
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hogy a fi lo zó fu sok, az írók és a mű vé szek ál tal össze ra kott kép a va ló ság mé lyebb áram-
la ta it je le ní ti meg? El te kint ve a kö te le ző is me ret el mé le ti szkep szis től min den „mé lyebb” 
ér tel me zés sel szem ben, még is csak az a hely zet, hogy a va ló ság „mé lyebb” áram la tai, 
már ahogy ezt a bő rün kön érez ni szok tuk, mint ha gaz da sá gi és tár sa dal mi ter mé sze tű ek 
len né nek. De va la mi mást is ér zünk a bő rün kön, leg aláb bis mi, sze gény böl csész vég-
zett sé gű entellektüellek: hogy a kul tu rá li san meg for mált iden ti tá sok ré gi ka te gó ri ái 
össze za va rod tak, s meg in gott az össz hang ezen iden ti tá sok, a magaskultúra esz mé nyei 
és a min den na pi élet té nyei kö zött. És hát, vall juk be, fő ként az úgy ne ve zett ér tel mi sé gi 
vesz tet te el a ta lajt a lá ba alól. 

És most vég re át tér he tünk a vi lág ról al ko tott kép re, a vi lág „konst ruk ci ó já ra”, ahogy 
az újabb ant ro po ló gi ai is ko lák ne velt jei mond ják. 

No ha a „vi lág né ze tek” fi lo zó fi á ját a hu sza dik szá zad ele jén a fe no me no ló gia és az 
ana li ti kus fi lo zó fia egyéb ként kü lö nö sebb baj tár si as sá got nem mu ta tó irány za tai bele-
dön göl ték a földbe a tu do mány ne vé ben, a vi lág né zet igé nyét, ért he tő mó don, nem si ke-
rült ki ir ta ni uk; ha szám űz ték a fi lo zó fi á ból, be vo nult a mű vé szet be és az iro da lom ba, ha 
szám űz ték a mű vé szet ből és az iro da lom ból is, be vo nult a showbusinessbe, a rek lám és 
a pop szt árok vi lá gá ba, a po li ti kai ide o ló gi ák ba, az üz le ti „fi lo zó fi ák ba” és így to vább. 
Rög zít sük a pusz ta tényt: szi lárd on to ló gi ai el kö te le zett sé gek kel és meg kér dő je lez he tet-
len ér té kek kel mos ta ná ban fő ként a poszt mo dern magaskultúrán kí vül, alul, felül, mel-
lett ta lál koz ha tunk. A poszt mo dern magaskultúra ma gát hol szubverzív hős nek, hol 
ci ni kus kí vül ál ló nak vé lő ra fi nált vér szi poly, amely a fa fe jek, bi ka nya kak, hisz té ri kus 
pop sztár ra jon gók és Pierre Cardin-ingesek szi lárd meg győ ző dé se in élős kö dik. A poszt-
mo dern és a dekonstrukció fegy ver ba rát sá ga az in teg rá ló dás, a jó hi sze mű en bu ta dog-
ma tiz mus, a hasz no san szűk lá tó kö rű el kö te le zett ség és a bal fék utópizmus iránt ér zett 
über mensch lich un dor ból ered. 

Egy kor szak vi lág kép ét utó lag szo kás össze rak ni, ami kor a rész le tek már nem za var-
nak annyi ra, és az alap ve tő né zet el té ré se ket a té zis + an ti té zis = szin té zis arit me ti ká já val 
fel old ja a he ge li á nus lo gi ka. Ha ily mó don elő re ro ha nunk az idő ben, és meg elő le gez zük 
az utó kor tü rel mét és jó in du la tát, min den bi zonnyal lesz a poszt mo dern „kor nak” is 
vi lág ké pe, amely nek, hadd ta lál gas sak, leg fon to sabb vo ná sa ta lán ép pen a poszt mo dern 
kor aka rá sa lesz. De nem tu dom, mek ko ra aka rás len ne ele gen dő ah hoz, hogy a nyel vek, 
cé lok és ér té kek fen tebb em lí tett, fel old ha tat lan nak tű nő kon fú zi ó ját el si mít sa. Még nem 
va gyunk a vé gén, de má ris lát szik, hogy a poszt mo dern zagy va ság ból az egyet len har cos 
elem, az in teg rá ló dás meg ta ga dá sa lát szik ki emel ked ni, s az utó pia – vagy in kább az 
ér vé nye sü lés és a ha ta lom – vá gya for mál még is ta lán kor sza kot, egy elég szo mo rú nak 
lát szó kor sza kot a poszt mo dern ka val kád ból, el vet ve azt, ami ere den dő en a leg fon to sabb 
(és szá mom ra leg ro kon szen ve sebb) volt, de egy ben a leg ha szon ta la nabb is: az iró ni át. 

Így tör tén het, hogy Lyotard-t, aki pe dig Le Différend cí mű köny vé ben a más ság és 
össze mér he tet len ség apos to lá vá lé pett elő, a spekt rum és az év ti zed má sik vé gén 
Edward W. Said, a poszt ko lo ni a lis ta iro da lom tu do mány egyik nagy ja, az eu ró pai iro da-
lom lá tens im pe ri a lis ta tö rek vé se i nek ki mu ta tó ja nem túl sá go san hí zel gő sza vak kal il le-
ti a „nagy el be szé lé sek” le jár tá nak hir de té sé ért: az egy ko ri gyar ma ti né pek és a nem 
eu ró pai et ni kai cso por tok ér tel mi sé gét ugya nis ép pen az eman ci pá ció és ön ér vé nye sí tés 
nagy el be szé lé se lel ke sí ti át; de szi dal maz hat ta vol na Said Lyotard-t azért is, ami ért in 
effigie el te met te a füg get len ér tel mi sé gi alak ját (Le tombeau de l’intellectuel), amely nél 
pe dig Said nem tud von zóbb és fon to sabb sze re pet el kép zel ni ma gá nak (The Represen ta
tions of the Intellectual, Reith Lectures, 1992).

A poszt mo der ni tás gon do la tá nak mag va – egyik le het sé ges mag va – te hát a tu dás (és 
a tu dást hor do zó sze mé lyek) sze re pé nek meg vál to zá sa. Lyotard sze rint a tu do mány a 
„modernitásban” két nagy el be szé lés re hi vat koz va le gi ti mál ta ma gát: az egyik a fel vi lá-
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go so dá sé, amely a tu dá son ke resz tül po li ti kai eman ci pá ci ó ra tö re ke dett, a má sik a né met 
ide a liz mu sé, amely a tu dást ön cél nak te kin tet te, az ön meg is me rés, a tu da to so dás és az 
em be ri fej lő dés for má já nak. (Meg le pő, hogy nem em lí ti a ter mé szet tu do mány ok nak 
szin tén a fel vi lá go so dás ban gyö ke re ző, de a po zi ti viz mus ál tal is át vett har ma dik „le gi-
ti má ló el be szé lé sét”: a ter mé szet megismerve-meghódítását, amely a zöld moz gal mak 
je lent ke zé sé vel né mi leg va ló ban meg kér dő je le ző dött.) A mo dern, az az hogy a posztmo-
dern tu do mány ez zel el len tét ben ön já ró szer ke zet, amely nek egyet len jel sza va a ha té-
kony ság. Lyotard azt mond ja, nem hi szünk töb bé ezek ben a nagy el be szé lé sek ben. Kü lö-
nös meg fo gal ma zás: hi szen ha a tech nok rá cia és a ter me lé si és pro fit szem pont ok ural ta 
ku ta tás ké pét akar ná elénk fes te ni, és min den két sé get ki zá ró an ezt is akar ja, ak kor 
alig ha a hit ről van szó; sok kal in kább a tu do mány szer ve zés és -fi nan szí ro zás me cha niz-
mu sa i ról, ar ról, kik, ho gyan és mit dik tál hat nak. Va jon a tech nok ra tá ké vol na ez a nem-
hit? Vagy a köz tu dó sé? Vagy a tá gabb kö zös sé gé? S en nek kö vet kez mé nye len ne a 
tu do mány bü rok ra ti zá ló dá sa és – mint a leg utób bi köny vé ben mond ja – el em ber te le ne-
dé se? Az a gya núm, hogy a nem-hit nem a tech nok ra táé, nem a tu dó sé, és nem is a 
kö zös sé gé, ha nem a kri ti kus ér tel mi sé gé, az egy ko ri bal ol da li ér tel mi sé gé. No ha a 
mo dern tu do mány po li ti ka i lag vagy gaz da sá gi lag hasz no sít ha tó tu dást ter me lő ága i nak 
el üz le tie se dé sét ne mi gen le het ne két ség be von ni, a ré gi nagy el be szé lé sek ma is él nek, 
még ak kor is, ha nem az övék már az irá nyí tás: a tör té né szek és a po li to ló gu sok rész ben 
to vább ra is azért ku tat nak, mert hisz nek ab ban, hogy a fel tárt té nyek nek ha tal muk van a 
po li ti ká ban, azért félt jük a sza bad saj tót, mert hi szünk ben ne, hogy a sza bad in for má ció-
áram lás nél kül nem lé tez het mű kö dő ké pes de mok rá cia, azért né zünk is me ret ter jesz tő 
fil me ket és ve szünk is me ret ter jesz tő köny ve ket, mert hi szünk ab ban, hogy a tu dás ön ér-
ték és így to vább. Te hát: ki nem hisz, és mi ben nem hisz? Úgy lá tom, Lyotard fi nom 
csúsz ta tá sa i nak hát te ré ben egy egy sze rű té zis áll: az zal szem ben, amit va la ha a bal ol da-
lon „el ide ge ne dés nek” hív tak, nem mű köd nek már a ré gi bal ol da li ér vek: eb ben nem 
hi szünk, ezért az „el ide ge ne dést” át ke resz tel jük, s in kább le gi ti má ci ós vál ság nak, meg-
osz tott iden ti tás nak vagy ép pen poszt mo dern ál la pot nak kezd jük ne vez ni. Mi más a kis 
el be szé lé sek re, a ha gyo má nyos kul tú rák me leg sé gé re és ma gá tól ér te tő dé sé re va ló 
hi vat ko zás, mint az elidegenedésvád új bó li be csem pé szé se az ér tel mi sé gi dis kur zus ba, 
mint egy a má sik ol dal ról, le hánt va ró la az emancipatórikus re to ri kát és a mar xis ta 
eszkatológiát? Nem vé let len, hogy Lyotard leg na gyobb el len fe le és leg fon to sabb cél-
pont ja Jürgen Habermas volt eb ben a könyv ben, aki a ma ga kom mu ni ka tív ra ci o na li tá-
sá val szin tén az el ide ge ne dés prob le ma ti kát men ti át egy mar xiz mus utá ni nyelv be, és az 
sem vé let len, hogy Lyotard leg ádá zabb kri ti ku sai ép pen azok a brit bal ol da li ér tel mi sé-
gi ek, Terry Eagleton pél dá ul, akik so kat meg őriz tek a mar xis ta bal ol dal nyel vé ből. 

Habermas sze rint sür gő sen ten nünk kell va la mit az el ide ge ne dés el len, foly tat nunk 
kell „a mo der ni tás vál lal ko zá sát”, a tár sa dal mi kom mu ni ká ció alap já ra kell új já é pí te-
nünk a ka pi ta liz must, bár mit je lent sen is ez. Lyotard sze rint az el ide ge ne dés el len nincs 
mit ten ni, csak egy vá lasz tá sa ma rad an nak, aki nem kí ván in teg rá lód ni az el ide ge ne dés 
rend sze ré be: ha be lül ről szur kál ja-pisz kál ja, za var ja, bosszant ja. Lyotard esz mé nye a 
neoavantgárd mű vész, a fanzine-gyár tó és a hacker.

Az a gya núm, hogy a „poszt mo dern” di ag nó zi sa azért ter jed he tett el oly szél se be sen, 
mert a há bo rú után az eu ró pai és az ame ri kai hu mán ér tel mi ség zö me bal ol da li volt, és 
na gyon is át érez te a bal ol dal vál sá gát. A „poszt mo dern vi lág kor szak” mag va, úgy tű nik, 
az a be lá tás, hogy a ka pi ta liz mus ma rad, s e tény gyöt rel me sen éles fé nyé ben el hal vá-
nyul min den „nagy el be szé lés”. A fel adat ezu tán: együtt él ni a ka pi ta liz mus sal, a fo -
gyasz tói tár sa da lom mal, a mé di á val, és en nek esz kö ze az iró nia, amely – ön iró nia for-
má já ban – egy szer smind a bal ol da li múlt tal va ló le szá mo lás gyen géd for má ja is. Richard 
Rorty vall er ről szé pen egy ön élet raj zi esszécs ké jé ben. És las san, ahogy tel nek a poszt-
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mo dern kor szak évei, még meg is sze ret jük ezt a vi lá got, meg ta nul juk meg sze ret ni: 
egy re több elem zés szü le tik a fo gyasz tói tár sa da lom mu lat sá gos szo ká sa i ról (e nem ben 
ki vá ló szer ző Jean Baudrillard), a po pu lá ris kul tú rá ról, a di vat ról, a rek lám ról, a min den-
nap ok ri tu á lé i ról. A „poszt mo dern kor” ve ze tő hu mán tu do má nya már nem a szo ci o ló-
gia, ha nem a kul tu rá lis ant ro po ló gia, a par exellence re la ti vis ta tu do mány. Az egy ko ri 
bal ol da li ér tel mi sé gi le mond ar ról, hogy „vi lág né ze tet” al kos son; meg elég szik a má sok 
vi lág né ze te i nek re konst ru á lá sá val és az ezek ből ál ló mo za ik kal, amely be bol do gan 
in teg rál ja az oly so ká ig til tott ele me ket, nem duz zog, ha azt lát ja, hogy a mű vé sze ti 
ki adók egya zon so ro zat ban hoz zák Kandinszkijt és a pinup gör lök ké pe it tar tal ma zó 
al bu mot (a né met Taschen gya kor la ta ma ga a poszt mo dern meg bé ké lés), ha po po sít ják 
Mo zar tot, disneysítik Saint-Exupéryt (bár ha jól tu dom, ez még nem tör tént meg), vagy 
rek lám hor do zó nak hasz nál ják Che Guevarát. Nem le he tünk oko sab bak an nál, ami van. 
Aki te hát a nyolc va nas évek leg vé gén vagy a ki lenc ve nes évek ele jén lett „poszt mo-
dern”, an nak szá má ra a poszt mo der ni tás már nem az ér tel mi sé gi bal ol dal ön fel szá mo lá-
sa, ha nem e szí nes, plu rá lis vi lág kép és az ér tel mi sé gi ön iró nia el fo ga dá sa (ami egyéb-
ként tá vol ról sem jár együtt a poszt mo dern stí lus irány za tok ked ve lé sé vel), és ez na gyon 
szép és he lyén va ló – csak hogy a nyel vek, cé lok és ér té kek bel ső za va ra it nem old ja fel. 

Az em ber meg le het ko he rens vi lág né zet vagy ér ték rend szer nél kül is – no ha ezek 
hi á nya még nem biz to sí té ka a to le ran ci á nak és a meg ér tő és kompromisszumkész ma ga-
tar tás nak, mint Richard Rorty lát szik gon dol ni. Csak hogy a poszt mo dern – el te kint ve 
most stí lus irány zat-vál to za ta i tól – a po li ti ká ból in dult, és a po li ti ká hoz tért meg, és ez az 
a te rü let, ahol ko he rens nyelv, ér ték rend szer és bi zo nyos mér vű hit nél kül nem jut 
messzi re az em ber. Rorty jó sá gos prag ma tiz mu sa és Lyotard de fen zív ag resszi vi tá sa, 
azon túl, hogy ala po san el lent mon da nak egy más nak, egyen ként sem tűn nek jól kö rül ha-
tá rolt po li ti kai prog ram nak vagy leg alább meg fe le lő en szi lárd elv nek a po li ti ka cí mén 
fo lyó disz nó sá gok bí rá la tá hoz. De a poszt mo dern po li ti ka nyel vét nem is ők ha tá roz zák 
meg, ha nem in kább a Michel Foucault-tól örö költ fo gal mak, aki poszt mo dern nek, azt 
hi szem, nem ne vez he tő, még ha bal ol da li volt is egy kor, s még ha bí rál ta is a bal ol da li 
szlo ge nek ha tás ta lan sá gát. Ha bár mi nem ne vez he tő poszt mo dern nek, ha egy szer a 
poszt mo dern kor ban élünk?

A foucault-i nyelv két leg fon to sabb ele me a dis kur zus és a ha ta lom. A po li ti ka – és a 
tár sa da lom – lé nye ge a min dent át ha tó ha tal mi re lá ci ók szö ve vé nye, és az, aho gyan ez 
a szö ve vény a nyel ven ke resz tül fenn tart ja ma gát, mint egy be há lóz va, át itat va a há ló já-
ba akadt agya kat. A po li ti ka min den és sem mi, min den ha tó, de meg ra gad ha tat lan. A nyelv 
nem a köz lés esz kö ze, ha nem a be fo lyá so lá sé. Min den dis kur zus: a tu do mány, a jog, a 
saj tó, a po li ti kai ide o ló gia, a val lás, az eti ka, a szex, a csa lád, a mű vé szet, vagy ha a 
mű vé szet ta lán nem is, de a kri ti ka min den kép pen. Nincs sza bad, ide o ló gia men tes, reto-
ri kát lan nyelv – ki vé ve ta lán a „ter mé sze tes” kis kö zös sé gek egy más kö zött hasz nált 
nyel vét, de ezt a ki vé telt sem so kan en ged nék meg –, ezért nem lé tez het sza bad és ra ci-
o ná lis kom mu ni ká ció sem. A po li ti ka csi ná lás lé nye ge az ön ér vé nye sí tés; az győz, aki rá 
tud ja eről tet ni a töb bi cso port ra a ma ga dis kur zu sát. 

Ez a po li ti ka kép lát szó lag le író jel le gű, s igaz sá ga – ha egyál ta lán be szél he tünk igaz-
ság ról a dekonstrukció után – azon for dul meg, mit ér tünk ha tal mon, füg gő sé gen és be - 
fo lyá so lá son. Amennyi ben min den nyelv be fo lyá so lás, mi vel az ál ta la hasz nált fo gal mak 
szug gesz tív ere je foly tán mint egy hip no ti zál ja hall ga tó ját, ak kor a „meg győ zés” szót fel 
kell cse ré lünk a „le igá zás sal”. Csak hogy ez zel, azt hi szem, alá be csül jük az em be ri ség 
kri ti kai ké pes sé ge it. Még ha az em be ri el me dis kur zu sok foly to nos áram lá sá ban ver gő-
dik is, ezek a dis kur zu sok ki játsz ha tók egy más el len, s az em be rek több sé ge adott hely-
zet ben is me ret el mé le ti szofisztikáltságának fo ká tól füg get le nül kü lönb sé get tud ten ni 
tény, érv és mel lé be szé lés kö zött – s ezen nem vál toz tat az sem, hogy adott hely ze ten 
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vagy kon tex tu son kí vül, mint egy sub specie aeternitatis ne he zen de fi ni ál ha tó a „tény” 
vagy az „érv” fo gal ma. Ha te hát a poszt mo dern po li ti kát le író jel le gű el mé let nek te kint-
jük, ak kor el is me rés sel adóz ha tunk re to ri kai ké pes sé ge i nek és a túl zá sok és el lip ti kus 
ér vek mes te ri hasz ná la tá nak, de va kon hin ni ben ne bal ga ság vol na. A poszt mo dern po li-
ti ka de fi ní ció fő cél ja azon ban vé le mé nyem sze rint nem is az, hogy pon tos le írást ad jon 
a po li ti kai va ló ság ról, ha nem az, hogy ha lá los csa pást mér jen a li be ra liz mus ra. 

A bal ol dal a ha ta lom ban hisz (és míg nincs ha tal mon, ad dig sok más szép do log ban 
is), a kon zer va ti viz mus a ha gyo mány ere jé ben, az az megint csak egy faj ta in for má lis 
te kin tély ben, a li be ra liz mus vi szont a sza bá lyok ban hisz. Kö ze lebb ről: az al kot mány-
ban, a jog rend szer ben és a po li ti kai és tár sa dal mi fo lya ma to kat sza bá lyo zó egyéb írott 
ren del ke zé sek ben. A poszt mo dern po li ti ka a kon zer va ti viz must ter mé szet sze rű leg, ösz-
tö nö sen és mint egy zsi ger ből utál ja – de va la mi kép pen „iga zi” po li ti ká nak te kin ti, mi vel 
a kon zer va ti viz mus be vall ja sa ját el fo gult sá ga it, és nem kér ke dik ra ci o na li tá sá val. A 
poszt mo dern va ló di el len sé ge a li be ra liz mus, amely kény te len hin ni ab ban, hogy a jog, 
az jog, és nem pusz ta „dis kur zus” – hogy a sza bá lyok nak ki emelt sze re pet tu laj do nít ha-
tunk, s po li ti kai éle tün ket nem nyers ha tal mi har cok ré vén, ha nem a sza bá lyok mó do sít-
ga tá sá val kell irá nyí ta nunk. És mi vel hin nie kell a jog ban, ezért hin nie kell a jog al ko-
tás ra és -tisz te let re ké pes, fe le lős és ra ci o ná lis egyén ben is, a jog au to nó mi á ra épü lő 
le gi ti mi tá sá ban, kö vet ke zés kép pen az au to nó mi á hoz el en ged he tet len ide o ló gia men tes 
tá jé koz ta tás ban és így to vább, míg nem fel épül a jog ál lam egész utó pi á ja. 

Poszt mo dern ide vagy oda, a je len le gi eu ró pai és ame ri kai kul tú rát ez az utó pia ural-
ja: en nek ne vé ben jöt tek lét re in téz mé nyei, en nek ne vé ben kri ti zál ha tó és be fo lyá sol-
ha tó ezen in téz mé nyek mű kö dé se – ami per sze nem azt je len ti, hogy ezek az in téz mé-
nyek ma ra dék ta la nul ezen utó pia meg va ló sí tá sán dol goz ná nak. A poszt mo dern, ahogy 
már a szél ső bal és a szél ső jobb is előt te, a két há bo rú kö zött, azt ál lít ja, hogy ez az utó - 
pia utó pi á nak ál cá zott szem fény vesz tés. És két ség kí vül vol na mi re hi vat koz nia, ami kor 
ezt ál lít ja; több nyi re még sem ar ra hi vat ko zik, ami re hi vat koz hat na. Ér de mes ilyen 
szem mel ol vas ni pél dá ul Stanley Fish jo gász kép zett sé gű ame ri kai iro da lom tu dós po li-
ti kai vo nat ko zá sú mű ve it: Fish dol goz ta ki az ér tel me zői kö zös sé gek erő tel je sen re la ti-
vis ta haj la mú el mé le tét, a political correctness kö rül fo lyó vi ták ban pe dig ha tá ro zot tan 
a multi kul tu ra liz mus és a p. c. ol da lá ra állt a mi nő ség-, sza bály- vagy sem le ges ség el vű 
li be rá li sok kal szem ben. Fishnek két fé le ér ve van: az egyik az, hogy mi e lőtt ítél kez-
nénk, meg kell néz nünk, hogy a konk rét in téz ke dé sek vagy til ta ko zá sok mi lyen sta tus 
quo fenn tar tá sát vagy meg ren dí té sét szol gál ták – ne vez zük ezt dog ma el le nes érv nek. 
Csak hogy a dog ma el le nes érv mel lett Fishnek van egy sa ját dog má ja is: az ugya nis, 
hogy szó lás sza bad ság és ra ci o ná lis kom mu ni ká ció nem lé tez het, és ezt meg le he tő sen 
ku tya fut tá ban össze hor dott, gyen ge lá ba kon ál ló is me ret el mé le ti ér vek kel igyek szik 
alá tá masz ta ni, ame lyek ből kö vet ke ző leg pél dá ul egye te me sen vagy leg alább meg le he-
tő sen szé les kör ben el fo gad ha tó ér té kek vagy sza bá lyok sin cse nek, és au to nó mia sincs 
és így to vább, míg vé gül a li be ra liz mus egé szé vel le szá mol. Fish ér ve lé se igen szel le-
mes, nyak tö rő gya kor lat az iro da lom el mé let és a jog ha tá rán – ta lán túl nyak tö rő is, és 
túl szel le mes: ha jól meg gon dol juk, a multikulturalizmus és a political correctness 
cél jai fe lől néz ve az ered mény dics te len ön gól. A li be ra liz mus utó pi á já nak el ve té se azt je -
len ti, hogy a li be rá lis utó pia alap ján lét re jött in téz mé nyek tény le ges mű kö dé se nem bí- 
rál ha tó töb bé ezen utó pia fe lől: mu száj for ra dal mat csi nál ni, vagy száj hős lesz az em - 
ber ből. Már pe dig for ra dal mat csi nál ni ma nap ság nem túl di va tos és nem is sok si ker rel 
ke cseg te tő vál lal ko zás az euro-atlanti vi dé ken, rá adá sul nem is va la mi biz tos ál lás; ma -
rad te hát a száj hős ség. A poszt mo dern po li ti ka par ti zán já val az a nagy baj, hogy örök 
száj hős, hős köd jék akár az iro da lom el mé let tan szé ken, akár a neoavantgárd mű vé sze ti 
get tó ban, s mi köz ben te li to rok ból szid ja a li be ra liz must, a leg cse ké lyebb erő fe szí tést 
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sem te szi ar ra, hogy ki sza ba dul jon a ke re tei kö zül. Nem vol na ho va men ni, meg az tán 
mi len ne az em ber ösz tön dí ja i val?

A poszt mo dern po li ti ka – el te kint ve most a Richard Rorty-féle evan gé li um tól – csak 
ar ra a rend sze ren be lü li jól eső pisz ká ló dás ra ké pes, amely ben Lyotard lát ja a jö vő if jú-
sá gá nak fel ada tát. Ez két ség kí vül ki ala kít hat egy sa já tos iden ti tást – a nagy já té kos, a 
mo dern no mád vagy (hol a poszt mo dern iró nia?) az igaz ság har co sá nak iden ti tá sát –, de 
nem ta nít meg sen kit ar ra, ho gyan le het még is csak po li ti zál ni a li be ra liz mus e vi lá gi, 
ke vés bé utó pi kus vál to za tá ban. A multikulturalizmus po li ti kai moz gal mai, ha jól lá tom, 
kez dik is már le vet kőz ni a poszt mo dern de ka den cia is me ret el mé le ti fi nom sá ga it, és 
in kább az el nyo ma tás és a jo gok ha gyo má nyos bal ol da li, il let ve li be rá lis nyel vé hez 
fo lya mod nak. A poszt mo dern így az tán az egye te mi kö rök ön far ka ker ge té sé vé vá lik, és 
az ön fa rok ker ge tés egy idő után alig ha nem egy sze rű en unal mas. 

Még egy szót azért, eny hí té sül, ej te nem kell a tu dás nagy kér dé sé ről, a poszt mo dern 
magaskultúra és a poszt mo dern magaskultúrával azo no su ló ér tel mi sé gi fáj dal ma i ról, te - 
kin tet nél kül most már a szó ere de té re és kacs ka rin gós tör té ne té re. Mi a tu dás, és ki a 
tu dás le té te mé nye se; mi fé le han gon szó lal meg, és mi fé le vissz han got kelt het? Azt hi -
szem, még ha meg fi zet jük is a ká osz el mé let nek és a tu do mány szo ci o ló gi á nak a ma ga 
jus sát, a tu do má nyos tu dás stá tu sa ak kor sem olyan prob le ma ti kus, mint Lyotard ál lít ja: 
a tu do mány bel ső el len őr ző me cha niz mu sai min den is me ret el mé le ti ké tely el le né re is 
mű kö dő ké pe sek, leg fel jebb nem mind ig hagy ják mű köd ni őket ilyen-olyan ma ga sabb 
ér de kek s az ezek ből ere dő pénz hi ány. (Ér de kes ilyen szem pont ból szem mel kö vet ni az 
ipa ri sztenderdek, a gyógy sze rek vagy a dohánymultik kö rü li csa tá kat az Egye sült Ál la-
mok ban.) Úgy lá tom, csak an nak a tu dás nak a sze re pe in gott meg, amely össze fo nó dik 
va la mi fé le hit tel, s e hi ten ke resz tül ér ték vá lasz tá sok kal – va gyis a hu mán tu do mány tu -
dá sáé. Hi tek és ér té kek iga zo lá sá ra vagy cá fo lá sá ra mind ed dig nem mu tat ko zott meg-
győ ző mód szer; a ve sze ke dést ugya nis, hogy egy sze rű, köz na pi szó val él jek, mód szer-
nek ne mi gen ne vez het jük. A poszt mo dern nagy ta lál má nya ép pen az, hogy a mód szer 
nyil ván va ló hi á nyá ra hi vat koz va min den hi tet és ér ték vá lasz tást „dis kur zus sá” mi nő sít, 
az az manipulatív tech ni ká vá, s örök lel ki fur da lást okoz azok nak, akik egy sze rű en csak 
sze ret nék el mon da ni a ma guk ál lás pont ját, de ret teg nek at tól, hogy min den ki ej tett szó 
egy ha ta lom ra tö rő dis kur zus épí tő kö ve lesz. Így lesz a „job ban tu dom” ér tel mi sé gi gőg-
jé ből min den át me net nél kül a „tu dom, hogy ez is csak dis kur zus” ér tel mi sé gi hety ke sé-
ge. A dog ma ti kus szen der gé sé ből fel vert fi lo zó fus ké pe Des car tes ál ma és Kant nagy 
Hume-élménye óta kí sé ri az eu ró pai fi lo zó fia tör té ne tét, Foucault, Lyotard és Derrida 
nem is jog ta la nul kap cso lód nak új ra meg új ra eh hez az él mény hez. A vég ső radikalitás 
vá gya, Ke mény Ist ván ma gyar köl tő után sza ba don fo gal maz va, mint ha azt mon da ná: 
éb red je tek fel még az éb ren lét ből is, éb red je tek fel ma ga tok ból. Dehát a ma gunk ból va -
ló fel éb re dés már in kább ha son lít val lá si meg vi lá go so dás ra, egy so ha vé get nem érő 
szatorira, mint tu dás ra. A meg szó la lás fel té te lez, lét re hoz egy „ön ma gát”, egy ént, amely, 
le gyen bár mi lyen tü né keny be lül, kí vül ről néz ve még is csak egy be szé lőt, egy be szél ge-
tő tár sat vagy vi ta part nert je le nít meg. Foucault is, Lyotard is az „em ber vé gé ről” be szél, 
ért vén ezen nyil ván a ke resz tény ség, a fel vi lá go so dás és a li be ra liz mus tes tes-lel kes sze-
mé lyét. Amíg azon ban cse lek szünk és be szé lünk, ad dig ez a sze mély je len lesz, s ha mi 
ma gunk fel ad juk is az egy sé ges iden ti tás és az em ber lét vá gyát, má sok szá má ra ak kor is 
em be rek ma ra dunk – a sze mély fik ci ó já nak fel osz la tá sa min den ér tel mes kom mu ni ká -
ció és tá gabb ér te lem ben, em be ri érint ke zés ként és együtt élés ként ér tett po li ti ka vé gét 
je len te né. Az „inhuman”, az em ber te len, az em ber alat ti ke re sé se szí vet me len ge tő en 
ra di ká lis prog ram, és az ön kín zó fi lo zó fi ai radikalitásban mind ig van va la mi von zó (nem 
be szél ve ar ról, mi lyen jó mar ke ting ér té ke van egy meg fe le lő en vad jel szó nak). De bár-
mi lyen fon tos le gyen is a poszt mo dern iró nia mint in tés, és az iden ti tá sok bel ső já té ká-
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nak el fo ga dá sa, ne kem épp ilyen fon tos nak tet szik azt meg ér te nünk, ho gyan jön lét re és 
mű kö dik a sze mély – és a sze rep – fik ci ó ja, a fe le lős ség, amely a sze mély lét tel jár, s 
mi ért nincs be lő le me nek vés sem mi kép pen. 

A poszt mo dern tu dás prob lé má ja, úgy lá tom, el ső sor ban nem az in for má ci ós tár sa da-
lom ban, a tö meg kom mu ni ká ci ó ban, a fo gyasz tás hoz ét vá gyat csi ná ló rek lám vi lá gá ban 
ke rin gő in for má ci ók ban és a vi lá gos sze rep iden ti tá so kat szü lő tech nok ra ta tu dás rend-
sze re i ben rej lik, ha nem ép pen an nak a sze rep nek az el bi zony ta la no dá sá ban, ame lyben 
ezen félinformációkat vagy kor lá to zott szak tu dá so kat egy ma ga sabb át te kin tés ne vé ben 
ren dez ni és bí rál ni tud ná. A fa kul tá sok hi e rar chi á ja, amely ben volt „leg ma ga sabb” és 
„alap ve tő” tu dás, át ad ta a he lyét a specializációk há ló já nak, ame lyek mind a ma guk 
sa já tos szű rő jén ke resz tül áb rá zol ják an nak da rab ká it, amit va la ha egy sze rű en va ló ság-
nak hív tunk. A ti zen nyol ca dik szá zad óta az iro da lom volt az, és a ve le ro kon fi lo zó fi ai 
esszé, amely a ma ga tel jes sé gé ben, de az in tu í ció és a be le ér zés szá má ra is hoz zá fér he-
tő en kí ván ta áb rá zol ni a va ló sá got – egyál ta lán, amely „áb rá zol ni” kí vánt. A poszt mo-
dern iro da lom a va ló ság el tű né sé nek iro dal ma, en nek az iro dal mi nyelv esz kö ze it hasz-
ná ló ma ga sabb szin te ti zá ló tu dás nak az el bi zony ta la no dá sá ról ad hírt. Nem lé tez ne te hát 
már iro dal mi-köz nyel vi be széd a va ló ság ról, csak a tu do mány és a tö meg kom mu ni ká ció 
zsar gon jai? Mint mond tam, a tu dás – bi zo nyos faj ta tu dás – rész ben hit kér dé se. Nincs 
nyelv, amely ről fi lo zó fi ai vagy tu do má nyos ér vek kel ki le het ne mu tat ni, hogy al kal mat-
lan a „va ló ság” ér tel me zé sé re – hi szen ma ga a „va ló ság” már a köz na pi nyelv be ve tett 
hit ben gyö ke re zik. Amíg hi szünk a köz na pi (és az iro dal mi) nyelv ben, ad dig hi he tünk a 
va ló ság ban is, és amíg hi szünk a va ló ság ban, ad dig hi he tünk a köz na pi és iro dal mi 
nyelv ben. Ez a tu dás nem olyan tu dás, mint a fi lo zó fia szin te ti zá ló jel le gű tu dá sa, nem 
is me ret el mé le ti ér vek vagy me ta fi zi kai am bí ci ók áll nak mö göt te, ha nem in kább az a hit, 
hogy a va ló ság az em be ri szin ten meg élt vi lág, a tág és jó ér te lem ben vett po li ti ka, az 
em be ri együtt élés kör nye ze te, és ép pen az em be ri együtt élés örö kös vál to zá sa és elő re-
lát ha tat lan té nyei foly tán nem is tud egyet len mo no lit dis kur zus sá me re ved ni. Úgy gon-
do lom, nem az új poszt mo dern vi lág kor szak nár ciz mu sa, ha nem az így ér tel me zett 
„va ló ság” a leg jobb me ne dék a dis kur zu sok egye te mes össze es kü vé sé nek rém ál ma elől 
s a fi lo zó fi ai am bí ci ók meg in gá sá ból kö vet ke ző el bi zony ta la no dás elől is. 

(1997)

Ame ri kai utó irat 1998-ból

Ami kor ezt a szen ve dé lyes esszécs két ír tam, amely nek szen ve dé lyes sé ge olyan meg döb-
ben tő már szá mom ra, hogy mint egy va la ki más mű ve ként, óva to san meg hagy tam a 
ma ga ere de ti for má já ban, nem tud hat tam, hogy alig más fél év el tel té vel Ame ri ká ban 
ülök majd a szá mí tó gé pem előtt, egy olyan Ame ri ká ban, amely nek kul tu rá lis nyel vé ből 
tel je sen ki halt a poszt mo dern szó. Majd egy éve ku ta tok a poszt mo dern nyo mai után – 
ta lál tam globalizációt, multikulturalizmust, iden ti tás po li ti kát, szubaltern kul tú rát, dis-
kur zust, spek tá ku lu mot, mé dia ha tal mat, Foucault-t gar ma dá val, de a poszt mo dern csak 
egy szer jött szem be ve lem, ami kor Richard Rorty a New York Ti mesban el te met te, a 
posztmodernt je löl vén meg „ko runk leg in kább túl ér té kelt fo gal ma ként”. Va ló ban si ral-
mas sors ra ju tott sze gény poszt mo dern. És még is, a föld alól is ki dug ta az egyik sár kány-
fe jét. Itt, Ame ri ká ban meg ér tet tem va la mit, amit Eu ró pá ban, s kü lö nö sen Ma gya ror szá-
gon ne héz meg ér te ni: hogy a poszt mo dern – mint a szét esést és el bi zony ta la no dást 
össze fo gó és ka pasz ko dó ul fel kí ná ló név – szól va la mi ről. Rö vi den szól va, a de mok rá-
ci á ról szól.
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Alexis de Tocqueville 1830-ban ír ta meg Az ame ri kai de mok rá cia el ső kö te tét, 
amely ben meg jó sol ta, hogy a de mok rá ci á nak, egyéb ha tá sai mel lett, egé szen sa já tos 
kul tú rá ja és ci vi li zá ci ó ja lesz. Száz öt ven évig tar tott, míg ez a kul tú ra és ez a ci vi li zá ció 
va ló ban ki szo rí tot ta a ko ráb bi, eu ro pé er kul tú ra fel fo gást, amely po li ti ka i lag leg ra di ká li-
sabb for má i ban is hi e rar chi kus épít mény ként kép zel te el a kul tu rá lis tel je sít mé nyek 
rend sze rét. A hu sza dik szá zad ban a nyolc va nas éve kig a magaskultúrának min den 
relativizálódás el le né re is volt va la mi fé le hi te egy kö zös va lu tá ban, ér ték mé rő ben, 
le gyen ez a ha té kony ság, a meg ala po zott ság, a kon szen zus, a radikalitás, a mély ség, az 
össze tett ség, az autenticitás, a mű velt ség fo ka vagy bár mi más. A poszt mo dern, és ezt 
Lyotard pon to san lát ta, eme hi po te ti kus kö zös mér cé vel szá mol le vég képp, s ez ál tal a 
hi e rar chia gon do la tá val is. A de mok rá cia kul tú rá ja nem annyit je lent, hogy a ma gam faj-
ta elitisták ál tal kul tú rá nak te kin tett tel je sít mény le ér a nép hez: a de mok rá cia kul tú rá ja 
azt je len ti, hogy nincs nép és nincs elit, hogy min den fo lyé kony, s ezen örö kös flu xus ban 
szi get sze rű szub kul tú rák úsz kál nak egy más mel lett, s mind igye kez nék vi szont lát ni 
ma gát a ma gas presz tí zsű szim bo li kus szfé rá ban. Presz tízs ugya nis lé te zik, bel ső hi e rar-
chia nél kül is: ezt a presz tízst a de mok rá cia hi e rar chi á ja, a for má lis ha tal mi hi e rar chia 
és az in for má lis tár sa dal mi hi e rar chia ad ja. Ezek a hi e rar chi ák tö ké le te sen ért he tet le nek 
szá mom ra. Nem ér tem, mi ért ab ból lesz sztár vagy hír vagy pénz, aki ből és ami ből lesz, 
nem ér tem, mi ben áll Clin ton charme-ja és Re a gan nagy sá ga. Nem ér tem Ame ri kát, 
mert Ame ri ká ban de mok rá cia van – ez a poszt mo dern. 

És alig ha nem azért nem ér tem, mi vel egy más faj ta kul tu rá lis ha gyo mány nak a ter mé-
ke va gyok, amely mind két hi e rar chi á ból el tűnt az el múlt száz öt ven év ben: a Kultur és a 
pol gár, a pol gá ri mű velt ség a ma ga me rev mér cé i nek ma ra dé ká val, vissza vo nult az 
egye te mek re, hogy vé gül csak ha lo vány nosz tal gi ák for má já ban ma rad jon fenn. És még 
ott sem, és ak ként sem le het nyug ta, mert az új un do kok, az iden ti tás po li ti kán ne vel ke-
dett di á kok, akik az ok ta tás tól és a kul tú rá tól sa ját iden ti tá suk ki for má lá sát és meg erő-
sí té sét vár ják, nem pe dig ilyen-olyan egy ko ri mér cé ket és veg za tú rá kat e mér cék ne vé-
ben, haj tó va dá sza tot ren dez nek el le ne.

A poszt mo dern, vég re meg ér tet tem, a Kulturbürgertum al ko nya, s ez az, ami szer tar-
tá sos ön gyil kos ság ra kész tet te a bal ol da li ér tel mi sé gi e ket, akik sa ját nyel vü ket e pol gár-
ság nyel vé nek bí rá la tá ból te rem tet ték meg. A Kulturbürgertum és ta lál má nya, a li be ra liz-
mus sza bá lyo kat és mér cé ket kí nál, hogy tá gas, de szi lárd ke ret ben egye sít se a tár sa dal-
mi cso por to kat és iden ti tá so kat. Most, hogy a de mok rá cia le mar ta e ke ret ről a kul tu rá lis 
és ci vi li zá ci ós bur kot, s csak a leg egy sze rűbb po li ti kai sza bá lyo kat és az esély egyen lő-
ség re to ri ká ját hagy ta meg, nincs ér tel me már a Kulturbürgertum cseszegetésé nek, 
ahogy an nak sem, hogy a po li ti kai stra té gi á kat és re to ri ká kat bal ra vagy jobb ra so rol juk. 
Ta lán va ló ban va la mi más kez dő dik. Ta lán ez vol na ak kor a poszt mo dern.


