
Polányi Mihály a zsidóság
asszimilációjáról

– Jewish Problems –

KMECZKÓ SZILÁRD

Polányi Mihály szembesült szellemi hajlékunk lakhatatlanságával.
Mint arról filozófiai szövegei tanúskodnak, ez a tapasztalat gondolko-
dásának egyik állandó ösztönzõjévé vált. A szcientizmushoz való meg-
hasonlottsággal terhes viszonyulásunk eredményeként elõállott ski-
zofrénia megszüntetésére egy új, az intellektuális szenvedélyeinkkel
történõ azonosulás lehetõségét keresõ emberkép kidolgozásával tett kí-
sérletet. Filozófiájában a végsõ következmények felmutatásával ki-
élezte azokat az ellentmondásokat, melyek a filozófia tradicionális te-
rületeinek a tudomány irányából történõ elgondolására tett próbálko-
zások során felléptek. Elkerülhetetlenné téve így a skizofréniával való
szembesülést.

Az új emberkép ismeretelméleti megalapozása annak belátásával
járt, hogy nem létezik kikezdhetetlen alap. Az alap hagyományos érte-
lemben vett alaptalanságából azonban nem következik Polányinál az
alapvetõ vélekedésekhez való ragaszkodás megalapozatlansága. Az
alap ekkor az explicitté tett vélekedésekhez való ragaszkodás fenntar-
tásának a képességét, a nyitott szemmel való hívést (vö: Polányi 1992c:
160) jelenti. Csakhogy ebben az aktusban ismét felbukkan a skizofrénia
lehetõsége. Annak az elviselhetetlensége ugyanis, hogy bizonyíthatat-
lan állításokhoz kényszerülünk nyílt színen ragaszkodni annak elle-
nére, hogy az intellektuális tisztesség fogalma ezt hagyományosan ki-
zárja. A skizofrénia elkerülésére és így az alapvetõ meggyõzõdésekhez
mint sajátunkként elfogadott meggyõzõdéseinkhez való ragaszkodás
fenntartására a posztkritikai beállítódás asszimilálásával nyílik lehetõ-
ség.
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Polányi olyan kérdések filozófiai megválaszolásával kísérletezett,
amelyek elemzõ végiggondolása nagyon izgalmassá és érdekessé teszi
filozófiáját. Mai tapasztalataink birtokában azonban ugyanezen kérdé-
seknek a filozófia általi megválaszolhatóságához – Polányival ellentét-
ben – nem fûzünk vérmes reményeket. Ezzel összefüggésben érthetõ
meg, hogy miért nem történtek kísérletek Polányi gondolkodásának át-
fogó egészként történõ értelmezésére 1990-et követõen. A skizofrénia
kiiktathatóságában nem kételkedõ Polányi nem kevesebbet állít, mint
hogy „a tudományos értéket egy olyan emberi kultúra részeként kell
igazolni, amely magába foglalja a mûvészeteket, a jogrendszereket és a
vallásokat (…). Mert a szenvedélyes gondolkodás e hatalmas, tagolt
épületét azoknak a szenvedélyeknek az ereje emelte, amelyek alkotó
kibontakoztatására épp ennek az épületnek a felépítése kínált teret, s
(…) alapzata ugyanezeket a szenvedélyeket erõsíti és elégíti ki. Azok a
fiatal nõk és férfiak, akik ebben a kultúrában nevelkednek, elfogadják,
beletöltve értelmüket anyagába, s így megélik azokat az érzelmeket,
amelyek átérzésére ez a kultúra tanítja õket. Õk aztán a maguk részérõl
továbbadják ezeket az érzelmeket a következõ nemzedékeknek, akik-
nek reagáló hevén alapul az épület folyamatos létezése.” (Polányi 1994
I. köt.: 296-297) A kultúrának mint szellemi hajlékunknak egyetlen ha-
talmas épületként való elgondolása, bizonyíték rá a filozófiai reflexió, a
gyermek és ifjú Polányival ellentétben az idõs Polányi számára már ko-
rántsem volt magától értetõdõ adottság. Filozófiájában tehát kultúra és
társadalom összekapcsolására tesz kísérletet Polányi. Értelmezése sze-
rint a modern kultúrában mint artikulált rendszerben való részvétel a
kultúrát fenntartó érzelmek közösségében való részvételt jelenti. Ha
nincs mód az érzelmi válaszok és intellektuális szenvedélyek kialaku-
lására, azaz a kultúra asszimilálására, vagy alapvetõen átalakul a kul-
túrát fenntartó érzelmek és szenvedélyek rendszere, akkor nem tudha-
tunk ugyanezen „hatalmas épület” lakóivá válni. Polányi
társadalomfelfogása így nehezen egyeztethetõ össze a
többkultúrájúság elfogadásával. Ez azt is jelenti, hogy a nemzet tisztán
politikai nemzetként történõ felfogása problematikussá válik Polányi
álláspontjáról tekintve. Természetesen ez annak a kérdését is felveti,
hogy a szabad társadalom polgárává vajon csakis abban az esetben vál-
hatunk-e, amennyiben alávetjük magunkat a kulturális asszimiláció fo-
lyamatának?

A nemzetiszocialista hatalomátvételt követõen a közép-európai kul-
túrához asszimilálódott, ám zsidó származása miatt Németországból
menekülni kényszerülõ Polányi elõtt teljességgel világos volt, hogy mit
jelent, ha valakit kirekesztenek egy közösségbõl, ahová tartozni sze-
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retne, és ahová minden porcikájával tartozónak érzi magát. (vö: Frank
2001; Frank 2002) Az európai zsidóság tragédiája számára is annak volt
a bizonyítéka, hogy a korábbi asszimiláció folytatása nem jelent biztosí-
tékot a kirekesztéssel szemben. Amikor azonban látszólag ezzel a meg-
gyõzõdésével szemben és az asszimiláció mellett érvel, akkor az asszi-
miláció egy sajátos formájáról beszél.

A The Political Quarterly hasábjain 1943-ban megjelent Jewish
Problems címû írása annak lehetõségét nyújtja, hogy a közép-eu-
rópai, illetve az angolszász kultúrához asszimilálódott Polányi fi-
lozófiájának végiggondolására a zsidó gyökereire való reflexiójá-
nak figyelembe vétele mellett tegyünk kísérletet. Ennek az elem-
zõi szempontnak a kevéssé jelentõs volta mellett persze eredmé-
nyesen lehet érvelni, mivel a zsidóságra történõ közvetlen utalá-
sok tekintetében oly szegény filozófiai szövegek alapján könnyen
juthatunk arra a következtetésre, hogy Polányi gondolkodására
saját zsidó származása vagy zsidósága nem gyakorolt különö-
sebb hatást. A Polányi-szövegekben és a magyarországi
Polányi-irodalomban járatos olvasók elõtt azonban nem ismeret-
len Polányi különbözõ aktivitásainak egymással mutatott szoros
egysége és ezzel összefüggésben az, hogy Polányi maga sem úgy
tekintett saját életére, mint ami az egyes aktivitások és problémák
szerint többé-kevésbé különálló dimenziókra lenne bontható.
(vö: Jha 1998: 101, 105; Frank 2001: 121-122; Congdon 1992: 100;
Gábor 1996: 206-207, 209, 213) Álláspontunk szerint a partikuláris
és az univerzális közötti – Polányi gondolkodásában nagy jelen-
tõséggel bíró – feszültséget új oldalról képes megvilágítani az eu-
rópai zsidóság jövõjének lehetõségeit elemzõ Jewish Problems. Ér-
telmezõi a Jewish Problems kapcsán Polányi asszimilációt támo-
gató és a cionizmust elutasító (vö: Congdon 1992: 100; Jha 1998:
106), a zsidóság „ellentmondásokkal teli” helyzetének önkritikus
vizsgálatára felhívó álláspontját emelik ki. (Jha 1998: 106) S. R. Jha
megemlíti továbbá, hogy már maga az a tény, hogy Polányi eze-
ket a gondolatait a holokauszt idején tette publikussá, önmagá-
ban is számos félreértésre adott okot. Wigner Jenõ az 1938 õszén
Polányihoz írt levelében a nemzetiszocialista diktatúrát elutasító
érvelés kizárólagosan univerzális beállítottságát bírálta, vala-
mint elégtelennek és félreérthetõnek minõsítette a nemzetiszoci-
alista diktatúrával való szembefordulásukat, amennyiben az –
részben legalábbis – nem a zsidóság túlélésének perspektívájából
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fogalmazódik meg. Ennek a perspektívának a hiánya ugyanis azt
jelenthetné ebben a helyzetben, hogy a gondolatok megfogalma-
zói nem tekintik zsidónak magukat.1 A néhány évvel késõbb szü-
letett Jewish Problems szövegének talán leghangsúlyosabb vonu-
lata a zsidósághoz tartozók egymás iránti szolidaritásának fon-
tosságát emeli majd ki.

Ismeretes, hogy Polányi 1936 és 1943 között számos elõadást tartott
zsidó hallgatóság elõtt. A Jewish Problems az 1942. szeptember 24-én a
Manchester Branch of the Trades Advisory Council of the Board of
Deputies of British Jews vendégeként hasonló címmel megtartott elõ-
adásának nyomtatásban megjelent változata. Az elõadás szövege nem
más, mint az elõadás elsõ két mondatának értelmezésére tett kísérlet,
amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen lehetséges a zsi-
dóságot csoportként meghatározni. Mind a zsidóságot zsidó nemzet-
nek tekintõ cionista választ, mind pedig a zsidóságot kizárólag vallási
csoportként meghatározó, az egyes nemzetekhez történõ asszimiláció
1914-et megelõzõen sikeresnek tûnõ változatának folytatása mellett ér-
velõ álláspontot bírálja. Frank Tibor szerint „[n]em túlzás talán azt gon-
dolni, hogy a filozófus Polányit a szovjet élmények, a német náci ta-
pasztalatok, s végül az angliai benyomások alakították ki.” (Frank 2002:
133) Ennek fényében viszont nem túlzás azt feltételeznünk, hogy
Polányi – feltehetõen már 1942-t megelõzõen – szembefordult ifjúkorá-
nak a sikeres asszimiláció töretlenségébe vetett hitével. (vö: Jha 1998:
101)2
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„But I see that it does not make sense to take a position on such lofty moral plane
that no one else assumes. People will believe we are mad, and will misinterpret
what we do. Even if I don t want to apply this lesson in my scientific life, I am beginning
to believe it is correct in politics. es, our interests are just as important as those of
others, and we have the same right and obligation to defend them as others do. If we
could live in a place where the interests of our environment can be harmonized
with our interests, so much the better. But if not, we must not stifle our interests just
because these are not altogether general interests. It is the essence of democracy
that all groups fight for their interests. To silence this makes the same impression as
if someone were not to identify himself as a Jew.” (Jha 1998: 105) Wigner levele
1938. szeptember 28-án íródott. A levél megtalálható: niversity of Chicago, Joseph
Regenstein Library, Special Collections, Michael Polanyi Papers, Box 25

Az elõadás végén kifejtett elképzelésének keretéül szolgáló egyesült Európa gon-
dolat már jelen van az 1917-ben írt A békeszerzõkhöz. Nézetek az európai háború és béke
feltételeirõl címû korai írásában. (vö: Polányi 1991) Ebben a szövegében Polányi az
állam korlátlan szuverenitásának a kritikáját nyújtja. (vö: Gábor 2001: 46) Ez a kriti-
ka azonban itt még nem kapcsolódik az európai zsidóság sorsának kérdéséhez. Vi-
lágos volt Polányi számára, hogy a háború véget vetett gyermekkora liberális vilá-
gának, ám az egyéni asszimiláció útjára lépett zsidóság tragédiáját nem láthatta elõ-
re. Ez érthetõvé teszi, hogy miért nem merült fel a zsidó sors kérdése az európai
nemzetek szövetségének gondolatával párhuzamosan. Ennek ellenére a közös Eu-
rópa gondolata, ha közvetve is, a különbözõ európai nemzetekbe történõ beolva-



Azt írja Polányi, hogy sokak esetében, akik bár nem beszélik a héber
nyelvet, nem a zsidó vallás szerint élnek és semmilyen látható módon
nem tartoznak zsidó közösségekhez, mégis meghatározó lehet szemé-
lyes életük szempontjából a zsidó származásuk. A zsidó tradíció elha-
gyása ellenére még az ortodox közösségek is zsidóként tekintenek rá-
juk. Õk azok, akik kicsúsznak mind a cionista, mind pedig a zsidóságot
vallási csoportnak tekintõ felfogás hatálya alól. E két kísérlet kudarca
alapján Polányi nem azt a következtetést vonja le, hogy nem lehetséges
a zsidóságot csoportként meghatározni. Ez ugyanis azt jelentené szá-
mára, hogy csakis különbözõ egyéni sorsok léteznek, zsidó sors pedig
nem. Elõadásában tehát Polányi a zsidóság csoportként való önmegha-
tározását hangsúlyozza. Meggyõzõdése szerint ugyanis ez az elõfelté-
tele annak, hogy a jövõ alakításában a zsidóság eredményesen részt
tudjon venni. Sõt, a zsidóságnak mint csoportnak a rendeltetése a
Polányi elgondolása alapján körvonalazódó jövõ szempontjából döntõ
jelentõségû lehet. Ez a jövõbeni feladat a zsidósághoz mint partikuláris
csoporthoz az általános érdekében való cselekvést rendeli. A csoport-
ként való meghatározás korábbi kísérletei mint merõben partikuláris
programok kerültek elutasításra. Polányi gondolkodásának egyik
visszatérõ kérdése merül itt fel: miképpen viszonyul egymáshoz a par-
tikuláris és az általános, illetve mi módon eredményezhet általánost a
partikuláris. Természetesen Polányi is azok körébe tartozik, akiknek a
személye kikényszeríti a zsidóság önmeghatározásának újabb kísérle-
tét. Több mint meglepõnek tûnhet Polányi filozófiájának ismerõi szá-
mára annak konstatálása, hogy a Jewish Problems lapjain Polányi saját
sorsára irányuló kérdése a zsidóság jövõre irányuló rendeltetésével
összefüggésben merül fel. Határozottan elutasítja ugyanis a múltból
táplálkozó, ám a jövõre irányuló zsidó sors tagadását. Álláspontjának
jobb megértése érdekében érdemes szemügyre venni, hogy miért nem
tartja elfogadhatónak a cionista valamint a zsidóságot vallási csoport-
nak tekintõ, az asszimiláció korábbi irányába mutató javaslatokat.

Polányi a zsidóság ügyeivel kapcsolatos kérdéseire a zsidóság törté-
nelmének vizsgálata alapján kísérli megtalálni a válaszokat. Az asszi-
miláció lehetõségét megteremtõ felvilágosodás elõtti zsidó közösségek
helyzetét a kereszténységhez fûzõdõ konfliktusokkal teli viszony törté-
netébe ágyazottan meséli el. A zsidóság helyzetét mind a mai napig az
egyistenhit elfogadása, azaz a vallás és hagyomány vonatkozásában
két és fél ezer évvel korábban bevezetett innováció határozza meg. En-
nek következtében az egyetlen Isten valójában egy törzsi istenség lett.
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dásként felfogott asszimiláció késõbbi elutasításának az irányába mutat.



A Biblia szövegében tapasztalható szenvedély az ókori zsidóság szen-
vedélye, amely részben túlélte az eltelt két és fél ezer esztendõt. A ke-
reszténység pedig nem más, mint a judaizmus szenvedélyének egy ké-
sõbbi leágazása. A zsidóság gettóba szorítása befejezõdik a középkor
végéig, majd a rákövetkezõ félezer esztendõre a vallási üldözés nyomja
rá a bélyegét. Polányi hangsúlyozza, hogy bár a gettó kapuját kívülrõl
reteszelte el a keresztény külvilág fenyegetése, spirituális és intellektu-
ális értelemben az belülrõl is el volt zárva. A fenyegetettség miatt be-
zárkózó zsidóság által ápolt hagyomány stagnált vagy hanyatlásnak
indult. Ezért viszont a keresztény környezetnek a zsidóság irányában
mutatott elnyomó magatartását teszi felelõssé. A gettóba szorított zsi-
dóság ennek következtében ugyanis kimaradt minden egyetemes em-
beri értéket létrehozó vállalkozásból. Míg a keresztény világ fejlõdött
és terjeszkedett, addig az elzártságban élõ zsidóság stagnált vagy ha-
nyatlott.

Polányi szerint a zsidóság elõtt is megvolt – elviekben legalábbis – a
nemzeti keretek megalkotásának lehetõsége, de a szétszórtan élõ zsidó-
ság számára a modernizáció nem eredményezhette a nemzetté válást.
Ezért aztán az asszimiláció jelentette a beszorítottságból való kitörés
egyetlen lehetõségét. A szétszórtság miatt a zsidóság elõtt azonban
csak az egyéni asszimiláció lehetõsége nyílt meg. Az asszimiláció mér-
legét a sikeres asszimilációs teljesítményeket nagyra értékelõ, ám az
asszimiláció folyamatát immár nem csupán a felvilágosodás optimiz-
musának álláspontjáról, hanem a zsidósággal mint csoporttal való kö-
zösségvállalás álláspontjáról is újragondolni akaró Polányi a következõ
módon vonta meg: A sikeres asszimiláció a „kiüresedett”, „túlhala-
dott” zsidó hagyomány „megalázó” szorításából való kitörést jelen-
tette. A zsidó hagyomány felett álló kultúrába (superior culture) tör-
ténõ betagolódást eredményezõ asszimiláció az emberiség nagy ügyei-
ben való részvételt biztosító, szélesebb perspektívára nyíló hasznosabb
élet lehetõségét hozta el. Nagyrabecsüléssel tekint Heine,
Mendelssohn-Bartholdy, Ricardo, Disraeli, de akár Marx pályaívére is.
Az asszimiláció által lehetõvé váló univerzális célokra irányuló erõfe-
szítések már önmagukban is tiszteletet parancsolóak Polányi szemé-
ben. Ráadásul az asszimilációs sikereket nem adták könnyen, az asszi-
miláció választása nem jelentette a könnyebb élet választását. Polányi
elõadásának egyik érdekessége, hogy a filozófiai munkáiban élesen
kritizált és elutasított Marx erõfeszítéseinek, ha a tudomány vonatko-
zásában nem is, de az asszimiláció tekintetében elismeri a valós teljesít-
ményét. A zsidóságra mint csoportra nézve azonban nagyon súlyos kö-
vetkezményekkel jártak az individuális asszimilációra irányuló törek-
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vések. Az egyes nemzeti keretek megkövetelte lojalitás a zsidóságon
belüli hagyományos kötelékek szétszakításához vezetett. A sikeres
asszimiláció ismert esetei, amelyek az asszimiláció útjára nem lépõ zsi-
dóság elismerését is kiváltották, egyrészt bizonyították a zsenialitás
meglétét, de egyúttal rávilágítottak arra is, hogy a tehetség kibontako-
zása és a zsidó hagyománnyal való szakítás együtt járnak. Ebben a vo-
natkozásban pedig az asszimiláció sikertörténetei korántsem tekinthe-
tõk maradéktalanul zsidó sikereknek.

Polányi érvelése szerint az emberek modern nemzeti közösséggé
formálódott csoportjait leginkább kimagasló képviselõiken keresztül
lehet megragadni. Természetesen nem lát neki annak az elemzõ mun-
kának, aminek eredményeképpen rámutathatna, hogy – például –
Nagy Péter és Tolsztoj munkásságának vizsgálatától miképpen jut-
nánk el a sajátosan orosz jellegzetességekig. Akár hibás a felvetett pár-
huzam, akár nem, az asszimilálódott és a hagyományos keretek között
élõ zsidóság ellentmondásos viszonyára mindenképpen rámutat, és
alighanem Polányi eredeti célja pontosan ez volt. A nemzeti keretek kö-
zött szerzett megbecsülés nem tekinthetõ ugyanis a zsidó hagyomány
nagyságának bizonyítékaként. Az egyéni asszimiláció sikerének zálo-
gaként sokkal inkább tekinthetõ a zsidóságtól való eltávolodás. A már
egzisztenciával és a vele járó megbecsültséggel rendelkezõk számára
az asszimiláció korábbi szakaszaiban járók a zavarodottság és a szé-
gyen érzésének kiváltói voltak. Az asszimilált zsidóság oldalán ez a
szolidaritás tompulását és elvesztését vonta maga után. Az asszimilá-
ció a különbözõ nemzetállamok területein szétszórtan élõ zsidóság to-
vábbi, az asszimiláció mértéke szerinti megosztottságát, illetve az eb-
bõl a tagolódásból következõ további meghasonlottságát idézte elõ.3 A
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3 Az etnikai idegenség élménye Kelet-Közép-Európában még eleven volt abban az
idõszakban, amikor az európai nagyvárosok asszimilálódott zsidósága már teljesen
elszakadt a gyökereitõl. Az idegenség hasonló élményét keltették az elsõ világhá-
ború alatt és után a pogromok elõl menekülõ keleti zsidók az asszimilálódott nyu-
gati zsidóság körében. Wolfgang Schivelbusch az asszimilálódott frankfurti zsidó
polgárság saját zsidó gyökereivel való, a múlt század húszas éveiben történt szem-
besülésének, valamint a cionista mozgalomnak az ifjabb generációkra kifejtett von-
zásának a történetét örökítette meg az Írástudók alkonya. A frankfurti értelmiség a hú-
szas években címû könyvében. Schivelbusch azt írja, hogy „[a]z õshonos polgárok a
jól ápolt Westendet kedvelték, a keletrõl bevándoroltak a jóval kevésbé ápolt
Ostenden laktak. Ám bármilyen hatékonyan választotta is el egymástól a két lakó-
körzetet a közbül fekvõ belváros, az 1918-at követõ években egyfajta felfokozott
földalatti kapcsolat alakult ki közöttük. Noha az asszimilált, jól szituált és liberális
polgárságnak egyáltalán nem akaródzott – akárcsak a legcsekélyebb mértékben is –
kapcsolatba kerülni a keletrõl hívatlanul érkezett ágrólszakadtakkal, e polgárság
1900 körül született és a háború végén felnõtt korba lépõ gyermekei másként érez-
tek. Furcsa mód megigézték õket az Ostend új lakói. (…) A német zsidók a XIX. szá-
zad folyamán egyre inkább németnek tartották magukat, s egyre kevésbé érezték
magukat zsidónak. Abbéli igyekezetükben, hogy tökéletesen hasonuljanak a német



helyzetet tovább rontotta, hogy a modern antiszemitizmus faji alapú
kirekesztésének következményeivel az asszimilációs skála különbözõ
fokozatain elhelyezkedõk más és más lehetõségek birtokában voltak
kénytelenek szembenézni.

Az asszimiláció árnyoldalainak felmutatását követõen Polányi rátér
a cionista álláspont bemutatására, majd pedig kritikájára. Polányi cio-
nizmus-kritikájának megértése szempontjából fontos az elõadás el-
hangzásának dátuma. Ekkor ugyanis Izrael állam még nem létezik, így
Polányi számára a zsidóság nemzetállami kereteinek megalkotása, va-
lamint ezeknek a kereteknek a zsidó hagyományhoz való viszonyának
alakulása még nem volt megtapasztalható. A XIX. század végén szüle-
tett cionista mozgalom a mind földrajzilag, mind pedig az asszimiláció
következtében szétszóródott zsidóságnak a modern politikai keretek
között történõ újraegyesítésére tesz kísérletet. A nemzetállami keretek
megteremtése azonban elõfeltételezi a közös nemzeti érzések, illetve a
nemzeti tudat meglétét, valamint a közös nyelv használatát. Polányi a
manchesteri történész kollégáját, a cionista álláspontot támogató Lewis
Namier-t idézve kiemeli, hogy a zsidó vallás alapvetõen nemzeti val-
lás. Ezért korántsem meglepõ, hogy mind a zsidó vallás, mind pedig a
zsidó nacionalizmus lényegüket tekintve egyaránt a Szentföldre való
visszatérést szorgalmazzák. A cionista mozgalom céljait a zsidó hagyo-
mánnyal szoros kapcsolatban tárgyalja, és az így felfogott cionizmus, a
zsidóság saját hagyományainak talaján kibontakozó modern nemzetté
válása vonatkozásában fejti ki bíráló megjegyzéseit is.

A cionizmus egyik eredményének tekinti Polányi, hogy számosan a
sikeres asszimilációt maguk mögött tudók közül szorosabbra fonták
kapcsolatukat a hagyományt követõ zsidósággal. Elismeréssel adózik
továbbá a telepesek és a szervezõk bátorságának, de egyértelmûen le-
szögezi, hogy a cionista mozgalomban nem látja a valódi nemzeti kere-
tek között megvalósuló zsidó újjászületés lehetõségét. Tapasztalatai
szerint a cionista mozgalom angliai és amerikai támogatóinak leg-
többje egyáltalán nem kíván Palesztínába vándorolni. A mozgalom tá-
mogatása és az asszimiláció kritikus megítélése esetükben nem vonta
maga után az asszimiláció folyamatának visszafordítását. A palesztínai
telepesek ügyéhez annyit fûz még hozzá, hogy a cionista vezetõk szán-
dékai szerint a szinte senki által nem beszélt hébernek kellene a maj-
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kultúrához és társadalomhoz, kínosan kerültek mindent, ami valamiképp a
’gettózsidó’ gúnyrajzszerû alakjára emlékeztethetett volna. (…) Amikor a XIX. szá-
zad vége felé kitûnt, hogy a mûvelt nyugati és a mûveletlen keleti zsidóknak ez a
zsidók közt elfogadott megkülönböztetése nem lágyítja meg az antiszemita propa-
ganda szívét, megkezdõdött a kép revíziója.” (Schivelbusch 1994: 32-33)



dani közös nyelvvé válnia, ami a hagyományból való újjászületés egyik
meghatározó dimenzióját képezné. Polányi azonban nem lát ebbe az
irányba mutató jelentõs változásokat. Ilyen körülmények között pedig
hiú remény a zsidó nemzeti érzések kialakulására számítani. A hagyo-
mánnyal való kapcsolatában kibontakozó nemzeti közösségrõl való le-
mondás jeleit Polányi, nem bízván a mozgalom sikerében, tulajdon-
képpen nem is rója fel. Aláhúzza azonban, hogy a cionista mozgalom
eredetileg elsõsorban nem az egyes emberek ügyeinek és hitének támo-
gatására, hanem a közös létezés kereteinek a megteremtésére irányult.

Az eddigiekbõl azonban nem derül ki, hogy az asszimiláció követ-
kezményeként fellépõ morális megpróbáltatások bemutatását köve-
tõen – az európai zsidóság holokausztja idején – Polányi szemében mi-
ért nem tûnt járható útnak a nemzetállami kereteknek a zsidó hagyo-
mány életre keltésével párhuzamos kialakítása a Szentföldön. Állás-
pontját nem a korabeli Palesztína lakosságával szembeni konfliktusteli
viszony lehetõsége magyarázza. Jelzi, hogy látja ennek a problémáját,
de nem bocsátkozik a taglalásába, mivel elutasításának nem ez a döntõ
oka. Ez az ok azonban a közös nyelv és a nemzeti lét tapasztalatának a
hiánya sem lehet önmagában, mivel a modern nemzetté válás során –
amire egyébként ki is tér elõadásában – az európai nemzetek története
során is hasonló nehézségekkel kellett szembenézni. Annak ellenére
így van ez, hogy Polányival egyet kell értenünk abban, hogy a hit
(faith) – de tehetjük rögtön hozzá: és a hagyomány – csakis akkor válhat
valóságossá, amennyiben készen állunk rá, hogy saját elhatározásunk-
ból elõírásait elfogadva azok szerint éljünk. Ezzel összefüggésben ért-
hetõ meg, hogy Polányi számára nem is annyira a cionista mozgalom
céljai elõtt tornyosuló gyakorlati akadályok jelentik elutasító magatar-
tásának a forrását. A cionista álláspontot elutasító állásfoglalása mö-
gött annak ellenére, hogy elõadásában bõven taglalja a mozgalommal
kapcsolatos gyakorlati problémákat, valójában az húzódik meg, hogy
nem osztja a mozgalom céljait. A cionista mozgalom céljait azonban
nem ab ovo utasítja el. A Polányit foglalkoztató probléma a legköze-
lebbrõl érinti a zsidó hagyományhoz való viszony kérdését. A zsidó ha-
gyomány figyelmen kívül hagyása esetén nem tudja elképzelni a nem-
zeti keretek között kibontakozó zsidó újjászületést. Másrészrõl azon-
ban értetlenségét fejezi ki azt illetõen, vajon miért gondolják a cionista
vezetõk, hogy az asszimilálódott zsidóság, amelynek felmenõi
száz-százötven évvel korábban hatalmas energiákat mozgósítva for-
dultak el az avíttnak ítélt zsidó hagyománytól és szabadították ki ma-
gukat az õket megalázóként megélt helyzetbe szorító kötelékekbõl,
most miért térnének vissza ugyanehhez a hagyományhoz?
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Polányi elõadásában a zsidó hagyományhoz fûzõdõ viszony két el-
térõ módjáról tesz tanúbizonyságot. Rendkívül problematikusnak látja
az asszimiláció azon hatását, amely a zsidó gyökerek megtagadását
eredményezi. Ez a késõbbiekben a szolidaritás kötelékeinek elvéko-
nyodásához vezet. A zsidóság szempontjából fájdalmasnak ítéli to-
vábbá, hogy bár a hagyomány kötelékein belül élõ zsidóság sok eset-
ben büszke a látványos asszimilációs sikerekre, azok mégsem a zsidó
hagyomány megtartásának és továbbfejlõdésének, hanem a hagyo-
mánnyal való szakítás ösztönzõivé válnak. Egyrészt tehát asszimiláló-
dott zsidóként fájdalommal éli meg a hagyomány elvesztését, másrész-
rõl pedig ugyanezt a hagyományt elégtelennek érzi annak vonatkozá-
sában, hogy a zsidó nemzeti újjászületés talaját képezze, sõt úgy tûnik,
hogy osztja a XIX. századi zsidóság asszimilálódni vágyó részének ha-
gyománnyal szemben kialakított elutasító álláspontját. Ebbõl a skizof-
rén szituációból születik meg Polányi azon kérdésre adott válasza is,
hogy mit jelent 1942-ben olyan asszimilálódott zsidónak lenni, aki el-
utasítja a zsidóság nemzeti keretek közötti újjászületését. Polányi a
Jewish Problems címmel megtartott elõadásában a csoportként felfogott
európai zsidóság elõtt álló lehetõségeket gondolja végig, azonban ha
áttételesen is, de ennek során saját személyes sorsára kérdez rá.

Mit jelentett hát 1942-ben Polányi számára saját zsidósága? Nyilván-
valóvá tette, hogy a zsidóságot nem tekinti sem nemzetnek, sem pedig
pusztán vallási csoportnak. A zsidóságot egy valaha volt törzsi vallási
közösség, a Biblia népének ma élõ leszármazottai alkotják. Az elõadás
indító mondatai a következõ kérdéseket teszik fel: Milyen kötelessé-
geik vannak a zsidóknak egymással szemben? Milyen értelemben tar-
toznak össze ugyanazon ország határain belül, illetve mit jelent a kü-
lönbözõ országokban élõ zsidóság összetartozása? Ezek a kérdések
azonban általánosságban nem válaszolhatók meg, de mégiscsak rámu-
tatnak, hogy a hagyományát – többé-kevésbé – már elveszített zsidóság
tagjai között létezniük kell az egymással szembeni kötelességen ala-
puló kötelékeknek: a szolidaritás kötelékeinek, amelyeknek be kellene
gyógyítaniuk, vagy elviselhetõvé kellene tenniük a visszafordíthatat-
lannak tekintett asszimiláció okozta sérüléseket. Az asszimiláció új fel-
fogása azonban már nincs diametrálisan szembeállítva a zsidó hagyo-
mánnyal. Az asszimiláció folytatása melletti érvelésbõl kiderül, hogy
Polányi a zsidóság helyzetét az elõadás elhangzásának idején is számos
vonatkozásban elmaradottnak ítéli Európa modern civilizációt – és
kultúrát – felépítõ nagy nemzeteihez képest. Az asszimilációt tehát ki-
tartóan egyfajta felemelkedésnek, a partikularitásból való kitörésnek és
ezzel az emberiség nagy ügyeiben való részvétel lehetõségének tekinti,
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ennélfogva pedig a zsidóság támogatandó ügyének, amennyiben az
nem jár a zsidó hagyomány és múlt megtagadásával. Az asszimiláció
melletti õszinte érvelés lehetõségét keresõ Polányi Európa jövõjére vo-
natkozó víziójában fontos szerepet szán a zsidóságnak. Gondolatai
mindvégig a zsidóság csoportként történõ megszervezõdése és a szoli-
daritás fontosságának hangsúlyozása körül forognak. A zsidóság jövõ-
jét immáron nem az individuális asszimiláció, hanem a közösség pers-
pektíváját is elfogadó álláspontról kísérli meg végiggondolni.

Az elõadás valóban kísérletnek tekinthetõ. Polányi nem szolgál a
zsidóságot csoportként meghatározó leírással, bár úgy tûnik, hogy Eu-
rópa jövõjére vonatkozó víziója mintha egyúttal egy ilyen leírás kere-
teit is hivatott lenne megteremteni. Szigorúan véve azonban nem lehet-
séges a csoportként történõ meghatározás mindaddig, amíg az elõadás
elején megfogalmazott kérdésekre nem születik válasz. Márpedig
Polányi jelzi, hogy ezek a kérdések általánosságban nem válaszolhatók
meg. Csakis személyesen lehet viszonyulni hozzájuk. A felvetett kér-
désekhez való személyes viszony kialakításához az út a zsidóság törté-
netének megértésen alapuló megismerésén, az ennek alapján végigvitt
önvizsgálaton és az egykori zsidó próféták lobogó szenvedélyével
összemérhetõ intenzitású önkritikán keresztül vezet. A saját múlt isme-
retén alapuló önkritika a zsidóság elõtt álló lehetõségek végiggondolá-
sára tett erõfeszítések megtételére sarkall. A Jewish Problems címmel
megtartott elõadás tekinthetõ mindannak közreadásaként, amire a
zsidó gyökereire reflektáló Polányi 1942-ben folytatott vizsgálódásai
során jutott.4

Polányi úgy érzékeli, hogy Európa és Észak-Amerika országai egy
nagy nyugati nemzetközösség kialakulásának küszöbén állnak. Ez a
gondolata azonban nem újdonság, hiszen már 1917-ben az európai
béke feltételeirõl írt cikkében felhívta a figyelmet ennek sürgetõ szük-
ségére. (vö: Polányi 1991) Újdonság azonban 1917-hez képest, hogy az
államközösség kialakulásába vetett hitét összekapcsolja a zsidóság sor-
sára vonatkozó gondolataival. A jövendõ nemzetközösségre azonban
nem úgy tekint, mint ami a hagyomány talaján kibontakozó sajátosan
zsidó újjászületés kereteit biztosítaná. A zsidóságot kozmopolita beállí-
tottságánál fogva az egységesülõ Európa és Észak-Amerika feltétlen tá-
mogatójának, valamint – az elsõ idõkben legalábbis – egyik kötõanya-
gának tekinti, amely a partikuláris érdekek széthúzásával szemben az
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4 Természetesen azonnal fölmerül a kérdés, hogy a Polányi által szükségesnek ítélt
önvizsgálat a holokauszt idején nem túlzó elvárás-e a zsidósággal szemben. Bírálói
joggal vetik Polányi szemére ebben a tekintetben az empátia hiányát.



integráció irányában hatna. Kérdés marad azonban továbbra is, hogy
miképpen békíthetõ össze a zsidó hagyomány partikularitása valamint
a jövõ nagy nemzetközösségének eszméje. Polányi gondolkodásával
kapcsolatban gyakran idézik Raymond Aron megjegyzését, amely sze-
rint Polányi a különbözõ gondolatok összebékítésére törekedett. (vö:
Aron 1961: 99) Az eddigiekbõl látható, hogy a nemzetközösség kiala-
kulásához való sajátosan zsidó hozzájárulást egy új, a nemzet fogalmá-
hoz kapcsolódó identitásokhoz képest általánosabb alapokon nyugvó
identitás meggyökereztetésében látja. A zsidóságnak az a képessége,
amely Polányi szemében alkalmassá teszi arra, hogy a nemzetközösség
kialakulásának egyik ösztönzõje legyen, a nemzeti kereteken kívüli lé-
tezés évszázadai során alakult ki. Ezzel kapcsolatban állítja, hogy a zsi-
dóság lehetõségei az abbéli gyengeségében rejlenek, hogy nem állt
módjában önmagát nemzetként megszervezni. De ebbe az irányba hat
az is, hogy az egyes nemzeti közösségekbe történõ beolvadásként felfo-
gott asszimiláció a korábbi sikerek ellenére tragédiába torkollott.
Polányi elgondolásában benne rejlik annak biztosítéka is, hogy az ek-
ként sajátosan zsidónak tekintett hozzájárulásból, függetlenül a végbe-
ment asszimiláció mértékétõl, bárki kivehesse a részét. Megteremtve
így az elvi lehetõségét annak, hogy a szolidaritás asszimiláció követ-
keztében elvékonyodott kötelékei ismételten megerõsödhessenek. En-
nek ellenére a nemzetközösség irányába ható változások asszimilációt
támogató változások is egyben. Csakhogy ebben az esetben már nem a
zsidóság egyes nemzetekbe történõ beolvadásáról, hanem mindenki-
nek a kialakuló új és nagyobb egység nemzeti kereteken immár túlmu-
tató szelleméhez (the spirit of the new commonwealth) történõ bizonyos
fokú asszimilációjáról van szó. Olyan változásról tehát, amivel kapcso-
latban a zsidóság gazdag tapasztalatokkal rendelkezik, és aminek irá-
nyában mintegy „természetes affinitást” mutat.

Bár sajátosan zsidó hozzájárulásról beszéltünk korábban, de Polányi
ezen gondolatai, még ha a zsidóság történetére való reflexióból szület-
tek is, alapvetõen a zsidó hagyománnyal szembeni távolságtartását fe-
jezik ki. Polányi álláspontja annak ellenére, hogy nem tesz különbséget
a zsidóságon belül az asszimiláció foka alapján, mégiscsak egy a zsidó-
ság mint csoport vonatkozásában elfoglalt sajátos nézõpont, mégpedig
saját, az önmaga személyes sorsa által formált nézõpontjának a szü-
lötte. Emlékeztetünk rá, hogy Polányi mindvégig a zsidóságnak mint
csoportnak a múltjáról és jelenérõl, illetve mint a szolidaritás szálai ál-
tal összetartott közösségnek a jövõbeni lehetõségeirõl beszélt. Kísér-
lete, hogy olyan nézõpontra leljen, aminek perspektívájából nem csu-
pán a nyugati kultúrához már asszimilálódott zsidó entellektüelek sa-
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játos lehetõségeit figyelembe véve alakítsa ki álláspontját, hanem „a
zsidóság” helyzetébõl kiindulva formálja azt meg – akadályokba ütkö-
zik. Kérdéses, hogy a szolidaritás érzésére és az egymás iránti felelõs-
ségvállalás kötelezettségére alapozva létrejöhet-e a zsidóság mint cso-
port abban az értelemben, hogy a jövõ vonatkozásában sajátosan zsidó
sorsról lehessen beszélni. Bár elõadásának idején a zsidóságot mind
földrajzilag, mint pedig az asszimiláció különbözõ fokozatai alapján
mélységesen tagoltként írja le, azt kell állítanunk, hogy 1942 során
Polányi számol ennek a lehetõségével.

Polányi továbbra is hierarchikus viszony keretében értelmezi a tá-
gabb keresztény környezet és a zsidó hagyomány viszonyát (a keresz-
tény környezet univerzalitása vs a zsidó hagyomány partikularitása).
Ebbõl következik a zsidó hagyományhoz való kritikus viszonya, ám
nyitva hagyja a lehetõségét, hogy a zsidó hagyomány pozitív szerepet
kapjon a jövõre vonatkozó víziójának keretei között. Az asszimiláció
különbözõ fokán álló zsidó közösségek, illetve mindazok, akiknek
identitását többé-kevésbé meghatározza zsidó származásuk, a jövõ vo-
natkozásában bármely nemzet tagjaihoz hasonló helyzetbe kerülnek.
Ebben a vonatkozásban Polányi számos tiszteletre méltó hagyomány
egyikeként rehabilitálja a zsidó hagyományt, mivel bármely nemzeti-
nek tekinthetõ hagyomány szintúgy partikuláris lesz a létrejövõ na-
gyobb közösség szelleméhez képest. Ezt a szellemiséget a partikuláris
nemzeti és helyi hagyományokból, köztük a zsidó hagyományból kiin-
duló változások fogják megteremteni: „A spirituális realitással való
minden érintkezésre jellemzõ (…) egy bizonyos koherencia. Egy sza-
bad népre, ahol sok ember éberen figyel lelkiismerete szavára, ilyen
spontán koherencia a jellemzõ. Õk érezhetik úgy, hogy mindez azért
van így, mert ugyanabban a nemzeti hagyományban gyökereznek; az
is lehet azonban, hogy ez a hagyomány csupán egy egyetemes emberi
hagyomány nemzeti változata. Hiszen ugyanilyen koherenciát tapasz-
talunk különbözõ nemzetek között, amikor mindegyik saját ilyen jel-
legû nemzeti hagyományát követi. Az ilyenek nagy valószínûséggel
szabad nemzetek közösségét alkotják. Lehet, hogy vitatkoznak és ve-
szekednek, de végül, szilárdan állva ugyanazon a transzcendens ala-
pon, mindig megoldják az újabb és újabb nehézségeket.” (Polányi 1998:
80)5 A jövõ nemzetközösségének irányából tekintve az egyes nemzeti
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5 Az alapvetõen szekuláris, nem földrajzi, hanem kulturális egységként tekintett Eu-
rópa lényeges meghatározottsága Polányi filozófiája szerint, hogy az mégiscsak ke-
reszténynek tekinthetõ. A kereszténység megjelenésével alakult ki Európa földjén a
morális szenvedélyeknek az ókori világban ismeretlen dinamizmusa. Polányi exp-
liciten nem tesz említést arról, hogy mennyiben tekinti a zsidó hagyományt a ke-
reszténységgel ugyanazon transzcendens alapokon nyugvónak. Azt azonban több



közösségekbe történõ beolvadást célul kitûzõ, az emberiség nagy ügye-
ibe való bekapcsolódást eredményezõ individuális asszimiláció egy
partikuláris alakban megnyilvánuló általánosabb hagyományba tör-
ténõ belépést tesz lehetõvé. Az univerzalitás elemeinek kibontakozta-
tása pedig azt jelenti, hogy bizonyos mértékû asszimiláción mindenki-
nek keresztül kell mennie. A zsidóság tekintetében azonban Polányi
nem pontosan így nyilatkozik. Megjegyzi, hogy a mindössze többé-ke-
vésbé asszimilálódott zsidóság is lehet a majdani nemzetközösség lét-
rejöttének ösztönzõje. Az asszimiláció további fázisai pedig elegendõ,
ha a nemzetközösség késõbbi konszolidációjával párhuzamosan zajla-
nak le. Hosszú távon tehát Polányi a zsidóság további asszimilációjá-
val, de ezzel párhuzamosan a zsidó hagyománynak mint partikuláris
hagyománynak a tartós létezésével számol. A továbbra is fennmaradó
távolságtartása ellenére a zsidó hagyományt kiszabadítani igyekszik
abból a pozícióból – még ha elõadásában ezt áttételesen fejezi is ki –,
amibe a keresztény környezet elvárásainak engedõ, a sikeres asszimilá-
ció talajáról korábban megnyilvánuló elmarasztaló ítéletek szorították.

Elõadását azzal a megállapításával zárja, hogy az éppen zajló válto-
zások a zsidóság szempontjából elfogadhatóbb, jobb otthonná teszik a
világot. Meggyõzõdése szerint a zsidóság meg fogja találni a konkrét
módozatait annak, hogy minél inkább elõsegíthesse ezeket a változáso-
kat. A megtalált lehetõségek pedig immáron nem elõfeltételezik szük-
ségképpen a zsidó hagyománytól való elfordulást.
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alkalommal világossá teszi, hogy a kereszténységet a zsidó vallás leágazásának te-
kinti. (vö: Jha 1998: 106; Polanyi 1943: 34) Csakhogy a szekuláris posztkeresztény
Európa szellemi gyökereinek taglalásakor közvetlenül nem említi a zsidó gyökere-
ket. (vö: Polányi 1992a: 47-48) A modern gondolkodást a keresztény hit és a görög
kételkedés keverékeként írja le. (vö: Polányi 1992a: 68) A morális aspirációk dina-
mizmusa ugyanis nem más, mint a modern gondolkodás „krisztusi öröksége”.
Megállapítja, hogy a szekularizáció során a dogmatikus keretek közül kilépõ, a ko-
rábban keresztény túlbuzgóságot eredményezõ nagy remények a racionalizmus
„medrébe ömlöttek”. (vö: Polányi 1992b: 73) Polányi filozófiája a hagyomány kere-
tei közül kilépõ szenvedélyek megértését, illetve olyan emberkép kidolgozását tûzi
ki célul, amely lehetõvé tenné az elszabadult morális szenvedélyeknek egy a hagyo-
mányok elfogadását és az innováció mindenkori korlátok közé szorítását elfogadó
beállítódásból kiinduló ismételt „beágyazását”. A morális szenvedélyek morális in-
verziót eredményezõ kitöréseihez hasonlatosként utal a zsidó próféták prédikációi-
ra. Azonban mégsem tekinti azokat a XIX.-XX. századi morális szenvedélyek elõ-
képének, mivel a belõlük elõcsapó indulatok forrása nem morális, hanem vallási
eredetû. (vö: Polányi 1992b: 70-71) Történelmi áttekintésében Polányi szemben a
kereszténységgel – legyen szó a vallásos kereszténységrõl vagy a szekuláris
posztkeresztény társadalom keresztény gyökereirõl – a zsidó hagyományt partiku-
láris hagyományként ragadja meg. Ezt húzza alá késõbbi metaforahasználatának
az a vonulata is, hogy saját filozófiai törekvéseit olykor a keresztény teológiából
vett hasonlatokkal fejezi ki. (vö: Polányi 1992a: 66-67; Polányi 1992d: 162-163,
171-173, 174-177) A Polányi által elgondolt nemzetközösség határai pedig, bár kü-
lön nem tesz említést róluk, de minden bizonnyal nem nyúlnak túl a nyugati ke-
reszténység határain.
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