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„A szókratikus alapkérdés: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy…?”1

„Ha jól tesszük fel a kérdéseket, szinte kézenfekvő a válasz…”2

„N. N. persze nehéz eset. […] Mert egész életében inkább kérdezni szere-
tett, mintsem válaszolni.”3

„Minden hülye kérdést fel kell tenni egyszer: ez a helyes eljárás.”4

1  Hannah Arendt: The Life of the Mind–One: Thinking. Harcourt Brace Jovanovich, New York – London, 1971. 185.
2  Vajda Mihály: Civil társadalom és demokrácia. In: Bibó-emlékönyv II. Századvég – Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Budapest–Bern, 1991. 185.
3  Hankiss Elemér: A Nincstől a Van felé. Osiris, Bp., 2012. 278.
4  Ottlik Géza: Buda. Magvető. Bp., 2005. 329.
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I. 

A humaniora alkonya?
1. Hevenyészett történeti vázlat
1.1. A humántudományok újabb keletű népszerűtlensége

Az elmúlt években két nagytekintélyű és nagyhatalmú, a magyar okta-
tás- és tudománypolitikát befolyásolni képes férfiú emelte föl szavát a 
bölcsész és társadalomtudományok állami támogatása ellen, hangsú-
lyozva, hogy ezek haszontalanok. S bár e megnyilatkozások primitív ar-
roganciája, jócskán alatta marad annak a nívónak, melyre már érdemes 
reagálni, mégsem léphetünk egyszerűen keresztül rajtuk. Azért nem, 
mert a bölcsész és társadalomtudományok megbecsültsége és támoga-
tottsága szerte a világban látványosan csökken,5 s ennek fényében te-
kintve őket, a humaniora elleni említett kirohanások egy világtendenci-
ának adnak hangot. Alább e jelenség magyarázatának egyik lehetséges 
aspektusát kívánom egy kicsit részletesebben körüljárni. Nem védőbe-
szédre készülök azonban, hanem inkább önvizsgálatra.

Ha elfogadjuk, hogy e tendencia újabb keletű (legfeljebb néhány év-
tizedre visszatekintő), akkor termékenynek látszik föltenni a kérdést: 
korábban miért ismerte el a társadalom és a politika ezeket tudásfor-
mákat, vagy legalábbis, miért nem emelt kifogást velük szemben. (Ter-
mészetesen lehet vitatkozni ezzel a kiinduló föltevéssel, mondjuk arra 

5  Hogy ne csak saját benyomásaimra és ismerőseim, barátaim vonatkozó észrevételeire hagyatkozzak: ld. Cal-
estous Juma – Evelyn Fox Keller – Jürgen Kocka – Dominique Lecourt – Valentin Y. Mudimbe – Kinhide Mushakoji 
– Ilya Prigogine – Peter J. Taylor – Michel-Rolph Trouillot – Immanuel Wallerstein: A társadalomtudományok jö-
vőjéért: nyitás és újjászervezés. A Gulbenkein Bizottság jelentése. Ford. Göbölyös Magdolna. Napvilág, Bp., 2002. 
75. (Kötet szerzőjeként az alcímben említett Bizottság valamennyi tagja felsoroltatik, de mind az Előszóból, mind 
magából a szövegből világos, hogy a munka elsősorban Immanuel Wallerstein keze nyomát viseli magán.)
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hivatkozva, hogy már Szókratésznek is nehézségei támadtak, amikor 
arról győzködte az athéniakat, hogy amit ő csinál, az a polisz számára 
hasznos, s hogy még neki sem sikerült meggyőznie a démoszt vélt iga-
záról. A magam részéről azonban úgy vélem, hogy ez egy másik kérdés, 
a hatalom és a humaniora – a történelem során szinte folyamatosan 
feszült, és gyakorta ellenséges – viszonyának problémája. Amiről itt el-
mélkedni kívánok nem független ettől, de nem is azonos vele.)

1.2. Az antik görög tudománykép

Induljunk el a kályhától: miben látták a klasszikus kor görög gondolko-
dói a humaniora6 értelmét? (A kérdés természetesen ahistorikus – és 
nem csupán azért, mert a nevezettek nem latinul beszéltek –: Platón 
vagy Arisztotelész nem különítik el a humaniórát a természettudomá-
nyoktól. Ugyanakkor talán mégsem értelmetlen, hiszen ebben a kor-
ban tesznek fel a görögök – legelőször a szofisták – olyan kérdéseket [a 
nyelvre, a társadalomra, a gondolkodás természetére stb. fókuszálva], 
melyeket manapság a humaniora különböző diszciplínáit meghatározó 
területeknek tekintünk.)

Jan Patocka nyomán7 három részre oszthatjuk a választ, és ezzel együtt 
a bennünket érdeklő tudásterületet is.

(1) Megkísérelték körülhatárolni – Max Scheler kifejezésével élve – az 
ember helyét a kozmoszban. A természet tanulmányozása mindig 
több volt számukra, mint mechanizmusok leírása, oksági kapcsola-
tok rögzítése. Ehelyett úgy próbálták megragadni a bennünket kö-

6  A továbbiakban a kifejezés, valamint a vele szinonimaként használt „humántudomány” terminus alatt – kissé 
eltérve a hagyományos terminológiától – egyaránt értem a bölcsész és a társadalomtudományokat. Részint az 
egyszerűség kedvéért, részint – és elsősorban – pedig azért, mert nézőszögemből a kétféle tudástípus között nem 
is igen mutatkozik számottevő különbség. (S mivel a „humántudomány”-t a mondottak szerint – a társadalomtu-
domány, természettudomány, embertudomány, szellemtudomány stb. analogonjaként – értem, ezért egybe írom.)
7  Jan Patocka: Európa és az Európa utáni kor. Ford. Németh István. Kalligram, Pozsony, 2001. Ld. különösen a 8. 
fejezetet. Alább nem rekapitulálom a cseh filozófus gondolatmenetét, hanem csupán az általa írtakból indulok ki.
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rülvevő világmindenséget, hogy egyszersmind fény derüljön arra is, 
ki az ember; honnan jött és hová tart; s mi végre ez az egész evilági 
időzés. Talán nem szükséges részletező példákkal előállni, elegen-
dő, ha Platón vagy Arisztotelész kozmológiai, fizikai, metafizikai és 
antropológiai tárgyú eszmefuttatásaira utalok: mondjuk, a Timiosz-
ra, a barlanghasonlatra, a Phaidrosz leírására az emberi lélekről, 
vagy az ifjabb mester Metafizikájára, Fizikájára és lélekfilozófiájára. 
Ezek a művek – a modern nómenklatúra segítségével kategorizálva 
őket – köztes helyet foglalnak el a természet- és a humántudomá-
nyok között. Kutatásuk tárgya a természet, végső érdeklődésük tár-
gya azonban leginkább az ember. (A mondottakkal egybecsengően 
állítja, Alfred Whitehead, hogy a görög természetkutatók ugyan zse-
niálisak voltak, de mai értelemben mégsem tekinthető tudomány-
nak, amit műveltek; mert a végső kérdéseik filozófiaiak, s mert ez 
a filozófiából sarjadt gondolkodásmód – a mi mércénken mérve – 
egyszerűen túlteoretizált [over-theoretical].8)

(2) A görög „humaniorum” azzal is kecsegtetett, hogy útmutatásul szol-
gál egy jobb társadalom megalkotásához. Hogy olyan tudást ad az 
emberiségnek, melyet felhasználva tökéletesíthető lesz a politika 
világa. Sőt, egy másik munkájában, Patocka egyenesen azt állítja, 
hogy e gondolat következménye a történelem megindulása. A görö-
gök azon meggyőződés által lökték vagy csábították be az emberi-
ség őket követő részét – a római és a keresztény civilizációt – a tör-
ténelembe –, hogy a világunkban készen talált értelem (világkép és 
értékrend) felülvizsgálható, és egy új, jobb, igazabb értelemmel he-
lyettesíthető – írja a cseh filozófus.9 Azoknak a kultúráknak, melyek 
nem osztják ezt a meggyőződést – s ezek között jócskán találunk 
úgynevezett magaskultúrákat is – történelmük sincs, mert számukra 
az idő nem tart valahonnan (egy meghaladott és soha vissza nem 
térő ősállapottól) valahová (egy vágyott cél vagy esetleg valamilyen 

8  Alfred North Whitehead: Science and the Modern World. Cambridge University Press, Cambridge, 1945. 9, 19.
9  Patocka: Eretnek esszék a történelem filozófiájáról. In: Mi a cseh? Ford. Kiss Szemán Róbert és Németh István. 
Kalligram, Pozsony, 1996. 282. skk.
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rettentő vég felé), hanem mozdulatlan vagy körben forog. A polisz 
tökéletesíthetőségébe vetett görög meggyőződést illetően ismét 
nincs szükség részletező példákra, elegendő, ha Platón Államára 
vagy Arisztotelész Politikájára utalok.

(3) A humaniora harmadik, görögöktől örökölt célját a lélek gondozá-
sának kívánom nevezni. (Annak ellenére, hogy ezt a Platóntól átvett 
kifejezést Patocka jóval tágabb értelemben használja, mint ahogyan 
alább én fogom. Ő mindhárom most felsorolt tevékenységet e termi-
nus alatt tárgyalja.) Azokat a feladatokat jelölöm vele, melyek szo-
rosan összefüggnek a conditio humanával, azaz embervoltunkkal. 
Más szóval: az úgynevezett egzisztenciális problémákat. Afféle kér-
déseket, mint hogy van-e az emberi életnek értelme, mik a feltételei 
az úgynevezett jó életnek, hogyan viszonyuljunk halandóságunkhoz, 
hogyan viszonyuljunk a sorshoz. Hogy a klasszikus kor két filozófus-
óriásánál jelen vannak ezek a problémák (pl. a Phaidónban vagy 
Arisztotelész etikáiban), az ismét csak vitathatatlan, de talán még 
hangsúlyosabban megtalálhatók a görög drámákban vagy az úgyne-
vezett hellenisztikus kor egyes filozófusainál.

Bizonyára senki sem vitatja: a fölsorolt kérdések igen súlyosak, és je-
lentősek még ma, 2500 évvel később is. (Legfeljebb azt gondolja a mai 
ember, hogy úgysem tudunk válaszolni rájuk, ne törődjünk hát velük, 
hanem inkább nézzünk a dolgunk után. Azaz gazdagodjunk, növeljük a 
hatalmunkat, igyekezzünk biztosítani magunkat a ránk leselkedő bajok 
ellen, neveljük föl gyermekeinket stb. Ám ilyesmit már a görögök is gon-
doltak. Erről tanúskodik például a Gorgiász, azon jelenete, melyben Kal-
liklész megrója Szókratészt, amiért meglett ember létére nem szégyel-
li mások meggyőzésével és öncélú töprengéssel szórakoztatni magát, 
ahelyett, hogy saját biztonságáról gondoskodna.10)

S van még valami, ami a fönt felsorolt három területet legalább annyira 
vonzóvá teszi, mint az általuk hordozott célok: nevezetesen az, hogy a 

10  Platón: Gorgiász. 482c. skk.
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titkok (vagy talán a titok) megfejtését ígérik. (S tekinthetjük ezt akár 
a görög humaniora negyedik sajátosságának is.) A világ nem az, ami-
nek mutatja, magát. A látszatvilág mögött egy másik, egy valódi világ 
húzódik meg, s ha ebbe bepillantást nyerünk, akkor egyszerre minden 
megvilágosodik. Megértjük, hogy mi végett vagyunk, miként kell élnünk 
és együtt élnünk stb. S talán nem csak azért vonzó a titok, mert a be-
lépillantás olyan sok jóval kecsegtet, hanem önmagában is. A görögök 
javíthatatlanul infantilisek maradtak, jegyzi meg egy helyütt Francis 
Bacon: lenyűgözte őket a természet csodálatossága, és a legnagyobb 
energiákat mozgósították kíváncsiságuk kielégítése végett, de arra már 
nem gondoltak, hogy felfedezéseiket hasznosítsák is.11 Ebből az infan-
tilizmusból még bennünk – a nyugati civilizáció ma élő tagjaiból – is 
megmaradt valami, annak ellenére, hogy időközben – talán még Bacon 
számára is – túlságosan meglett emberré váltunk.

Ne csak Platón ideavilágára gondoljunk a titok megfejtése kapcsán. Ép-
pen így titkot fejtett meg Arisztotelész is, amikor felfedezte a logikát, 
Euklidész, amikor felfedezte a geometriát, vagy Arkhimédész, amikor 
láthatatlan törvényeket sikerül napvilágra hoznia.

1.3. Az új módszer és a humaniora

Descartes és a koraújkor többi klasszikusa ambivalens módon viszonyult 
ehhez az örökséghez. Egyfelől élesen szembefordultak a reneszánsz hu-
maniórával: „Azért mégis megbecsültem azokat a gyakorlatokat, ame-
lyekkel az iskolákban foglalkoznak. Tudtam, hogy a nyelvek, amelyekre 
ott tanítanak, szükségesek a régi könyvek megértéséhez, hogy a mesék 
kedvessége ébresztően hat az elmére; hogy a történelem emlékezetes 
tettei felemelően hatnak reá, s ha kellő körültekintéssel olvassuk őket 
segítenek kiművelni ítélőerőnket; hogy minden jó könyv olvasása olyan, 

11  Francis Bacon: Novum organum. LXXI. In: Novum organum és Új Atlantisz. Ford. Csatlós János és Sarkady János. 
Művelt Nép, Bp., 1954. 
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mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e művek szerzőivel 
társalognánk…”12 Ám ezek az udvarias szavak inkább csak ellenpontoz-
zák a csattanót: „De végül is úgy éreztem, hogy már elég időt fordítottam 
a régi nyelvekre, sőt a régi könyvek olvasására is, mind történeteikre, 
mind meséikre. Mert ha régi századok embereivel társalgunk, ez majd-
nem olyan mintha utaznánk. […] Ámde ha az ember sokat utazik, idegen-
né válik saját hazájában… […] Mihelyt tehát korom megengedte, hogy 
kivonjam magamat tanítóim felügyelete alól, egészen abbahagytam a 
könyvek tudományának tanulmányozását. Elhatároztam, hogy nem ke-
resek más tudományt, csak azt, amelyet magamban vagy a világ nagy 
könyvében találhatok.”13

Még ha nem is nézünk a 17. század nagy tudományos, filozófiai és világ-
nézeti forradalmának mélyére – ahogyan ezt, mások mellett, megtette 
Koyré, Foucault vagy Kuhn –, hanem csupán a felszíni jelenségeket vesz-
szük sorra, akkor is nyilvánvaló, hogy az új tudomány elkötelezettje nem 
tekinthet másképpen a humaniórára, mint szórakoztató érdekességre.

Descartes kétségbevonhatatlan fundamentumon nyugvó, apodiktikus 
tudást követelt. Galilei tiszta – mindenféle teleológiától megtisztított 
– kauzális magyarázatokra, és – ahol csak lehetséges – kvantifikációra 
törekedett. Francis Bacon (Descartes előtt) és Locke (Descartes után) 
minden tudást a tapasztalatra kívánt alapozni, és az előbbi – látnoki 
erőről tanúbizonyságot téve – megfogalmazott még valamit: a tudás 
egyetlen célja a hasznosság lehet; mégpedig az elmélet technikába való 
átfordíthatósága értelmében vett hasznosság – állította igen magabiz-
tosan. (Érdemes talán ez utóbbit néhány idézettel is illusztrálni, annál 
is inkább, mert a mai olvasó úgy érezheti, mintha Bacon olyan titkot 
fecsegne ki, melyről a későbbi, megfontoltabb szerzők jobbnak látták 
inkább hallgatni: „Emberi tudás és hatalom egy és ugyanaz, mert ha 
az okot nem ismerjük az okozat is elmarad. A természet ugyanis csak 
engedelmességgel győzhető le…”14 „A legbiztosabb és legvilágosabb is-

12 René Descartes: Értekezés a módszerről. Ford. Szemere Samu, átdolgozta Boros Gábor. Ikon, 1992. 18.
13 I. m. 19, 22.
14 Bacon: Novum organum. III.
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mertetőjel mégiscsak az eredmény. Tulajdonképpen az eredmény és a 
belőle adódó gyakorlati felfedezések a filozófia helyességének zálogai 
és biztosítékai.”15)

A reneszánsz humaniora a felsorolt a követelményeknek (hadd ismé-
teljem meg őket még egyszer, mert később még szükségünk lesz rájuk: 
apodikticitás, kauzalitás, kvantifikáció, empiricitás, hasznosság) nem 
csupán nem felelhetett meg, hanem – ezek fényében – olyan, a fegyel-
mezett tudománytól távol fekvő, szórakoztató játszadozásnak tűnt, 
mely még azonos nem-fogalom alá sem sorolható az új „diszciplínák-
kal”. (Hogy az említett öt kritérium nem feltétlenül érvényesíthető egy-
szerre, sőt az empiricitás és az apodikticitás egészen biztosan kizárják 
egymást, az jó ideig senkit sem zavart. A legékesebb példát erre talán 
John Locke opus magnuma szolgáltatja, melyben maga a szerző mutat 
rá mindennemű tapasztalat kétségbevonhatóságára, majd egy könnyed 
mozdulattal mégis ignorálja a problémát. „Mert komolyan senki sem le-
het, gondolom, annyira szkeptikus, hogy bizonytalanságban éljen a lá-
tott és érzett tárgyak létezésére vonatkozólag. [...] Ami engem illet, én 
azt gondolom, hogy nekem az Isten rajtam kívül lévő dolgok létezéséről 
elég bizonyosságot adott.” – írja.16)

Az elmondottakból azonban nem következett az antikvitástól örökölt 
három (illetve négy) feladat elutasítása; éppen ellenkezőleg: a koraújkor 
öntudatosan vállalta ezeket, és legfőbb céljának tekintette a kutatásu-
kat.

Köztudott, hogy Descartes nem filozófusnak tartotta magát, hanem olyan 
tudósnak, aki egyazon fundamentumra építve és egyazon módszert al-
kalmazva egyaránt foglalkozik mindennel, ami tudható, és amit tudni 
érdemes: a csillagászattól és az anatómiától egészen az etikáig. Ennek 
belátásához elegendő a természettudományos írásaihoz írt bevezetőjét 
– vagyis az Értekezés a módszerről című kis írást – végigolvasnunk, sőt 

15  I. m. LXXIII.
16  John Locke: értekezés az emberi értelemről II. Negyedik könyv, XI. fej. 3. §. Ford. Dienes Valéria. Akadémiai, Bp., 
1979.
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már a kötet tervezett címe is tartalmazza azt, ami bennünket érdekel: 
Egyetemes tudomány tervezete, amely képes arra, hogy természetünket 
a tökéletesség legmagasabb fokára emelje. Továbbá: Dioptrika, Az égi 
jelenségek és Geometria, ahol is a szerző a legkülönfélébb tárgyakat, 
amelyeket csak kiválaszthatott az általa javasolt egyetemes tudomány 
bizonyítására, olyképpen magyarázza, hogy azt azok is megérthessék, 
akik egyáltalán nem foglalkoztak tudománnyal.17 Látható, Descartes is a 
kozmoszt és benne az ember helyét kívánta megérteni.

S mindezt végső soron azért, hogy az egzisztenciális kérdések feleletet 
kapjanak, és az üdvösséghez vezető út láthatóvá legyen. (Ennek bizonyí-
tása érdekében a szerző kacifántos álmára szokás hivatkozni, melyet ő 
maga úgy értelmez, mint felszólítást arra, hogy a tudományokon keresz-
tül megtalálja helyes élethez és az üdvösséghez vezető utat.18 Valamint 
A filozófia alapelveinek előszavaként közzétett Picot-levélre, melyben 
azt írja a szerző, hogy az összes többi tudomány ismeretét előfeltételező 
erkölcstan a bölcsesség legvégső foka, 19 és az Erzsébet hercegnőhöz írt 
levelek azon darabjaira, melyekben a szerző a boldogság mibenlétéről 
és a hozzá vezető útról elmélkedik.20)

A társadalom és az állam tökéletesítésére viszont hiába keresnénk pél-
dát Descartes életművében. Bár igen nehezen indokolható, hogy a kar-
téziánus módszert – mindent radikálisan kétségbe vonni, majd újból 
felépíteni abszolút biztos alapokra – miért éppen a politika területén 
ne kellene használnunk (ha másutt mindenütt igen), a szerző mégis ka-
tegorikusan elhatárolódik ettől a következtetéstől, és nem csak ő maga 
nem írt semmit a politikáról, hanem még azokat is éles, preventív bírá-
lattal illette, akik esetleg majd ebbe az irányba gondolnák őt tovább.21 
Kortársai és követői azonban nem voltak ennyire óvatosak. Hobbes vagy 
Spinoza nagyon is fontos feladatuknak tekintették, hogy tudományos 

17  Idézi: Boros Gábor. In: Descartes: Értekezés a módszerről. 9.
18  Ld. Boros Gábor: René Descartes. Áron, Bp., 1998. 67. skk.
19  Descartes: A filozófia alapelvei. Ford. Dékány András. Osiris, Bp., 1996. 16.
20  In: Descartes: Test és lélek, morál, politika, vallás. Osiris, Bp., 2000. A kérdéskörről az 1645. május 18-án kelt 
Descartes-levéllel indult el egy hosszú és szövevényes párbeszéd a hercegnő és a filozófus között.
21  Descartes: Értekezés a módszerről. 27.
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alapokon nyugvó útmutatással szolgáljanak a lehető legjobb (vagy in-
kább legkevésbé rossz) állam és társadalom megalkotásához. Hobbes 
munkásságának ez volt a legfontosabb célja, s erre tesz kísérletet a né-
metalföldi filozófus Politikai tanulmánya is.

S végezetül: a koraújkort is legalább annyira átitatta a tudományos ku-
tatás nyomán felsejlő titok keltette izgalom és a fátyol fellebbenthető-
ségének reménye, mint az ókort. Szinte nem is találunk olyan 17. századi 
szerzőt, akinek műveiben ne volna ez nyilvánvaló; a legjobb példa azon-
ban mégis talán Leibniz, akinek – meggyőződése szerint – sikerült át-
törnie a láthatóból a láthatatlanba, az érzéki világból a monászok közé.

Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy a koraújkorban megszületett új 
tudomány elvetette ugyan a humaniora hagyományos tudásformáit, a 
retorikát, a filológiát, az irodalmat, a történetírást stb., de nem vetette el 
azokat a célokat, melyeket ezek a „diszciplínák” elérni kívántak. Ellenke-
zőleg: a 17–18. századi gondolkodók meg voltak győződve arról, hogy az 
új módszertan segítségével ezeken a területeken is sokkal messzebbre 
juthatnak, mint az elődeik, s végül tudományos válasszal szolgálhatnak 
majd mindarra, amiről a régiek csupán bizonytalan spekulációkat hagy-
tak örökül.

1.4. A humaniora újjászületése humántudományként

A 17. század által elutasított humaniórumok – kiegészülve új, az ókor-
ban vagy a reneszánsz idején még nem létezett diszciplínákkal is – a 19. 
században születtek újjá, de immár szigorúan alkalmazkodva az új tudo-
mányos kritériumokhoz. Persze nem mindegyik diszciplína egyformán 
mindegyik kritériumhoz. A történettudomány például mindenekelőtt az 
empiricitásra épített, büszkén hirdetve, hogy csakis szigorú kritikával 
megrostált forrásokat használ föl, s hogy ezek a források garantálják a 
múltbéli események igaz megismerését. A szociológia viszont inkább a 
kauzális kapcsolatok feltárásával kísérletezett és (később) a kvantifiká-
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cióban elért eredményeire hivatkozva hirdette önnön tudományossá-
gát.22 (Gondoljunk például Durkheim Öngyilkosságára, melyet a legtöbb 
szociológiatörténeti összefoglalás a tudományág egyik mintaadó műve-
ként tekint.) Általánosságban azonban elmondható, hogy valamennyi új 
humántudomány, lehetőség szerint, mind az öt felsorolt kritérium telje-
sítésére törekedett.

Hogy ezeknek az új diszciplínáknak az egyes országokban már meg-
formálódott vagy éppen formálódó tudományos intézményrendszer-
ben – akadémiákon, egyetemeken – kellett helyet találniuk, az a lehető 
legnagyobb mértékben magától értetődő volt. Részint azért, mert a gö-
rög-keresztény hagyomány mindig egyetlen egység egymást kiegészítő 
és egymással összeillő részeiként (universitasként) látta a különböző 
tudományterületeket, részint pedig azért, mert a 19. századra eldőlt: a 
tudás igazi letéteményese a tudomány (minden más tudásforma – hét-
köznapi gondolkodás, gyakorlati tudás, különféle hitrendszerek, művé-
szetek stb. – hozzá képest másodlagosak és neki alárendeltek); követ-
kezésképpen ha az új diszciplínák nem tudományként próbálták volna 
definiálni magukat, akkor egyszersmind hiteltelenítették volna saját te-
vékenységüket. (S persze lehetséges egészen más magyarázatokkal is 
előállni. Immanuel Wallerstein például arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
ekkor megszülető társadalomtudományok, éppen úgy, mint a korábban 
diszciplinarizálódott természettudományok, a kapitalista világ-rend-
szert látták el praktikus ismeretekkel és legitimációval.23)

Csupán a német neokantiánusok és egyes kortársaik (Dilthey vagy Hus-
serl) vetették fel, hogy a történettudomány (Droysen), az ideografikus 
tudományok (Windelband), a kultúrtudományok (Rickert), a szellemtu-
dományok (Dilthey), röviden: azok a területek, melyeket ebben az esz-
szében humaniórának nevezek, nem csupán tárgyukat illetően, hanem 
módszereik tekintetében is különböznek a természettudományoktól, 
ám az új diszciplínák tudomány-voltát ők sem kérdőjelezték meg.

22  A folyamat vázlatos elemzését ld. Juma és mások: I. m. 21. skk. 36. skk.
23  Ld: Immanuel Wallerstein: The French Revolution as a World Historical Event. In: Unthinking Social Sciences. 
Polity Press, Cambridge, 1991. 18. skk.
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S nem is volt erre semmi okuk. Mert az új diszciplínák „puhábbak” vol-
tak ugyan, mint a „kemény” természettudományok, de ennek ellenére 
komoly sikereket értek el és látványosan fejlődtek. Társadalmi hasz-
nosságukat senki nem vonta kétségbe, éppen ellenkezőleg, és egyre 
fokozottabban voltak képesek alkalmazni a természettudományos stan-
dardokat is: empirikus alapokon álltak, oksági törvényeket állapítottak 
meg, és mind több területen – közgazdaságtanban, szociológiában, po-
litológiában, társadalomtörténetben stb. – alkalmaztak kvantitatív mo-
delleket. S mindközben megőrizték a régi célokat is. Vessünk erre egy 
kicsit alaposabb pillantást, három jellemző példa segítségével.

1.4.1. Marx

Hogy Marx a történelmet és főleg a kapitalizmust irányító törvények 
megismerhetőségébe vetett hittel írta a munkáit, ahhoz kétség sem 
férhet. „…e mű végső célja a modern társadalom gazdasági mozgástör-
vényének feltárása” – olvashatjuk a Tőke első kötetének előszavában.24 
Vagyis, az ember helye, ha nem is a kozmoszban, de legalábbis a törté-
nelemben pontosan megragadható.25

Az említett mozgástörvények feltárása pedig egyszersmind hozzájáru-
lás egy tökéletesebb társadalom megszületéséhez is. (Erről Marx olykor 
szerényebben nyilatkozik – mint például a Tőke imént idézett bekez-
désében: „Egy társadalom, még ha nyomára jött is mozgása természeti 
törvényeinek […] természetes fejlődési szakaszokat sem át nem ugorhat, 
sem parancsszóval el nem tüntethet. De megrövidítheti és enyhítheti 
a szülési fájdalmakat.” Olykor meg voluntarisztikusabb hangütéssel: „A 
filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték, a feladat az, 
hogy megváltoztassuk.”26)

24  Karl Marx: Tőke I. Ford. Rudas László és Nagy Tamás. Kossuth, Bp., 1961. 13.
25  Talán a kozmoszban is, amennyiben tudományosan feltárható, miként emelkedett ki az ember a természet-
ből, vagy ha leírható a természet dialektikája. Mint köztudott, az utóbbira Marx munkatársa és barátja, Friedrich 
Engels tett – többek szerint ugyancsak kétes értékű – kísérletet.
26  Marx: Tézisek Feuerbachról. 11. tézis. In: Marx–Engels: A német ideológia. Ford. Kislégi Nagy Dénes. Magyar 
Helikon, 1974. 11.
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De akárhogyan következik is be az átmenet – akár a természeti szükség-
szerűséghez hasonlóan, akár az emberiség szabad tette által – a meg-
születő új világnak orvosolnia kell azokat az egzisztenciális problémá-
kat, melyek jórészt a kapitalizmus hatására bekövetkező elidegenedés 
következményei: elidegenedés nélküli társadalmat kell létrehoznia.27

1.4.2. Freud

Félévszázaddal a Tőke megjelenése után, egyik késői előadásában Sig-
mund Freud kifejti – amit különben más műveiből is tudhatunk –, hogy 
a pszichoanalízis mint szaktudomány része annak az egységes tudo-
mánynak, mely amellett, hogy különféle problémák megoldásán fárado-
zik, egyszersmind világnézettel is szolgál az emberiségnek.28 S ha majd 
még messzebbre jut, mint ameddig rövid története során már eljutott (a 
tudomány még igen fiatal gondolkodásmód – hangsúlyozza a szerző29), 
akkor átveszi mindazokat a feladatokat, melyek megoldását eddig a val-
lás vindikálta magának, például kozmogóniát nyújt az emberiségnek. 
(Ebben – a természettudományoknak köszönhetően – már ma is jóval 
előbbre jár, mint a vallások – közli Freud nyomatékosan.30) Továbbá, „az 
embernek a veszélyektől és az élet viszontagságaitól való félelmét elcsi-
títja […], boldogtalanságában megvigasztalja”31 – folytatja. (E feladatot 
Freud minden bizonnyal elsősorban saját tudományterületére osztja ki.) 
Végezetül, hozzájárul egy boldogabb társadalom megteremtéséhez is: 
„…az intellektus – vagy mondjuk csak egyszerűen: az értelem – azon ha-
talmak közé tartozik, melyektől leginkább remélhetjük, hogy egyesíti az 
embereket…” […] A jövőre vonatkozó reményeink között első helyen áll, 

27  Vannak ugyan olyan Marx-olvasók, akik szerint a Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből (Kossuth, Bp., 1970.) 
elidegenedés-koncepcióját a késői Marx már nem tartotta fenn, de még ebben az esetben sem vitatható, hogy az 
egzisztenciális problémák politikai megoldhatósága mellett élete végéig kitartott.
28  Sigmund Freud: Pszichoanalízis és világnézet. Ford. Lengyel József. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalí-
zisről. Szerk. Szummer Csaba – Erős Ferenc. Cserépfalvi, 1993. 25. sk. 45.
29  I. m. 38.
30  I. m. 29, 32.
31  I. m. 28.



21

hogy az intellektus – tudományos szellem, az értelem – idővel diktatú-
rára tesz szert az ember lelki életében. […] Az értelem ilyen uralmának 
közös kényszere lesz a legerősebb összekötő kapocs az emberek kö-
zött, és mind szorosabb összetartásra fog vezetni.”32 A késői Freud által 
pszichoanalitikus alapokra helyezett tömeg- és szociálpszichológiának 
minden bizonnyal az volt a legfontosabb küldetése, hogy mindazt az 
irracionálist eltakarítsa az útból, mely korábban megakadályozta az em-
beriség értelemben való egyesülését.

1.4.3. Droysen

Gustav Droysen a történettudomány egyik első nagy teoretikusa el-
határolja ugyan tudományát történelemről való filozófiai és teológiai 
spekulációktól33 – hangsúlyozva, egyebek mellett, az új diszciplina em-
pirikus és induktív természetét34 –, de ezzel együtt is meg van győződve 
arról, hogy a múlt tanulmányozása végső soron mégis az „erkölcsi világ” 
(értsd: az ember által létrehozott és az emberi tevékenységgel való vo-
natkozásában szemlélt világ, az a közeg melyben az emberi cselekede-
tek lezajlanak) lehető legteljesebb megértéséhez vezet. „Az etikai világ 
lényegi eleme az, hogy szakadatlan akarás és követelés, folytonos létre-
jövés… […] Ezen etikai létrejövés mércéje, annak iránya és áradása sem 
a metafizikai, sem pedig a fizikai világból nem áll rendelkezésünkre […]. 
Történetileg azonban képesek vagyunk arra, hogy ezen etikai világnak 
egy töredékét meglássuk és megértsük; egy rész megértéséből adódik 
az egész sejtése, amely egésznek ez a része; a totalitásigényből formáló-
dik meg számunkra – mint az etikai világrend végső tökélyre jutása – az 
abszolútum, az Örök-Jó.35

32  I. m. 36. sk.
33  Gustav Droysen: Historika. Ford. Csejtei Dezső. In: Ész, élet, egzisztencia 4. Szerk. Csejtei Dezső – Dékány 
András – Laczkó Sándor – Simon Ferenc. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 1994. 63. Uő.: A historika 
alapvonalai. 16. §. Ford. Csejtei Dezső. In: i. m.
34  Historika, 75. skk. A historika alapvonalai, 4. §.
35  Historika, 84. Vö. i. m. 75, 81, 106, 109. A historika alapvonalai, 46, 82, 83, 85. §.
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Az ily módon megszerzett tudás aztán konvertálható a politikai cselek-
vés világába: „…az államférfi a gyakorlati történész, mivel neki nem csak 
pusztán kifejezetten politikai dolgokban kell megragadnia azt, ami ha-
ladás a valóságban, hanem épp az azoktól távol eső dolgokban is, így pl. 
a művészetben, tudományban, az egyházban és az irodalomban, s ezt a 
létrejövő történelem eleven mozgása számára kell igénybe vennie.”36 „Az 
állam igényt támaszt arra, hogy valamennyi erkölcsi közösség summá-
zata és összszervezete, azok közös helye és mentsvára s ennyiben azok 
célja legyen.”37

Végül aztán – ki gondolná, hogy erre is jó lehet a történettudomány, 
mely Droysen korában még elsősorban politikatörténet! – elérkezünk 
az emberi egzisztencia mélyére: „Én-létünk önbizonyosságából, erköl-
csi Legyenünk akarásából és késztetéséből, a tökéletes, egy és örök 
utáni vágyódásunkból – melyben szűkös, ephemer, töredékes létünk 
kiegészítve érzi csak meg, hogy mi hiányzik neki – adódik számunkra 
– Isten létének többi »bizonyítéka« mellett – az, ami a legbizonyosabb 
nekünk.”38 „A történelem az emberiség tudása önmagáról, annak önbi-
zonyossága. A történelem nem »a fény és az igazság«, azonban keresése 
annak, egy szentbeszéd arról, s beavatás abba: Hasonlatosan Jánoshoz: 
»Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyosságot tegyen a 
világosságról.«”39

Miközben e három nagy klasszikus meggyőződéseit felidézve szemlél-
tettem, a humaniora célkitűzéseinek kontinuitást, alighanem az is egy-
értelműen kitűnt, hogy – éppen úgy, mint a régiek – mindhárom idé-
zett gondolkodó hitt valamilyen nagy titok megfejthetőségében. Ennek 
további bizonyítása helyett talán elegendő, ha emlékeztetem a tisztelt 
olvasót a bécsi egyetem udvarán álló Freud-szobor feliratára: „Ki a nagy 
talányt megoldta, emberek közt a legnagyobb.”40

36  Historika, 109.
37  A historika alapvonalai, 71. §.
38  I. m. 81. §.
39  I. m. 86. §. Droysen görögül idézi János evangélistát. (János 1.8.)
40  Idézet Sophoklész Oedipus királyából. In: Drámái. Magyar Helikon, Bp., 1970. 237. 1524–1525. – A mellszobor 
alatt olvasható felirat ógörög. A fönti magyarítás a korábban hivatkozott Szummer–Erős szerkesztette szöveggyűj-
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1.5. Kijózanodás és macskajaj

Hogyan jutottunk el viszonylag rövid idő alatt ezektől a lelkes és ön-
bizalmat sugárzó mondatoktól addig, hogy a humaniórumokra nem is 
nagyon van szükség, mert meddők, fölöslegesek és haszontalanok? Sőt, 
esetleg még kártékonyak is.

Alighanem Max Weber volt az első, aki belátta, hogy a felsorolt magasz-
tos célok többségét a humántudományok képtelenek beteljesíteni. Az 
újkori tudomány még hitt abban, hogy képes lesz megtalálni a világ ér-
telmét: „Most bemutatom önöknek az isteni gondviselés bizonyságát a 
tetű anatómiáján” – idézi Jan Swammerdammot Weber. Majd így foly-
tatja: „Az egész akkori pietista teológia, elsősorban Spener azt tartotta, 
hogy Isten nem lelhető meg azon a módon, ahogyan a középkor kereste. 
Isten rejtőzködik, útjai nem a mi útjaink, gondolatai nem a mi gondola-
taink. De azt remélték, hogy az egzakt természettudományokban, ahol 
műve kézzelfogható, nyomára bukkannak a világgal való szándékainak. 
És ma? Ki hiszi ma már – eltekintve néhány nagy gyermektől, akikkel ép-
pen a természettudósok közt találkozni –, hogy a csillagászat, a biológia, 
a fizika vagy a kémia felismerései bármit is taníthatnának nekünk a világ 
értelméről, vagy akár csak arról, hogyan juthatunk nyomára ennek az 
értelemnek, ha ugyan létezik? Ha valamire képesek, akkor éppenséggel 
arra, hogy gyökerében sorvasszák el azt a hitet, hogy a világnak értel-
me volna.”41 Az előadás végére érve aztán egyértelművé válik, hogy nem 
csupán a természettudományok nem képesek föllelni a világ értelmét, 
hanem a humántudományok sem – nagy módszertani írásaiban Weber 
részletekbe menően indokolja álláspontját42 –, s következőleg Marx, 

temény mottójaként áll. (I. m. 5.) Babits Mihály fordítása (a hivatkozott kötetben) nem teljesen egyezik meg ezzel: 
„Nézzetek rám: Théba népe, itt a híres Oeidipus, / Ki a nagy talányt megoldta, leghatalmasabb [király…” És íme, 
egy harmadik verzió, Simon Róbert fordítása, mely az eredeti mondat „szószerinti” nyersfordításaként készült, el-
igazítás gyanánt (köszönet érte): „Ó Théba haza lakói, nézzétek, Oidipousz ez itt/ aki a híres rejtvényt megoldotta/
fölismerte, a leghatalmasabb ember.”
41  Max Weber: A tudomány mint hivatás. Ford. Wessely Anna. In: Tanulmányok. Osiris, Bp., 1998. 141.
42  Ld. A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés „objektivitása”. Ford. Wessely Anna. In: i. m. A 
szociológiai és közgazdasági tudományok „értékmentességének” értelme. Ford. Erdélyi Ágnes. In: i. m.
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Droysen és legfőképpen Freud – akinek az a mentsége sem lehet, szem-
ben a másik kettővel, hogy mintegy ötven évvel Weber előadása előtt 
mondta, amit mondott – ugyanolyan nagy gyerekek, mint az említett 
természettudósok.

Következésképpen titok sincs. Descartes és a három fönt részleteseb-
ben megidézett 19. illetve 20. századi klasszikus még azt hitte, hogy az 
empíriából és a hétköznapi tudásból mindenféle misztika nélkül, véges 
számú logikai lépésen keresztül, racionálisan gondolkodva eljuthatunk 
a titokhoz. Weber viszont azt állítja, hogy a racionális-tudományos mód-
szertan által csakis a világ varázstalanításához érkezhetünk (és érke-
zünk) meg.43 Nincs titok, legfeljebb csak olyan ismeretlen tartományok 
és megoldatlan problémák vannak, melyekhez a meglévő eljárásaink 
segítségével még nem jutottunk el.

S ha a világ értelmét a tudomány nem találhatja meg, sőt kétségbe von-
ja a feltételezett értelem létét is, akkor az emberi élet végső céljait fir-
tatók és az egzisztenciális problémákra választ keresők számára sem 
nyújthat semmit. Aki ezt nem képes tudomásul venni, az térjen vissza „a 
régi egyházak szánalommal kitárt karjaiba” – fejezi be a gondolatmene-
tét Weber.44 (Megjegyzem, mindennemű cinizmus vagy fensőbbségesség 
nélkül, hiszen nála jobban talán senki sem élte át gondolatmenete tra-
gikumát.)

Mire való hát akkor a tudomány? Röviden: technikai eszközökhöz juttat 
bennünket és segít megérteni a minket körülvevő világ működését.45 Ez 
nem kevés, de nem sok köze van az antik gondolkodás által meghatáro-
zott és még a 20. században is létező három (illetve négy) célhoz.

A társadalom jobbításáról azonban még nem esett szó Weber szövege 
kapcsán! Nem maradt-e meg a régiek közül legalább ez az utolsó fel-
adat a humaniórának? Ha a tudomány végül ahhoz a meggyőződéshez 
érkezik – akár tudomásul veszi és kimondja ezt, akár magába fojtja – 

43  A tudomány mint hivatás, 138.
44  I. m. 155.
45  I. m. 138, 143, 149. skk.
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hogy a világnak nincs értelme, akkor érvényes ez a történelemre is; ergo 
semmiféle humántudomány nem ígérheti valamilyen ideális világ felku-
tatását és fölépítését. A tudomány hatáskörén kívül eső – egyszerűen 
csak voluntarisztikusan kiválasztott és igenelt – értékek megvalósítását 
viszont célul tűzheti ki, és tudományos programokat is készíthet ezen 
értékek minél tökéletesebb, és más – ugyancsak relevánsnak tekintett 
– értékeket nem sértő realizálására – így summázható a mesterszocio-
lógus idevágó álláspontja.

S ez a lehetőség elvileg fönnáll Weber után is, még ma is, csupán az a 
kérdés hogy mennyire hiszünk abban, hogy valóban megalkotható egy, 
ha nem is az ideális, de legalábbis a mostaninál jobb társadalom, hogy 
lehetséges önmagunk és közösségünk számára vonzó vízióval előállni. 

Minden jel arra mutat azonban, hogy ebbéli hitünkből szinte semmi 
sem maradt mára. A vasfüggöny nyugati oldalán élők durván ’68 után 
kezdték úgy érezni, hogy a fennálló állapotok alapvetően megváltoztat-
hatatlanok, s döbbentek rá arra, hogy voltaképpen nem is tudják, mivé 
szeretnék világukat átalakítani. A keleti oldal pedig az 1990-es nagy po-
litikai változások után „zárkózott fel” ugyanehhez a belátáshoz. Úgy tű-
nik, hogy a kilencvenes évek posztmodern filozófusainak és társadalom-
tudósainak (legalább ennyiben) igazuk volt: elveszítettük a fejlődésbe 
vetett hitünket, s ettől nem függetlenül, kiapadtak az utópiák forrásai is.

*

E hevenyészett történelmi áttekintés és Weber látnoki gondolatmenete 
nyomán részben talán már megválaszolható a vázlatom elején föltett 
kérdés. A humaniórumok azért kerültek válságba, mert az évszázadokon 
át megőrzött céljaikról fokozatosan kiderült, hogy azok teljesíthetetle-
nek.

Van egy korai Nietzsche-töredék, melyben a filozófus azt állítja, hogy a 
modern tudomány egyes, senki által kétségbe nem vont belátásaiból 
egyenesen adódik a konklúzió: nincs univerzális, örök, emberi néző-
pontok fölötti Igazság sem. (Ha nincs kitüntetett pozíciónk a világegye-
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temben, amiképpen azt a zsidó–keresztény teremtéstörténet sugallja, 
hanem a világegyetem egyik félreeső szegletében, az evolúció próbál-
kozásainak véletlenje által másztunk le a fáról a földre – amiképpen az 
a modern kozmológiából és az evolúcióelméletből következik –, akkor 
semmi okunk magunknak vindikálni az Igazságot – érvel Nietzsche.46) 
Ámde ezt a szemet szúró konklúziót a tudomány évszázadokig (durván 
Kopernikusztól Nietzsche koráig és tovább, részben a mai napig) nem 
volt hajlandó észrevenni, és saját tudományos belátásai ellenére mégis 
hitt a kizárólagos Igazságban, és persze magának követelte annak bir-
toklását.

Ezzel analóg módon úgy vélem, hogy már a koraújkorban jelen voltak 
azok a premisszák, melyekből a tudomány korábban fölsorolt célkitű-
zéseinek lehetetlensége következett (Pascal pontosan tudta ezt47), ám 
hosszú időnek kellett eltelnie addig, és számos tudományon kívüli té-
nyezőnek kellett megváltoznia ahhoz, hogy a premisszákból eljussunk 
a konklúzióhoz. Hogy miért éppen a hetvenes években indult meg lavi-
naszerűen ez a folyamat, az maradéktalanul, alighanem, megmagyaráz-
hatatlan.

Mert a mennyiségi változások ekkor csaptak át minőségibe – felelhetjük, 
s tolhatjuk el ezzel magunktól a tartalmasabb magyarázat követelését. 
De ennél egy kicsit talán többet is állíthatunk. A felsorolt célok közül 
három (azok, amikről Weber is említést tesz: az ember kozmoszban való 
helyének megértése, az egzisztenciális problémák megoldása és a titok 
megtalálása) korábban fokozatosan elpárolgott. A negyedik, a fejlődés-
be vetett hit viszont relatíve sértetlenül megőrződött a hetvenes évekig, 
akkor azonban hirtelen összeomlott, s ezzel ledőlt a humaniora legiti-
mációjának utolsó pillére is.

A célok azonban nem önmagukban váltak teljesíthetetlenné vagy értel-
metlenné, hanem a tudás azon archívumának keretein belül,48 mely a 

46  Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról. Ford. Tatár Sándor. Athenaeum, 
1992/I/3.
47  Blaise Pascal: Gondolatok. Ford. Pődör László. Gondolat, Bp. 1983 Ld. pl. 20, 61, 67, 68, 72, 77, 206.
48  Természetesen nem véletlenül használom Foucault nevezetes terminusát. – Ld. A tudás archeológiája. Ford. 
Perczel István. Atlantisz, Bp., 2001.
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koraújkortól kezdve fokozatosan kialakult. Mely meghatározta és meg-
határozza számunkra, hogy mi az igazság, mi a bizonyíték, sőt végső so-
ron azt is, hogy mi létezik, mi létezhet, és mi lehetetlen vagy értelmetlen. 
A következőkben elsősorban arra keresem majd a választ, hogy van-e 
számunkra ezen az archívumon belül olyan mozgástér, mely lehetőséget 
ad a régi célok újbóli értelmessé tételére.

2. Az értelem nyomában
2.1. Arendt: „megismerés” és „gondolkodás”

Tisztában vagyok azzal, hogy a humántudományok módszertanának 
problémája szinte kibogozhatatlan, az ezzel kísérletező irodalom pedig 
szinte áttekinthetetlen. Következésképpen néhány oldalon fölvetni a 
kérdést, s főleg megoldást javasolni rá – reménytelen vállalkozás. Ennek 
ellenére mégis kénytelen leszek – mert e nélkül nem tudnám folytatni e 
gondolatmenetet – néhány óvatos állítást megkockáztatni.

Különböznek-e egymástól módszertanukban a humán- és a természet-
tudományok, s ha igen, akkor miért, és miben áll ez a különbség? Mind 
a kontinentális, mind az analitikus filozófia alaposan vizsgálta és vitatta 
ezeket a kérdéseket. Én azonban most mégis egy olyan szerzőt szeret-
nék segítségül hívni, akit ez ügyben nem igen szoktak idézni, s akinek 
elgondolásától azt várom, hogy e gondolatmenet számára kielégítő, vi-
lágos és viszonylag rövid válasszal szolgál.

Utolsó könyvében Hannah Arendt különbséget tesz az értelem (intellect, 
Verstand) és az ész (reason, Vernunft) között. Az előbbi tevékenysége 
a megismerés (knowing), az utóbbié pedig a gondolkodás (thinking). 
Eredményük pedig az ismeret (cognition), illetve a jelentés/értelem 
(meaning)49 E distinkciók mögött nyilvánvalóan nem csak Kant áll – akit 

49  Hannah Arendt: The Life of the Mind–One: Thinking. Harcourt Brace Jovanovich, New York – London, 1971. 13. 
skk. – Amikor a szerző terminusait magyarra ültettem át, inkább a szövegbeli jelentésük alapján próbáltam meg-
felelő magyar szavakat keresni, és nem az angol kifejezések szótári jelentésére támaszkodva.


