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* A ljubljanai Bé ke in té zet ál tal 1996. már ci us 22–24. kö zött a po li ti kai szél ső sé gek ről, a kül föl di ek kel és 
a mar gi ná lis cso por tok kal szem be ni gyű lö let kel tés ről, va la mint az el le nük irá nyu ló erő szak ról tar tott nem zet
kö zi kon fe ren ci án, to váb bá a Belg rád ban 1997. má jus 17–19. kö zött az interkulturalizmusról, faj gyű lö let ről és 
ide gen gyű lö let ről ren de zett nem zet kö zi kon fe ren ci án el hang zott elő adás szö ve ge.

1 „The Don’ts and Be Carefuls”: „En ge dé lye zett és til tott dol gok” – az ame ri kai fil me ket cen zú rá zó hír hedt 
HaysHivatal (1927) kó de xe.

2 Le szek Koĺakowski a castelgandolfi kon fe ren ci án (1985) a fel vi lá go so dás ból ere dő ha la dást egy hát bor
zon ga tó me ta fo rá val ér zé kel tet te, mi dőn ah hoz a ká posz tá hoz ha son lí tot ta, ame lyik a kon cent rá ci ós tá bor 
ke rí té sé nél nő, aho vá az el ége tet tek ha mu ját hord ták. A ká posz ta föld je olyan jól meg van trá gyáz va, hogy 
nincs ide je göm bö lyű, tö mör fe jet ki ala kí ta ni, ha nem csak óri á si, kü lön ál ló le ve le ket hajt szer te le nül, ami 
mi att már nem is ha son lít az iga zi ká posz tá ra.

3 Seymour Mar tin Lipset a cent rum to ta li ta riz mu sá nak je len tő sé gét hang sú lyoz ta to ta li ta riz mus el mé le té
ben, s ez zel kü lönb sé get tett a szél ső sé ges és a mar gi ná lis né ze tek kö zött (Lipset é. n.).

Az aláb bi írás ban öt ál lí tást sze ret nék bő veb ben ki fej te ni.

1. A 20. szá za di ér tel mi sé gi e ket meg fer tőz te a rossz lel ki is me ret, és ez a jár vány azu tán
öl tött ha tal mas mé re te ket, mi u tán a to ta li tá ri us meg ol dá sok irán ti lel ke se dést föl vál tot ta 
a csa ló dás. Ha bár az ér tel mi sé giek nek nem a meg történt ese mények mi att van rossz 
lel ki is me ret ük, hi szen a tör té ne lem per verz fo lyá sa mi att iga zán nem te he tők fe le lős sé, 
en nek el le né re a min den ala pot nél kü lö ző lel ki is me retfur da lást is ko mo lyan kell ven ni. 
Emi att író dott ugya nis töb bek kö zött az „En ge dé lye zett és til tott dol gok”1 hosszú lis tá ja, 
amely óva in ti az ér tel mi sé gie ket a fel vi lá go sí tó buz galom tól, ar ra az arany sza bály ra 
hi vat koz va, mi sze rint az ész el vét kö ve tő te vé keny sé gek elő se gít he tik bi zo nyos ir ra cio ná
lis és to ta li tá ri us vi szo nyok lét re jöt tét, és ered mé nyük vég ze tes sé vál hat mind az em ber
re néz ve, mind pe dig a ter mé szet és is ten szem pont já ból.2

2. A mai szél ső sé gek (me lye ket té ve dés len ne jobb és bal ol da li ak ra osz ta ni)3 a ha gyo
má nyo kon ala pul nak, bár gon do la ti hát te rü ket épp a fel vi lá go so dás fel vi lá go sult kri ti ká
já nak fönt em lí tett ered mé nyei ad ják. E kri ti ka két meg ál la pí tá sa a mai szél ső sé ge ket az
in tel lek tu á lis mél tó ság lát sza tá val ru ház za föl: az egyik meg kér dő je le zi a ha la dás esz mé
jét, amely – úgy mond – lé nye ge sze rint ter ro risz ti kus, gya kor la ti kö vet kez mé nye pe dig
az óri á si csőd tö meg, a má sik pe dig ret teg min den faj ta „arché”tól mint egye sí tő elv től,
amely le he tő vé ten né, hogy a gon dol ko dás a lé te zőt a mik ro és mak ro koz mosz, az
em ber és a ter mé szet, a sza bad ság és a szük ség sze rű ség köz ti har mó ni a ként fog has sa
föl és él hes se meg. A más ság hoz va ló jog – ha a fi lo zó fia nyel ve he lyett a po li ti ka zsar
gon já ban fo gal ma zunk – az em be ri jo gok alap ve tő el vé vé vált, és mint ilyen, azok egye
te mes és örök mi nő sé gé nek le té te mé nye sé vé lett.

A felvilágosodás válsága 
és a másságtól való félelem*

Lev Kreft
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4 A ha gyo má nyos ér tel mi ség sze re pé ről és a posztszocialista kor szak ez zel kap cso la tos prob lé má i ról lásd 
Močnik 1995.

3. Ezért ál lít hat ja min den szél ső ség, hogy csak is a kü lön bö ző ség az, ami egye te mes, 
át hi dal ha tat lan és örök. Eb ből ki in dul va (e ki in du ló pont juk kö zös néhány, el ső sor ban 
poszt mo dern fi lo zó fi ai áram la ttal) ar ra a vég ső kö vet kez te tés re jut nak, hogy e kü lönb sé
ge ket tisz te let ben kell tar ta ni, mert el len ke ző eset ben vé res konf lik tu sok rob ban hat nak 
ki mi at tuk. El is me rik, hogy a más ság nak is jo ga van a lé te zés hez, de csak ak kor, ha meg 
tud ja ta lál ni a sa ját, a töb bi e ké től jól el kü lö nü lő élet te rét és ide jét, ahol sen kit sem za var. 
Te hát egy más tól kü lön vá lasz tott sejtvi lá gok. A szél ső sé ge sek a tisz to ga tá sok kal meg 
akar ják szün tet ni a kü lönböző sé ge ket, mert azo kat te szik fe le lős sé a vi lág min den ba já ért.

4. Ha e gon do la ti és gya kor la ti po li ti kai irány za tot az el ső ál lí tás ra vo nat koz tat juk, mely 
sze rint az ér tel mi sé gi e ket in do ko lat lan lel ki is me retfur da lás gyöt ri, ak kor az új szél ső
sé gek lét re jöt te mi att nem hi báz tat hat juk azo kat, akik a fej lő dés esz mé jét le rom bol ták. 
Ha bár a fej lő dés kri ti ku sai a rossz lel ki is me re ten kí vül más olyan for rá so kat is föl fe dez
tek, ahon nan a szél ső sé ges vi sel ke dés és a szél ső sé ges meg ol dá sok ered het nek, ez még 
nem je len ti sem azt, hogy a fel vi lá go so dás fel vi lá go sult kri ti ká ja min den ala pot nél kü
löz ne, sem pe dig azt, hogy e kri ti ka az új szél ső sé gek lét re jöt té nek fő oka len ne. Ami a 
szél ső sé ge ket va ló ban szít ja, ami kép vi se lő i ket ha lál ra ré mí ti és erő szak ba haj szol ja, az 
az a fel tar tóz tat ha tat la nul elő re ha la dó fo lya mat, mely nek so rán a gaz da sá gok mul ti na
cio ná lis sá válnak, a hat árok nél kü li kom mu ni ká ció vi lá ga pedig multikulturálissá vá lik. 
Ez a fel vi lá go sult ér tel mi sé gi ek és az új szél ső sé ge sek kri ti ká já nak kö zös tár gyát ké pe zi, 
mi vel mind ket ten a posztindusztriális ter me lés és a ké sei ka pi ta liz mus egye sí tő ere jét 
ve szik cél ba. Kri ti kai ki fo gá sa ik azon ban másmás tő ről ered nek.

5. Szlo vé ni á ban a szél ső sé gek ma jó táp ta laj ra ta lál nak – ehhez egyébként meg vannak a 
meg fe le lő ha gyo má nyok is. Fé lel meink ről ta nús ko dik a foly to nos hi vat ko zás ar ra, hogy 
kis nép va gyunk egy kis or szág ban. Ha bár az ilyenfaj ta vég le tes szem lé let, amely ná lunk 
min den szél ső sé get a ki csi sé günk kel iga zol, már annyi ra el ter jedt, hogy szin te ész re sem 
vesszük, mint a le ve gőt, amit be lé leg zünk. Ezt két do log is alá tá maszt ja: a ha gyo má nyos 
an ti sze mi tiz mus, amely an nak el le né re él, hogy Szlo vé ni á ban szin te csak mu ta tó ban 
van nak zsi dók, va la mint az ép pen szo ci a li zá ló dó és a tár sa dal mi kü lönb sé gek ről el ső 
be nyo má su kat szer ző mai fi a tal ge ne rá ci ók nál ta pasz tal ha tó ide gen gyű lö let és so vi niz
mus. En nek el le né re a szél ső sé ges vé le mé nyek va ló szí nű leg nem fog nak do mi náns szél
ső sé ges po li ti kai moz ga lom má vál ni, ha nem kap ják meg eh hez a ha gyo má nyos ér te lem
ben vett ér tel mi ség4 és a po li ti kai bá zis – a cent rum – szél ső sé gei nek tá mo ga tá sát.

I.

Az az ál lí tás, mi sze rint a rossz lel ki is me ret az ér tel mi sé gi ek tu da tá nak szer ves ré szé vé 
vált, annyi ra szem be szö kő, hogy ne mi gen szo rul bi zo nyí tás ra. Fi lo zó fi ai ere de tét ku tat
va a nyo mok egé szen Nietz sché ig ve zet nek vissza, aki oly sok ké sőb bi gon dol ko dót ih le
tett meg. Ter mé sze te sen előt te is akad tak olya nok, akik ké tel ked tek az Ér te lem nek és 
pap ja i nak egye te mes és ha la dó sze re pé ben, és lé te zett a fel vi lá go so dás nak egy szo li dabb 
és re a lis tább vál to za ta is (kü lö nö sen az an gol fi lo zó fi á ban), az át tö rést azon ban min den 
bi zonnyal Nietz sche je len tet te. Nietz sche ta gad ta, hogy a mo dern tu do mány ál tal rend
sze re zett tu dás az ob jek tív va ló ság kö zöm bös le nyo ma ta le het ne, mi vel a va ló sá got nem 
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5 Peter Dews idé zi Michel Foucault Power/Knowledge című könyvéből (Colin Gordon szerk., Brighton 1980, 
133. oldal) – Dews 1988: 210.

6 „Van Kleenek egy Angelus Novus című képe. Angyalt ábrázol, aki mintha rámeredne valamire és el 
akarna hátrálni tőle. Szeme tágra nyílik, szája nyitva, szárnyai kifeszülnek. Ilyen lehet a történelem angyala. 
Arcát a múlt felé fordítja. Ahol mi események láncolatát látjuk, ott ő egyetlen katasztrófát lát, mely szüntelen 
romot romra halmoz, s mindet a lába elé sodorja. Időzne még, hogy feltámassza a holtakat és összeillessze, 
ami széttörött. De vihar kél a Paradicsom felől, belekap az angyal szárnyaiba, és oly erővel, hogy nem tudja 
többé összezárni őket. E vihar feltartóztathatatlanul űzi a jövő felé, amelynek hátat fordít, miközben az égig 
nő előtte a romhalmaz. Ezt a vihart nevezzük haladásnak.” (Walter Benjamin: Angelus Novus. Bence György 
ford. Buda pest: Magyar Helikon, 1980, 966. oldal.) (A ford.)

le het fo gal mak kal meg ra gad ni. A tra gé dia szü le té se cí mű el ső, még ma is igen nagy ha tá
sú mű ve az el len a ren dít he tet len hit el len irá nyult, „mi sze rint az ok ság ve zér fo na lán 
ha la dó gon dol ko dás az élet leg mé lyebb sza ka dé ka i ig is le ha tol hat, s a lé tet nem csak 
hogy meg is me ri, de meg vál toz tat ni is ké pes” (Nietz sche 1986: 123–124). E gon do lat me net 
leg vé gén – ahogy azt Peter Dews meg ál la pít ja – ott ta lál juk Foucault „való ságre zsim je
it”: „A való ság köl csö nös vi szony ban áll az zal a ha tal mi struk tú rá val, amely őt lét re hoz
za és fenn tart ja, és a ha ta lom ere dő i vel, ame lyek su gal maz zák és ter jesz tik”.5 Az ef faj ta 
vé le mé nyek per sze vi ta tár gyát ké pez he tik, tény azon ban, hogy ar ra a „lel ki is me retfur
da lás ra” is vo nat koz tat ha tó ak, amely a 20. szá zad tör té nel mé ben mind ad dig ter mé keny, 
a fej lő dés és a ha la dás szer ves hul la dé ká val jól meg trá gyá zott ta laj ra ta lált, amíg ma ga a 
fej lő dés nem vált bom ló fél ben lé vő hul la dék ká. A nyu ga ti ci vi li zá ció még egy szer meg
mu tat ta erő sza kos és ir ra ci o ná lis vol tát, ami szin te fö lös le ges is volt, hi szen a két vi lág
há bo rú ön ma gá ban is elég sé ges és el vi sel he tet len ta pasz ta lat volt. Az ér tel mi sé gi ek 
egy foly tá ban a nyu ga ti kul tú ra és ci vi li zá ció al ko nyát em le get ték, és azt, hogy Auschwitz 
után le he tet len ség ver set ír ni, s még hoz zá tet ték: mos tan tól fog va ti los bár mi fé le utó piá
ba me rül ni, új szem pont ok kal elő ho za kod ni, vagy kü lön fé le op ti mis ta ter ve ket sző ni. 
Mi vel a baj nem jár egye dül, még azt is be bi zo nyí tot ták, hogy a tör tén tek mi att rész ben 
az ér tel mi sé gi ek te he tők fe le lős sé, mert nem is mer ték föl ide jé ben a totalitárius rend
sze re ket, sőt föl sza ba dí tó ként ün ne pel ték őket, és va la mi na iv, ir ra ci o ná lis el kép ze lés től 
ve zérel ve a meg vál tás min den le het sé ges mód já val meg pró bál koz tak, akár csak a töb bi 
em ber, aki ket föl lel ke sí tett az az ígé ret, hogy a föl dön vé ge sza kad hat a so ro za tos 
ka taszt ró fák nak. A tör té ne lem an gya lá nak tisz ta te kin te té ben már nem a fel vi lá go sult 
ér te lem tük rö ző dik, mert (akár csak Benjamin Kleeér tel me zé sé ben6) az an gyal meg té
bo lyo dott, a sze me vér be bo rult, és kép te len el len áll ni an nak a vad for gó szél nek, amely 
egy re újabb és újabb ka taszt ró fák ba so dor ja. Fő leg an nak a ge ne rá ci ó nak, amelyik egy
szer re ta pasz tal ta meg a sa ját bő rén a kom mu niz must és a fa siz must, és kez det ben még 
lel ke se dett az egyi kért vagy a má si kért, mi vel ben nük lát ta a tör té ne lem rej té lyé nek 
le het sé ges meg ol dá sát és az Ér te lem hír nö két a Tör té ne lem ben; an nak a ge ne rá ci ó nak, 
ame lyik nem is mer te föl a ve szélyt se az egyik ben, se a má sik ban, sőt szel le mé nek min
den ere jé vel vagy az egyik, vagy a má sik vé del mé re kelt az el fo gult és os to ba bí rá lók kal 
szem ben – en nek a ge ne rá ci ó nak ké sőbb, ami kor a fa sisz ta to ta li ta riz mus össze om lott, 
a kom mu nis ta pe dig el ve szí tet te min den va rá zsát, szá mot kel lett vet nie ma gá val, hogy 
mi ért nem is mer te föl a go noszt. E szám ve tés ered mé nye ál ta lá ban az, hogy az em ber 
bűn ré szes nek ta lál ja ma gát. De mi okoz ta e ten ger nyi kínt? Az ir ra ci o ná lis exp resszi o
niz mus – ahogy azt Lukács György és né hány né met kol lé gá ja a ná ciz mus lét re jöt té vel 
kap cso lat ban ál lí tot ta? Vagy Marx meg ala po zat lan vá ra ko zá sai – Marx egy ko ri ta nít vá
nyai sze rint, akik az zal vá dol ták szel le mi aty ju kat, hogy a sztá li niz mus az ő szü löt te? 
Avagy az avant gár d, amely meg sem mi sí tet te a mű vé sze tet, és hoz zá se gí tet te a szo ci a lis
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7 Ahogy azt Lyotard az Anima Minimában is ki fej ti, az ide á lok el tűn tek, és a per ma nens vál ság a vé gé hez 
kö ze le dik: „A nyu ga ti ci vi li zá ci ó nak az an tik, ke resz tény és mo dern ha gyo mány tól örö költ esz méi szer te fosz
lot tak” (Lyotard 1984).

ta re zsi met ah hoz, hogy a kul tú ra és a ci vi li zá ció egye te mes új já szü le té se je gyé ben 
jö hes sen lét re?

Ez a „lel ki is me retfur da lás” vé le mé nyem sze rint nem a té nyek ből táp lál ko zik. Még 
ha né hány ér tel mi sé gi és mű vész a rossz ol da lon állt vol na is egy ide ig, még ha szin te 
va la mennyi ér tel mi sé gi a tör té ne lem rossz ol da lán lett vol na is egy rö vid ide ig, sőt ha 
min den ér tel mi sé gi a rossz ol da lon állt vol na egész idő alatt – még ak kor sem ré sze sül
het tek vol na an nak a ha ta lom nak a bal jós di cső sé gé ben, ame lyet fe le lős ség ter hel a to ta
li ta riz mus meg je le né sé ért és tér nye ré sé ért vagy a vi lág há bo rú kért. Amint azt Lyotard az 
Ani ma Mi ni má ban ír ja, csu pán a nyu ga ti ci vi li zá ció egyik leg főbb jel leg ze tes sé gé ért 
vol tak fe le lő sek – azért az örö kös vál sá gért, amely e ci vi li zá ció egész lé tét és lé nye gét 
fo lya ma to san meg kér dő je le zi. Úgy tű nik, a vál ság szün te len szí tá sa má ra oda ve ze tett, 
hogy a ci vi li zá ció élet ere je ki me rült.7 Jól le het, ez nem most tör té nik elő ször, és emi att 
még nem kell a fran cia poszt mo dern gon dol ko dás bús ko mor pesszi miz mu sá val azo no
sul ni. Va ló szí nű, hogy az em be ri ség ci vi li zá ci ó ja egy szer smind az erő szak és a bűn 
for rá sa is. Ez azon ban még nem je len ti azt, hogy e ci vi li zá ci ó ért va ló já ban egy Pla tón 
vagy a Tör té ne lem más szel le mi fe je del mei vi sel nék a fe le lős sé get.

Ezért a „lel ki is me retfur da lás” eny hén szól va túl zás. De mi vel va lós alap hí ján is lé te
zik, és mi vel most, az ez red vé gen az ér tel mi ség alap ér zé sé vé vált, ezért a poszt mo dern 
ide o ló gia egyik do mi náns for má já nak te kint he tő. Ha az em be rek bi zo nyos kö rül mé nye
ket va lós nak té te lez nek, ak kor az úgy ne ve zett (William és Dorothy Thomasról el ne ve zett, 
1928ban le írt) Thomasféle té tel sze rint e kö rül mé nyek va ló sá gos sá vál nak kö vet kez mé
nye ik ben, füg get le nül at tól, hogy a va ló ság ban lé tez neke vagy sem. A „lel ki is me retfur
da lás” kö vet kez mé nyei is kéz zel fog ha tó ak lesz nek, akár mennyi re lég ből ka pott le gyen is 
e rossz lel ki is me ret oka. Az ér tel mi sé gi ek vi sel ke dé sét a til tá sok és pa ran csok egy re 
bő vü lő lis tá ja sza bá lyoz za. Ne csi nálj ma gad nak Is tent ha zug, ál szel le mi el vá rá sok ból! 
Ne csat la kozz po li ti kai moz gal mak hoz, vagy ha csat la ko zol is, ak kor mind ig tá madd őket, 
so ha se tá mo gasd! Ne bízz sem mi ben, amit ma gad nem ta pasz tal tál meg, sőt leg jobb, ha 
ma gad ban is ké tel kedsz! El mé le te id be ne ke verj egy más tól el té rő mi nő sé gű dol go kat, 
hi szen a kul tú rát, tu do mányt, po li ti kát és gaz da sá got kü lön kell vá lasz ta ni egy más tól, 
hogy a szel lem ki ne sza ba dul jon a pa lack ból! Ne sze re pelj a te le ví zi ó ban, de ha már sem
mi képp sem tu dod el ke rül ni, ak kor vi sel kedj idétlenül, oda nem il lő en, egyéb ként a 
mé dia ki szív ja az agya dat! Ha olyan fá ból fa rag tak, hogy időn ként op ti mis ta ví zi ó id 
tá mad nak, azo kat jól rejtsd el, és óva kodj at tól, hogy tu do má nyos mun ká i don ér ződ je
nek!

A sza bá lyo kat még hossza san le het ne so rol ni, de a lé nye ge mind egyik nek az, hogy 
min den le het sé ges szel le mi, fel vi lá go sí tói te vé keny sé gen szim bo li kus átok ül. Az ér tel
mi sé gi mun ká já nak lé nye gét így le het ne össze fog lal ni: „Az ér te lem ih let te te vé keny sé
gek vég ze te sek az em be ri nem re, a ter mé szet re és az is te ni rend re. Ilyenek volt a múlt
ban is, és óha tat la nul ilye nek lesz nek a jö vő ben is.” Az Ér te lem fé nyes sze mé nek ré se a 
leg meg fe le lőbb hely, ahol az örök go nosz be sur ran hat a tör té ne lem be. Le gye tek te hát 
elő vi gyá za to sak! BernardHenry Levynek, né mi leg meg hök ken vén sa ját fi lo zó fi ai té te
lei nek kö vet kez mé nye in, el kel lett is mer nie, hogy el kép zel he tő: az ér tel mi ség még a 
2000. év előtt ki hal (Levy 1987). Hi szen ho gyan is él het né túl az Uni ver zá lis ha lá lát?
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II.

Mi vel sze ret ném be mu tat ni, hogy ez az el ső rá né zés re ezo te ri kus, in tel lek tu a lis ta té ve
dés ho gyan kö vet ke zett ko runk ál ta lá nos szel le mi irány za tá ból (mi köz ben nem cé lom, 
hogy rej tett okoko za ti össze füg gé se ket fe dez zek föl a szel le mi mik ro klí ma és a glo bá lis 
idő já rás kö zött), ezért el me sé lem két év for du ló és há rom nem zet kö zi kon fe ren cia fej le
mé nye it. Az utób bi tíz esz ten dő ben két fon tos tör té nel mi év for du ló ra ke rült sor: a nyu
ga ti vi lág meg szü le té sét jel ké pe ző fran cia for ra da lom két szá za dik év for du ló já ra és Ame
ri ka fel fe de zé sé nek mint a mo dern egye te mes vi lág haj na lá nak öt száz éves év for du ló já
ra. Ugya neb ben az idő szak ban az ENSZ há rom kon fe ren ci át ren de zett: Bécs ben az 
em be ri jo gok ról (1993), Ka i ró ban a csa lád ról (1993) és Pe king ben a nők ről (1995).

Ha Kant nak iga za len ne ab ban, amit az enthuziazmusról ál lít, ak kor az 1789es fran
cia for ra da lom va la mennyi év for du ló ján el le het nénk ra gad tat va a mo dern iz mus kris
tály tisz ta for rá sá tól, és at tól, hogy az em be ri ség az egye te mes ség, a tö ké le tes ség és az 
örök bé ke ál la po ta fe lé ha lad. Eh hez ké pest 1989 en nek épp az el len ke ző jé ről, a kép zelt 
for ra dal mi nagy ság demisztifikálásáról, min den mo dern iz mus ter ro ris ta vol tá ról és a 
ci vi li zá ció leg mé lyebb gyö ke re i ben va ló ké tel ke dés ről szólt. A ha la dás ide á ját, amely a 
fran cia for ra da lom ál tal jel ké pe zett va la mennyi vív mány szem pont já ból kulcs fon tos sá
gú, el ve tet ték mint az erő szak és a go nosz esz mé jét, s rá adá sul még azt is be akar ták bi 
zo nyí ta ni, hogy nem volt sem mi ered mé nye, mi vel fej lő dés mint olyan egyál ta lán nem 
lé te zik.

Ame ri ka fel fe de zé sé nek öt száz éves év for du ló ja 1992ben a min dent át fo gó, egye te
mes vi lág ün ne pe le he tett vol na, amely ben meg szü le tett a pi o nír szel lem, mi dőn lé te zé
sé nek ke re te i ből ki tör ve egy vad és cso dá la tos új vi lá got hó dí tott és sze lí dí tett meg. En nek 
pont az el len ke ző je tör tént, akár csak 1989ben: azt a pusz tí tást hang sú lyoz ták, me lyet az 
az úgy ne ve zett fel fe de zés oko zott, amely va ló já ban nem is volt fel fe de zés, hi szen kö zel s 
tá vol egyet len olyan szűz te rü let sem volt, amit föl le he tett vol na fe dez ni. Az úgy ne ve zett 
fel fe de zést oly mér ték ben demisztifikálták, hogy az ször nyű sé ges tra gé di á vá tor zult, 
amely ben az apo ka lip szis lo va sai szá gul doz va min dent meg sem mi sí tet tek, ami a ter mé
szet és az em ber egy sé gét va la ha is je len tet te. Ez zel az eu ró pai egye te mes ség és ha la dás 
va ló di tar tal mát fe jez ték ki, az az a rosszat a ma ga vég le te sen em ber te len alak já ban.

Mind két eset ben az tör tént, hogy a tör té ne lem fo lya ma ta i nak és erő i nek ri tu á lé ját – 
ami az ef fé le év for du lók ha gyo má nyos sze re pe – egy sze rű en el tö röl ték, és a füg göny 
mö gül nem Óz, a nagy va rázs ló buk kant elő, ha nem egy iga zi rém po fa. A nyu ga ti ci vi
li zá ció esz méi, me lyek va la ha oly lelkesítőek vol tak, a min den nap ok il lú zi ó i nak alak já
ban ki szen ved tek, és a tör té ne lem ré me im már min den fé le koz me ti ká zás nél kül vi he ti 
vég be ször nyű tet te it.

Az ENSZ há rom kon fe ren ci á ja kö zül az el ső – a bé csi em be ri jo gi kon fe ren cia – egy, 
a vi lág fa lu ról, az em be ri es ség ezen egye dü li és egye dül ál ló vi lá gá ról szó ló fesz ti vál sze
re tett vol na len ni. Azon ban tö ké le tes ku darc ba ful ladt. A szer ve zők nek még azo kat az ab 
szo lút for má lis, sem mit mon dó ira to kat és do ku men tu mo kat sem si ke rült el ké szí te ni ük, 
me lye ket ál ta lá ban már ko ráb ban össze szok tak ál lí ta ni – hogy a bá be li to rony ban foly
ta tott esz me cse re el le he tet le nü lé sét már ne is em lít sem. Ha bár az ere de ti szán dék di csé
re tes volt: ki fe jez ni elé ge dett sé gün ket az ENSZnek az em be ri jo gok ér vény re jut ta tá sa 
te rén el ért ha tal mas si ke rei lát tán, és nyug táz ni, hogy az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi
lat ko za ta meg szü le té se után csak nem öt ven év vel be töl ti azt a sze re pet, ami ért lét re jött, 
az az a má so dik vi lág há bo rú bor zal mai után az egye te mes vi lág rend ál ta lá no san ér vé nyes 
kó de xé nek a sze re pét. Az tán a kon fe ren cia egy ki csit más kép pen ala kult, mint ahogy azt 
el kép zel ték. Bécs ben ugya nis az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta a bot rány kő és a 
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cél táb la sze re pét ját szot ta. Tá mad ták azért, mert kö zép pont já ban nem a más ság hoz va ló 
jog áll, és az egye te mes ség eu ró pai fel fo gá sát meg vá dol ták az zal, hogy az erő sza kos ko lo
ni a liz mus utol só vé dő bás tyá ja, és minden nek a te te jé be azt ál lí tot ták, hogy a vi lá gon 
min den – az em be ri jo gok is – az adott hely től és idő től függ. Min den, ami egye te mes 
– még ha az em be ri jo gok ról van is szó –, az egyen lő a töb bi ek és a más kul tú rák el le ni 
erő szak kal. Az eu ró pa i ak, akik kü lö nö sen nagy ra vol tak ma guk kal, még a kong resszus 
előtt meg vi tat ták e nézeteiket, és elé ge det le nek lé vén a ta nács ko zás ered mé nye i vel, ter
vez ni kezd ték, ho gyan ké szít het nék elő a ta lajt egy, a más ság hoz va ló jog ról szó ló ter ve
zet hez, amely ugya nak kor nem csor bí ta ná az egye te mes ség te kin té lyét sem.

En nek el le né re a kö vet ke ző, a ka i rói kon fe ren cia, amely a csa lád sze re pét tár gyal ta, és 
ame lyen még ke mé nyeb ben üt köz tek össze az egy más sal össze egyez tet he tet len ál lás
pont ok, az zal a ke se rű ta nul ság gal szol gált, hogy a je len kor va ló szí nű leg leg uni ver zá li
sabb moz gal ma a fun da men ta liz mus, amely nek alap ján a kon fe ren ci án egy plat form ra 
ke rül het tek a mu zul mán szél ső sé ge sek és a ka to li kus kon zer va tí vok. Ez el len a vé del mi 
vo nal el len a má sik ol dal hi á ba hoz ta föl mind un ta lan a fel vi lá go so dás is mert szó la ma it, 
mit sem hasz nált. Amíg az el ső kon fe ren ci án az egye te mes sé gért foly ta tott si ker te len 
harc ról volt szó, ad dig a má so di kon a fun da men ta liz mus el le ni té to va, lát szat küz de lem
nek le het tünk ta núi.

A har ma dik, a pe kin gi kon fe ren cia a nők hely ze té vel fog lal ko zott, s ezen be lül Hillary 
Clin ton nak mint a po li ti kai fe mi niz mus meg tes te sí tő jé nek föl szen te lé sé vel, és Kí ná nak 
az ENSZ osz lo pos tag ja ként va ló el fo gad ta tá sá val, füg get le nül az em be ri jo gok el len 
el kö ve tett va lós és va ló szí nű sít he tő, ak tu á lis po li ti kai vagy ha gyo má nyo san kí nai gaz tet
tek től. A kon fe ren ci át si ke rült meg tar ta ni az zal együtt, hogy a fel szó la lá sok ban va la mi
vel több li be rá lis ki je len tés hang zott el, mint Bécs ben. De még ez sem vitt sok kal kö ze
lebb azok hoz a ha gyo má nyos esz mék hez, me lye ket ha son ló al kal mak kor hang sú lyoz ni 
il le nék. An nak el le né re, hogy el is mer tek né hány női jo got – egye te mes nek és min den 
egye di kul tu rá lis ha gyo má nyon fölül ál ló nak nyil vá nít va őket –, a kon fe ren ci á ról összes
sé gé ben az a be nyo más ala kult ki, hogy meg al ku vó mó don relativizálta a prob lé má kat, 
mi vel a női jo gok ame ri kai first la dy je sze met hunyt a kí nai bű nök fö lött.

Az év for du lók és a kon fe ren ci ák ar ról ta nús kod tak, hogy a fel vi lá go so dás krí zi se nem 
csu pán egy egy sze rű, fo lya ma tos szel le mi ön vizs gá lat, amely ből az esz mék még meg
ala po zot tab ban és hi te le seb ben ke rül nek ki, mint aze lőtt. Má ra az em be rek dön tő több
sé ge el vesz tet te a hi tét ab ban, hogy a fel vi lá go so dás esz méi előbb re vin nék az em be ri sé
get. Azok, akik még mind ig hisz nek va la mi fé le uni ver za li tás ban, kény te le nek el fo gad ni 
a kul tú ra re la tív vol tát, ha a nyil vá nos ság előtt leg alább rész ben meg akar ják őriz ni 
hi te les sé gü ket.

Ez azon ban csu pán az ér tel mi sé gi vi ták kö ze ge, és a két blokk köz ti hi deg há bo rú utá
ni po li ti ka vi lá ga. A más ság hoz va ló jog ról foly ta tott vi ta re la ti vis ta el kép ze lé se i vel pár
hu za mo san a tör té ne lem ed di gi leg át fo góbb és leg mé lyebb vi lág egy sé ge sí tő fo lya ma ta 
zaj lik. A poszt mo dern jel szó val él ve per sze ki je lent het jük, hogy „Anything goes!”, de 
et től még a vi lág pi a con min de nütt ugyan azok az áruk lesz nek ke len dő ek. A kü lön bö ző
sé get, ami a vi lág só ja és az em be ri nem leg fon to sabb is mér ve, föl ma gasz tal hat já tok, 
amennyi re csak tet szik, de min de nütt az egy for ma ala kok, szo ká sok, vi sel ke dés min ták 
és gon do la tok vál to zat lan je len lét ét fog já tok ta pasz tal ni, ami min den olyannyi ra ün ne
pelt kü lön bö ző sé get va la mi fé le nép raj zi pa to ló gi á vá tor zít. Egye sek nem esz nek disz nó
húst, má sok ki vág ják a nők csik ló ját, megint má sok hall gat ják, ho gyan nő a fű – mind
ad dig, amíg ez nem za var ja a pi ac mű kö dé sét. Egye sek ha lál ra kö ve zik a há zas ság tö rő
ket, má sok meg ölik a lány új szü löt te ket, s megint má sok él ve nyúz zák meg az ál do za
tu kat – mind ad dig, amíg ez nem fe nye ge ti az új vi lág ren det. Un do rí tó szo ká sa i to kat 
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gya ko rol já tok csak ott hon, ha pe dig akad va la mi olyas mi tek, ami a nagy, kö zös pi a con 
is jól el ad ha tó, ak kor ide ve le!

A mai szél ső sé gek ott kez dőd nek, ahol az egy ko ri szél ső sé ge sek már le fek tet ték sa ját 
ha gyo má nyuk alap ja it. Iga zo lást és ra ci o ná lis tá mo ga tást pe dig a fel vi lá go so dás fel vi lá
go sult kri ti ciz mu sá nak fönt em lí tett ered mé nye i ben ta lál nak ma guk nak. Hogy mi jut
tat ta őket a tör té ne lem szín pa dá ra? Min de nek előtt a kü lön bö ző ség től va ló fé le lem, amit 
ez az új, glo bá lis egye te mes ség szült. Az at tól va ló fé le lem, hogy el vész a ha gyo má nyos 
iden ti tás, és e fé lel met már jól is mer te a tra di ci o ná lis fun da men ta liz mus is. Fun da men
ta liz mus nak pe dig ép pen azért hív ják, mert ret teg, hogy az egyet len és min den ki re 
ér vé nyes ci vi li zá ció ere jé vel és ha tal má val va ló ta lál ko zás nyo mán föl mor zso ló dik, szét
pe reg ön nön fun da men tu ma.

A fel vi lá go sult kri ti ka két ere dő je – egy részt a ha la dás esz mé jé nek ter ro ris ta el kép ze
lés ként va ló le já ra tá sa, és az a né zet, mi sze rint an nak gya kor la ti kö vet kez mé nyei nyil
ván va ló ku darc ba tor koll tak, más részt az egye te mes „arché”tól mint az egy sé ge sí tés 
el vé től va ló fé le lem, ami min den lé te zőt a mik ro és mak ro koz mosz ok köz ti össz hang 
si vár egy for ma sá gá ba bör tö nöz ne – a szél ső sé get az in tel lek tu á lis hi te les ség lát sza tá val 
ru ház za föl. Kü lönb sé gek nél kü li vi lág? Nem, a más ság hoz va ló jog ma nap ság az em be
ri jo gok alap el ve. Az egyén ez ál tal szem be száll hat a to tá lis egy sé ge sí té si tö rek vé sek kel, 
és jo got for mál hat rá, hogy más le hes sen – ami né mi vi gasszal szol gál a szá má ra. En nek 
a vi gasz nak – amit sen ki től sem ta gad ha tunk meg, hi szen a kü lönb sé gek nél kü li vi lág 
nincs iga zán ínyünk re – meg van azon ban a há tul ütő je. Ha egyet len olyan fel vi lá go sult, 
egye te mes és örök ér vé nyű do log sincs, ami ről em be rek mód já ra meg tud nánk ál la pod
ni, és ugya nak kor fel tar tóz tat ha tat la nul ma gá val so dor ben nün ket az em be ri sé get, a 
ci vi li zá ci ó kat és a kul tú rá kat egy sé ge sí tő fo lya mat, ak kor a konk visz tá do rok egy ko ri 
ál do za ta i nak nem ma rad egye bük, mint az a fel is me rés, hogy a győz te sek már se a 
szent írást, se az is te ni fel sőbb ren dű sé get nem akar ják rá juk tuk mál ni. Egy sze rű en 
át lép nek min den ha tá ron anél kül, hogy egyál ta lán szük sé gét érez nék bár mi ne mű szel
le mi vagy po li ti kai ment ség ke re sé sé nek. A mai vi lá got át ha tó egye te mes ség nem fel vi
lá go sult, ezért lé té nek nincs sem mi lyen ra ci o ná lis alap ja. Sőt er re nincs is szük sé ge, 
hi szen a más ság hoz va ló sem mi lyen jog nem ké pes már ne ki el len áll ni.

Vagy mégis?

III.

A szél ső sé gek hez hoz zá tar to zik te hát va la mi fé le szel le mi mél tó ság, ugya nis a mai uni
ver za liz mus gya kor la tá nak ir ra ci o na li tás ára és em ber te len sé gé re fi gyel mez tet nek. Ép 
pen ezért a szél ső sé gek lé te zé sé ért nem hi báz tat hat juk egy sze rű en a mo dern iz mus és a 
fel vi lá go so dás poszt mo dern vagy posztstrukturalista kri ti ku sa it. Vég le tes sé gük oka pe 
dig az, hogy a szél ső sé ge sek a más ság tól va ló fé le lem nek azt a faj tá ját kép vi se lik, amely 
ret teg az Egye te mes től, hi szen az olyan pil la nat ban ural kod na el, ami kor már sem mi
lyen utó pisz ti kus, transz cen dens vagy me ta fi zi kai ér té ket és esz mét nem kép vi sel. A mai 
szél ső sé gek fel fo gá sa sze rint csak is a kü lönb sé gek va ló ban egye te me sek, te hát egy mást 
ki zá ró ak, át hi dal ha tat la nok és örök ké va ló ak. Egy ko ri uni ver zá lis el veik – né hány olyan 
szem pont el le né re, amely két ség te le nül össze füg gés ben van a szél ső sé gek és a to ta li ta
riz mu sok ha gyo má nyos re per to ár já val – má ra el vesz tet ték élet te rü ket. A ná ciz mus meg 
volt győ ződ ve ró la, hogy a né me tek – a Faj – bi zo nyos nemzetifaji egyediséget megtes
te sí tő univerzális emberi lények, akik emiatt min den más em be ri lénynél magasabb ren
dûek, és a többi nép en ge del mes séggel tartozik nekik. A kom mu nis ták ab ban hit tek, 
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8 Van Creveld 1991: kü lö nö sen 192–228, il let ve az utó szó a há bo rú jö vő jé ről.

hogy a pro le ta ri á tus olyan Osz tály, amely nek egye te mes em be ri kül de té se van, és ezért 
min dent, ami nincs össz hang ban en nek az Osz tály nak az ér de ke i vel, el fog so dorni és 
el tün te t majd a tör té nel mi tör vény sze rû ség. A mai szél sô sé ge sek a fej lô dés tôl és az ér te
lem tôl va ló fé le lem bôl in dul nak ki – ez kö zös ben nük más esz mei áram la tok kal –, és 
ar ra a kö vet kez te tés re jut nak, hogy a kü lön bö zô mi nô sé ge ket nem sza bad egy más sal 
össze ke ver ni, ne hogy emi att vé res konf lik tu sok rob ban ja nak ki. Az egy re na gyobb te ret 
nye rô egy sé ge sí té si fo lya mat el len vész ter hes jós la tok kal har col nak. Multikultúra? Igen, 
igen, de ha egy ki csit is túl ada gol já tok az ide gen össze te vô ket a nép ere de ti kul tú rá jának 
ro vá sá ra, ak kor a tár sa da lom egy pil la nat alatt a sok szí nû kul tú rák szín te re he lyett az 
öldök lés és egy más ül dö zé sé nek te re pé vé vá lik. Tü re lem? Hát per sze, a tü re lem azok 
eré nye, akik ki ha lás ra van nak ítél ve, mi vel nem ké pe sek har col ni sa ját iden ti tá su kért és 
kul tú rá ju kért. Ôk azért tü rel me sek, mert a má sok irán tuk va ló tü rel me az egye dü li 
remé nyük a túl élés re, hisz ön ma gu kon már kép te le nek se gí te ni. És ha va la ki azt hi szi, 
hogy az ef faj ta ér vek nem ütik meg egy át la gos nyu ga ti vi ta szint jét, ak kor ol vas sa el 
Pla tón Gorgiasz cí mû di a ló gu sát (Pla tón 1984, I: 515–557). Ab ban Szók ra tész azt ál lít ja, 
hogy a ke gyet len, erô sza kos ko dó zsar no kok tu laj don kép pen sok kal ta sze ren csét le neb
bek sa ját alatt va ló ik nál, akár mennyi re szen ved je nek is ezek a zsar no ki ura lom tól, akár
hogy sa nyar gat ják, kí noz zák, gyil kol ják is ôket. Nincs an nál rosszabb, mint ha va la ki nek 
ár tasz, de a leg rosszabb az, ha emi att nem bün tet nek meg – ezért a zsar nok sze ren csét
le nebb sa ját ál do za tá nál. Ez elég me rész gon do lat me net, és ha bár tud juk, hogy Szók ra
tész Pla tón vé le mé nyét köz ve tí ti, ez nem vál toz tat azon a meg gyô zô dé sün kön, hogy sem 
ma gá ban a mû ben, sem raj ta kí vü le nincs sen ki más em berfia, aki ez zel egyet ér te ne. 
Még ma is job ban be le il lik a bol dog ság ról al ko tott el kép ze lé sünk be az, ha má snak 
okozu nk bajt, mint ha ma gunk szen ved jük el – nem mint ha szól na emel lett bár mi lyen 
nyo mós érv. Van Creveld, mint az ál lam ál tal el len ôr zött ka to nai ha ta lom ról szó ló 
Klausewitzféle dokt rí na el len zô je nyíl tan a ne vén ne ve zi a dol go kat, me lyek re a Gor
giasz ban Szók ra tész be szél ge tô tár sai csak tá vol ról utal nak: a je len és a kö zeljö vô há bo
rú it a kü lönb sé gek föl szá mo lá sá ért fog ják meg vív ni, és az em be rek nek sem mi lyen 
kü lö nö sebb ok ra nem lesz szük sé gük a ki rob ban tá suk hoz. Ugyan is akár be is mer jük, 
akár nem, a mi faj tánk hi he tet le nül él ve zi a há bo rús dit, és in dok nak vagy ürügy nek 
meg fe lel ne ki bár mi, ami csak eszé be jut.8

A szél sô sé gesek hang sú lyoz zák, hogy min den más ság nak jo ga van lé tez ni, ter mé sze
te sen csak ak kor, ha meg ta lál ja a ma ga ki zá ró la gos he lyét és ide jét, és föl té ve, hogy a 
ma ga kis mik ro koz mo szá ban a töb bi tôl jól el szi ge te lô dik, s mind ezt azért, hogy ne tör
jön ki új ra az erô szak, a min den ki har ca min den ki el len, amely csak a har co ló fe lek 
egyi ké nek tel jes meg sem mi sü lé sé vel, a szín rôl va ló le tör lé sé vel vég zôd he tik. A szél sô
sé ge sek sze rint a fel vi lá go sul tak ál tal kí vánt örök bé két két úton le het el ér ni. Az egyi ket 
az egy más tól her me ti ku san el zárt kis vi lá gok egy más mel lett élé se je len ti, a má si kat a 
min den fé le kü lönb ség vég le ges ki ir tá sá ig tar tó harc, mely nek so rán csu pán a leg erô
sebb, a túl élés re leg in kább al kal mas va ri áns ma rad élet ben.

IV.

Ha a szél sô sé gek ide o ló gi á já nak fej lô dé sét kap cso lat ba hoz zuk el sô té zi sünk kel, mi sze
rint az ér tel mi sé gi ek nek töb béke vés bé meg ala po zat lan lel ki is me retfur da lá suk van, 
ak kor nem jut ha tunk ar ra a kö vet kez te tés re, hogy az új szél ső sé gek lét re jöt te mi att a 
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ha la dás és az egye te mes ség esz mé jé nek le rom bo lói hi báz tat ha tók. A kri ti kus ér tel mi sé
gi ek meg ala poz tak olyan dol go kat, ame lyek szél ső sé ges vi sel ke dés re is ala pot ad hat nak, 
és tet tek né hány olyan meg ál la pí tást, ame lye ket a szél ső sé ge sek a ma guk hasz ná ra for
dí tot tak. Csak hogy az ezek kel a gon do la tok kal va ló (vissza)élés ön ma gá ban sem mit sem 
bi zo nyít, fő leg nem a fel vi lá go so dás fel vi lá go sult kri ti ká já nak a meg ala po zat lan sá gát, s 
még ke vés bé azt, hogy ép pen ez a kri ti ka a mai szél ső sé gek lét re jöt té nek leg főbb in dí té
ka. Hogy még is mi hoz za lét re a szél ső sé ge ket, és mi től lesz nek úr rá raj tuk a „tisz to ga
tás nak” ne ve zett gyil kos in du la tok? A vi lág és a gaz da ság mul ti na ci o ná lis sá vá lá sá nak 
fel tar tóz tat ha tat lan fo lya ma tá tól, amely má ra a kor lát lan kap cso la tok és a glo bá lis egy ség 
meg te rem té sé nek sza ka szá ba ju tott. A fel vi lá go sult ér tel mi sé gi ek és az új szél ső sé ge sek 
kri ti ká já nak tár gya kö zös, mi vel mind ket tő a posztindusztriális fo lya mat és a 
későkapitalista vál to zá sok egységesí tő fo lya ma tát ve szi gór cső alá. Csak hogy eb ből más
más kö vet kez te tés re jut nak.

És mi len ne, ha egy sze rű en fél re tol nánk a fel vi lá go so dás és a mo dern iz mus kri ti ká
ját, és foly tat nánk a fej lő dést úgy, mint ha eb ben a vé res 20. szá zad ban sem mi kü lö nös 
sem tör tént vol na? Vá la szul idé zek né hány gon do la tot Daniel C. Dennett Darwin 
ve szé lyes esz mé je cí mű köny vé ből, et től a rend kí vül ér de kes, a kog ni tív pszi cho ló gi á val 
fog lal ko zó tu dós tól, aki emel lett az em ber ár nyék sze mé lyi sé gé nek a ku ta tá sá val is fog
lal ko zik: 

Még sok min dent meg kell ta nul nunk. A mo dern vi lág fe nye ge tett kul tú rá i ban va ló szí nű leg 
a nem elég gé meg be csült igaz sá gok tár há za rej tő zik, olyan ké pek so ka sá ga, me lyek az 
idioszinkretikus tör té ne lem eónjain ke resz tül ké pe sek vol tak meg őriz ni ap ró rész le te i ket, 
me lye ket ta nul má nyoz nunk kel le ne és meg örö kí te nünk, mi e lőtt el tűn nek, mert ha son ló 
ve lük a hely zet, mint a di no sza u ru szok gén je i vel – ame lyik egy szer el pusz tul, azt már so ha 
töb bé nem le het re konst ru ál ni. Vár ha tó, hogy az ef faj ta tisz te let adás sal elé ge det le nek lesz
nek azok, akik pi e desz tál ra eme lik a múlt em lé ke it. Én az em lé kek irán ti tisz te le te met az zal 
fe je zem ki, hogy fi gyel me sen – bár nem áhí tat tal – ta nul má nyo zom őket. De so kan van nak 
olya nok, akik mind azt, ami nem egye zik meg haj szál ra az ő vé le mé nyük kel, a sze mé lyük 
el le ni tá ma dás nak, ki bír ha tat lan fe nye ge tés nek fog ják tar ta ni. Nem sza bad alá be csül nünk 
azt a szen ve dést, me lyet az ilyen konf lik tu sok okoz nak. Sze re tett örök sé günk vo ná sai nak 
el tor zu lá sát vagy el tű né sét lát ni olyan fáj da lom, amely nél ke vés na gyobb szen ve dés lé te zik, 
s ame lyet csak a mi fa junk ké pes át él ni. Pe dig ezen kí vül nincs ér tel mes al ter na tí vánk, és 
azo kat, akik nek a lá to má sa azt su gall ja, hogy ne legyenek meg bé ké ben a töb bi ek kel, 
karanténba kell zár ni – a leg ke ve sebb fáj dal mat és kárt okoz va ne kik eköz ben –, de eset leg 
nyit va hagy hat nánk a szá muk ra né hány kis ka put, hát ha meg tet szik ne kik va la me lyik… És 
ak kor mit mond junk a mi hí res val lá si ha gyo má nya ink ról? Ter mé sze te sen meg kell őket 
őriz ni, akár csak a nyel vün ket, nép mű vé sze tün ket, vi se le te in ket, szo ká sa in kat, mű em lé ke
in ket. Az ál lat ker tek a fe nye ge tett fa jok egy re le né zet tebb me ne dék he lye i vé vál nak, de leg
alább me ne dék he lyek, ame lyek meg őr zik a pó tol ha tat lan fa jo kat. Ugya nígy van ez az örök
sé günk kel is (Dennett 1995: 519).

Ez zel el ér kez tünk Szlo vé ni á hoz, a poszt kom mu niz mus egyik kö zépeu ró pai me ne
dék hely éhez, ahon nan ve zet ta lán egykét kis ka pu a neoliberális ci vi li zá ci ó ba. Ezek a 
kis ka puk elég el fo gad ha tó ak nak tűn nek, és a kis ka puk tól ber zen ke dő szél ső sé gek mi att 
az al kal maz ko dás ra kép te len, örök lött di no sza u ru szi gon dol ko dás mód a fe le lős. Tet szik 
bár, avagy nem, de Dennett in tel lek tu á lis ci niz mu sát – amely min den, nem glo bá lis 
kul tu rá lis sa já tos sá got (mely ről az em be rek már le mond tak, mi vel nem élők) a mú ze
um ba vagy (ha az em be rek nem tud nak meg vál ni tő lük) az ál lat kert be kül de ne – az zal 
sem mi képp sem vá dol hat juk, hogy té ve sen ítél né meg a va lós hely ze tet.
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 9 Az an ti sze mi ta je len sé gek kö ré be tar to zik az is, hogy a zsi dó szót a szlo vén szó tár ban „júdai”ra (ez a 
szi no ni ma nem lé te zik a ma gyar ban – a ford.) vál toz tat ták, mert, úgy mond, a „zsi dó” va la mi sér tőt je lent, míg 
a „júdai” a né pet je len ti.

10 A szlo vén Mu ra men tén.

V.

Az új ext rém iz mu sok Szlo vé ni á ban jó táp ta laj ra lel nek, hi szen szél ső sé gek ná lunk 
ko ráb ban is vol tak. An nak foly to nos haj to ga tá sa, hogy kis nép va gyunk egy kis or szág
ban, a fé lel mün ket tük rö zi, amit kol lek tív agorafóbiának vagy kol lek tív kla uszt ro fó bi á
nak is ne vez het nénk. A szlo vén szél ső ség kép vi se lői azok kö zül ke rül nek ki, akik leg szí
ve seb ben egy re zer vá tum ban él né nek, hi szen meg van nak ró la győ ződ ve, hogy nem 
len né nek ké pe sek hoz zá szok ni a dzsun gel ben va ló sza bad élet hez. Ér ve ik több sé gét a 
má sik ol dal kép vi se lő i nek na iv op ti miz mu sá ból me rí tik, akik a dzsun gel egy sze rű sé gé
nek szép sé gét úgy akar ják be bi zo nyí ta ni, hogy fes tői szí nek kel ecse te lik, amint ott az 
erő seb bek me ge szik a gyön gébb és ke vés bé alkalmazkodóképes fa jo kat. A glo bá lis vi lág
ba in teg rá ló dás ilyen lel kes aka rá sa va ló sá gos sá te szi a szlo vén iden ti tás fe nye ge tett sé
gét. An nak a for mu lá nak a kri ti kát lan el fo ga dá sa, amely a fej let len de mok rá ci á val ren
del ke ző és gaz da sá gi lag el ma ra dott or szá gok nak azt ta ná csol ja, hogy tart sa nak több pár
ti sza bad vá lasz tá so kat, és ve zes se nek be sza bad pi a ci vi szo nyo kat, és ak kor majd be kö
szönt ná luk a jó lét és a bol dog ság, en nek az el fo ga dá sa nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy 
a szlo vén ext rém iz mus egy sa já tos faj tá ja annyi ra ál ta lá nos sá vált.

Hogy ezek az ál lí tá sok ne tűn je nek túl zás nak, hadd em lít sem meg még a köz vé le
mény má sik két jel lem ző jét. Az egyik a ha gyo má nyos an ti sze mi tiz mus a zsi dók ele nyé
sző szá ma, majd hogy nem hi á nya el le né re,9 ami min den tör té nel mi kor ban és min den 
po li ti kai irány zat ide jén lé te zett. Az an ti sze mi tiz mus e faj tá já nak ese té ben nem egy 
et ni kai vagy val lá si cso port konk rét je len lé te el len irá nyu ló faj gyű lö let ről van szó (ha bár 
ott, ahol a zsi dók, még ha na gyon ke ve sen is, de meg ma rad tak – mint Prekmurjén10 –, 
pél dá ul az el ső vi lág há bo rú vé gén és a ma gyar for ra dal mi ese mé nyek ide jén az an ti sze
mi tiz mus rasszis ta erő szak ká fa jult), ha nem in kább egy faj ta, meg le he tő sen abszt rakt 
for má ban meg nyil vá nu ló xenofóbiáról – ami kor is az együtt élő em be rek egy cso port ját 
a töb bi ek ide gen nek nyil vá nít ják. Ez a for ma még job ban meg vi lá gít ja, mi ről is van szó 
va ló já ban: a kü lön bö ző ség től és a más ság tól va ló fé le lem tisz ta ki fe je zés mód já ról, a kon
ku ren ci á tól va ló ret te gés ről, és az at tól va ló szo ron gás ról, hogy Mi nem le szünk ké pe sek 
győz te sen ki ke rül ni a Töb bi ek kel va ló szem be sü lés ből. Ez a „tárgy ta lan” an ti sze mi tiz
mus a nyolc va nas évek ben már szin te tel je sen fe le dés be ment, míg nem az tán új ra föl
me rült a tu dat alat ti ból, elő ször egy egye te mi lap an ti sze mi ta cik ké ben, ké sőbb pe dig a 
köz vé le ményku ta tás ok ered mé nye i ben, ahol az egyes né pek irán ti el len szenv ská lá ján 
a zsi dók a má so dik he lyet fog lal ták el az egy ko ri ju gosz láv (és el ső sor ban szerb) hon fi
tár sak mö gött. Jól le het, e két faj ta, a dé li e ket és a zsi dó kat cél pont nak te kin tő ide gen gyű
lö let nek nem kö zö sek a gyö ke rei. A Bal kánel le nes xenofóbia és a so vi niz mus a szél ső
sé gek olyan faj tá ja, amely re bi zo nyos ata visz ti kus mo men tu mok is jellemzőek. Ép pen 
így a ha gyo má nyos an ti sze mi tiz mus ré gen egye sek nél a ka to li ku sok nak a zsi dók hoz és 
a judaizmushoz va ló vi szo nyu lá sa ál tal ma radt fent, má sok nál az ide gen tu laj do no si és 
pi a ci kon ku ren cia el le ni gyű lö let, va la mint a „zsi dó bol se viz mus tól” va ló fé le lem ál tal, 
megint má sok nál pe dig a jel ké pes nagy tő ké sek irán ti „for ra dal mi” gyű lö let ré vén. A nyolc
va naski lenc ve nes évek ben e tra di ci o ná lis össze te vők mel lett azért is ide gen ked tek tő  
 



 replika 217 replika 217

lük, mert túl nagy és ti tok za tos ha tal mat tu laj do ní tot tak ne kik, és mert azt tar tot ták 
ró luk, hogy bár mi fé le represszív asszi mi lá ci ós tö rek vés nek képesek el lenáll ni. Az an ti
sze mi tiz mus ké sőbb az új egye te mes ség től és az ide ge nek től va ló fé le lem jel kép évé is 
vált (ezek ki akar ják sa já tí ta ni ma guk nak a mi szent föl dün ket), to váb bá a kül föl di ter
mé kek től va ló ódz ko dás sá (ezek kol dus bot ra jut tat ják a mun ká sa in kat), va la mint a más 
kul tú rák tól va ló ide gen ke dés sé (ezek be ke be le zik, sőt ta lán el is pusz tít ják a mi sa ját, a 
szí vünk nek oly ked ves kul tú rán kat). Mi a Bal kán ról sze ret nénk el jut ni az Orient exp
resszel Nyu gat ra, hogy be bi zo nyít suk ne kik – mi már rég óta ren del ke zünk ér vé nyes úti 
ok mánnyal. Ezért egy re azt szaj kóz zuk, hogy ben nün ket egé szen más fá ból fa rag tak, 
mint egy ko ri bal ká ni hon fi tár sa in kat, aki ket le né zünk és utá lunk. Csak hogy az út i 
ké szü lő dés köz ben föl me rül ben nünk egy za va ró gon do lat. Va jon nem esünke át a ló 
túl só ol da lá ra? Va jon nem va la mi hét pró bás gaz em be rek vár nake ránk a vég ál lo má son, 
és ez az egész va jon nem va la mi új össze es kü vése, csap da, csak ez út tal nem ab ból a 
pri mi tív faj tá ból, ami ben ed dig volt ré szünk? A dzsun gel után ta lán va ló ban me ne dék re 
ta lá lunk, de meg es het, hogy egy vi lág cir kusz po rond já ra lök nek ben nün ket, ahol az 
egye te mes gla di á tor showban mi le szünk az em ber ál do zat?

A má sik bi zo nyí ték ar ra, hogy Szlo vé ni á ban a szél ső sé gek mély gyö ke ret ver tek, az 
an nak a ge ne rá ci ó nak az ide gen gyű lö lő és so vi nisz ta gon dol ko dás mód ja, ame lyik ép pen 
az in ten zív szo ci a li zá ció, te hát az ún. „pu ber tás” ko rá ban van, ami kor az egyén ben tu da
to sod nak a társadalmi kü lönb sé gek. A múlt ban en nél a po pu lá ci ó nál hoz zá szok tunk az 
ural ko dó ide o ló gi á hoz va ló op por tu nis ta vi szony hoz, sőt a gon dol ko dás mód juk ból 
kö vet kez tet ni le he tett ar ra, hogy mi lyen né ze te ket vall a több ség. Így a het ve nes évek ben 
ez a po pu lá ció fe jez te ki az op ti mis ta jö vő ké pet, és min den szem pont ból „Ti to fi ai” vol
tak, a nyolc va nas évek re pe dig be lő lük lett a sza bad el vű el len zék. A nyolc va nas évek 
vé gén, ki lenc ve nes évek ele jén a fi a tal ság gon dol ko dá sá ban meg je lent a so vi niz mus. 
Va jon kö vet kez tet he tünke eb ből ar ra, hogy az ál ta luk kép vi selt meg győ ző dés egy be vág 
a tő lük el várt, a fenn ál ló tár sa dal mi au to ri tás ál tal is dik tált ma ga tar tás sal? Ér de kes, 
hogy a kö vet ke ző kor cso port ban – amelyet a ge ne rá ció egy ré szé nél egy új tár sa dal mi 
sze rep, a ta nu lás dominanciája jellemez – ezek a so vi nisz ta né ze tek már meg sze lí dül
nek, tü rel me seb bé vál nak. Eb ből még akár azt a kö vet kez te tést is le von hat nánk, hogy a 
so vi nisz ta és más né pek el len gyű lö le tet szí tó szem lé let a tár sa dal mi köz vé le mény szá
má ra el fo gad ha tó, mi köz ben a vi lág klí ma sok kal job ban ked vez azok nak a né ze tek nek, 
ame lyek a kü lönb sé gek től/kü lön bö ző sé gek től „el vo nat koz tat nak”.

An nak el le né re, hogy az ext rém iz mus ná lunk már ott hon ér zi ma gát, elég biz to san 
meg jó sol ha tó, hogy nem vá lik ural ko dó po li ti kai moz ga lom má, ha csak nem si et a se gít
sé gé re a po li ti ka i lag hoz zá kö zel ál ló cent rum szél ső sé ges sé ge vagy a ha gyo má nyos 
ér te lem ben vett ér tel mi ség. Ami kor kom mu nis ta előd jé nek (szo ci a lis ta ön igaz ga tás + 
egye sí tett mun ka szer ve ze tek) bu ká sa után ki de rült, hogy a poszt szo ci a liz mus „le ni nis
ta” for mu lá ja (pi a ci ver seny + több pár ti vá lasz tá sok) sem te remt min den ki szá má ra 
jó lé tet, ak kor a cent rum elő állt a ma ga szél ső sé ges ter vé vel: az egyet len meg ol dás az, ha 
min den áron és min den le het sé ges esz köz zel meg pró bál juk meg va ló sí ta ni a 
posztszocialista for mu lát. Hogy a cent rum szél ső sé ges sé gé vel szem be ni el len ál lás 
mi lyen kel le met len mó don nyil vá nul hat meg, az jól lát ha tó a köz vé le ményku ta tás ok
ból. Ha meg kér de zik az em be re ket, ho gyan vé le ked nek az Egye sült Eu ró pá ról, ak kor 
úgy vá la szol nak, ahogy azt tő lük el vár ják: Szlo vé ni á nak is az Egye sült Eu ró pa ré szé vé 
kell vál nia. De ha ezu tán azt is meg tu da kol ják tő lük, hogy sze ret néke, ha az Egye sült 
Eu ró pa Szlo vé ni á ban is je len len ne, ak kor er re már épp az el len ke ző jé vel re a gál nak, 
az az hogy ők on nan sen kit és sem mit nem haj lan dók be fo gad ni, vagy leg aláb bis nem 
örül né nek, ha a dol gok eb be az irány ba ha lad ná nak.
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Va jon ki le hete bé kí te ni e két el len té tes ál lás pon tot anél kül, hogy kény te le nek len
nénk ma gas fa lat húz ni kö zé jük? Akár le het, akár nem, min den kép pen mu száj, hi szen 
vég té re is nem le het tud ni, hogy e fal me lyik ol da lán áll nak majd a lá to ga tók, és me lyi
ken az Eu ró paál lat kert vad ál la tai.
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