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Eric Voegelin életművében központi helyet 
tölt be a „soha-meg-nem-elégedés”1 mint 

hozzáállás, noha a fogalommal aligha talál-
kozhatunk nála az itt felvetett konkrétságban. 
Mégis felfoghatjuk úgy, hogy gnoszticizmus-té-
telének, valamint immanentizációs tételének is 
elsőrendű alapját képezi az a hozzáállás, amit e 
fogalommal kifejezhetünk. Ezen a tényen tulaj-
donképpen nézeteinek a későbbi revideálása sem 
változtat, ugyanis a háttérben ugyanazokkal 
a premisszákkal találkozunk, csak a történeti-
filológiai-vallástörténeti alapanyag változik.

Az imént említett tételei röviden, egyszerű-
sítve a következőkben foglalhatók össze: a mo-
dernitás kialakulásában elsőrendű szerepe van 
a gnoszticizmusnak (hermetikának, neoplato-
nizmusnak, vagy nevezzük bárhogy), ugyanis 
a hangsúlyosan transzcendens isteni valóságot, 
avagy a hangsúlyosan transzcendencia felé nyí-
ló eszkatont a világban kezdi el tételezni, ezzel 
az emberi létszintre redukálva; az alapvetően 
isteni valóságra vonatkozó kijelentéseket foko-
zatosan immanentizálja, ezzel mintegy huma-
nizálva azokat. A fenti fogalom Voegelin értel-
mezésében oly módon kaphatna helyet, hogy a 
soha-meg-nem-elégedés „gnosztikus” álláspont-
ja vezet valamennyi forradalmi politikai mozga-
lomhoz, legyen az a szocializmus, a liberalizmus, 
vagy a nemzetiszocializmus. Az eszkaton szeku-
larizációjának kérdése jól ismert Karl Löwith 

és Jacob Taubes nyomán, azonban egyik szerző 
sem merészkedik addig, mint Voegelin.

Kétségtelen, hogy Voegelin modernitáskri-
tikájában (sőt, annak felszíni elemzéseiben is) 
bőséggel akadnak elfogadható, támogatandó és 
meggondolandó elemek. Ezeket nem is vitatjuk.

A következő megjegyzésekben csupán 
Voegelin modernitás-értelmezésének néhány 
problémás pontjára hívnánk fel a figyelmet fon-
tossági sorrendben:

1. A „soha-meg-nem-elégedés” nem csak világi 
szinten tételezhető, és elsősorban nem is azon 
tételezendő. Ismeretes, hogy a tradicionális-
nak nevezett vallások, bölcseletek, kultúrák 
a világi meg-nem-elégedés bizonyos formáit 
negatív színben láttatják, a társadalmi, anya-
gi, szociális elégedetlenséget hangsúlyozottan 
értéktelen, gátló tényezőnek tekintik. Ezzel 
szemben létezik egy tradicionális értelemben 
is komolyan veendő elégedetlenség, amely az 
ember létrendi, spirituális helyzetével áll ösz-
szefüggésben. Ha ez a spirituális elégedetlen-
ség, tulajdonképpeni „hiányérzet” nem létezne, 
nem lenne szükség vallásokra. A spirituális 
előrehaladást részben az határozza meg, hogy 
e „hiányérzet” kiben milyen mértékben jelenik 
meg. Hogy a kereszténység példájánál marad-
junk, Voegelin aligha marasztalná el a szerze-
tesség intézményét (főként annak legkimagas-
lóbb korszakait és képviselőit), mert az már itt 
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a földön is a mennyei állapotok leképezésére, 
megvalósítására törekszik.

2. Voegelin már a fogalmak szintjén zavarba 
ejtő. Az immanentizációs tétellel kapcsolatban 
is több probléma adódik. Egyrészről Voegelin 
mindenféle immanenciát gyanúba kever, tulaj-
donképpen végtelenné növelve ezáltal az ember 
és Isten között feszülő különbséget, mintegy 
a keresztény istenképűség dogmáját is aláásva. 
Másrészről az első pontban felvetettek szerint 
az immanencia elsőrendű megközelítése ép-
pen nem a világiság, a világban-való-lét, hanem 
az „e világban, de nem e világból” jegyében áll. 
Így – minden elnagyoltság 
ellenére – azt mondhat-
juk, hogy a Voegelin által 
immanentizációnak neve-
zett folyamat éppen az 
ellenkezője annak, amit 
a fogalom eredetileg és 
tradicionális értelemben 
takar.

3. Valamennyi szekula-
rizációs tétellel (vö. Löwith, 
Taubes, Voegelin, Molnár) 
kapcsolatban az a legfőbb 
probléma, hogy nem vesz 
tudomást bizonyos ágen-
sek tudatos munkájáról. A 
Voegelin és Molnár Tamás 
esetében figyelemre méltó és egyetértésünkre 
számot tartható modernitáskritika olyannyira a 
modernitás csapdájában vergődik, hogy miköz-
ben egy metafizikai, vallási rendet igenel, nem 
vesz tudomást annak belső szabályrendszeréről, 
így arról sem, hogy vannak bizonyos szellemelle-
nes, okkult erők, amelyek e rend megdöntésében 
és szétzilálásában érdekeltek. Itt nem valamiféle 
alacsony szellemi nívón mozgó összeesküvés-
elméletről van szó. Ha Voegelin és vele együtt 
Molnár látszólag elfogadja például a középkor 

teológiai, vallási premisszáit, akkor azzal együtt 
a következő kijelentést és annak implikációit is 
el kell, hogy fogadja: „Az apát lelki fegyverekkel 
van felszerelve, és az égi kegyelem harmatával fel-
kent szerzetesek csapata áll mögötte. Krisztus ere-
jében együtt harcolnak a lélek kardjával az ördögök 
földöntúli fortélyai ellen. Megvédik az ország kirá-
lyát és papságát láthatatlan ellenségeik támadása 
ellen.”2

4. Aggasztó, s aligha kíván megjegyzést az 
alábbi kijelentés, amelyhez hasonló többször 
előkerül Voegelin életművében: „Ebben a hely-
zetben az utolsó reménysugarat az amerikai és an-

gol demokráciák képviselik: 
alkotmányukban ezek adják 
vissza leginkább a lélek igaz-
ságát, és ezzel egy időben 
ezek a legjelentősebb egzisz-
tenciális erők is”.3 A lélek 
igazsága és a demokrácia 
összefésülése már önma-
gában érdekes, főképpen 
azzal együtt, hogy aligha 
jogos felvetés ez annak a 
szerzőnek a részéről, aki 
elismeri az emberek kö-
zötti aktuális egyenlőtlen-
séget, fenntartva a potenci-
ális (csíraszerű) egyenlőség 
elvét.

5. Némileg Voegelin védelméül idézzük az 
alábbiakat: „A teljes fejlődés, amely a nyugatra jel-
lemző – így például a tudomány –, annak a tény-
nek köszönheti a létét, hogy a kereszténység varázs-
talanította a világot. (…) A világ varázstalanítása 
a kereszténység által, és egy Isten nélküli világ 
megalkotása a nyugati egzisztencia mint teljesség 
szükséges előfeltételei. Ezt különösen fontos észben 
tartanunk ma, a természettudományos romantika 
korában (…). És az ember e nagy találós kérdések-
kel szembesül: Miért nincsenek természettudomá-

„Ismeretes, hogy a tradicionálisnak ne-
vezett vallások, bölcseletek, kultúrák a 
világi meg-nem-elégedést negatív szín-
ben láttatják, a társadalmi, anyagi, szo-
ciális elégedetlenséget hangsúlyozottan 
értéktelen gátló tényezőnek tekintik. 
Ezzel szemben létezik egy tradicionális 
értelemben is komolyan veendő elége-
detlenség, amely az ember létrendi, spi-
rituális helyzetével áll összefüggésben. 
Ha ez a spirituális elégedetlenség, tulaj-
donképpeni »hiányérzet« nem létezne, 
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nyok Indiában? Miért nincsenek természettudomá-
nyok Kínában? Miért nem az arabok fejlesztették 
ki a természettudományt? A válasz az, hogy azért, 
mert ők nem voltak radikális keresztények.”4 A 
kérdésfeltevések (legalább) jól szemléltetik, hogy 
valami nincs rendben a voegelini elmélettel. Az, 
hogy a kérdésekben szereplő kultúrák körében 
nem jelenhetett meg a modern értelemben vett 
természettudomány, amelyet Voegelin a moder-
nitás egyik legfőbb katalizátoraként azonosít, 
éppen arra világít rá tudattalanul, hogy e kultú-
rák, vallások körében sokkal tovább egységben 
élt a transzcendencia és az immanencia dimen-
ziója, sokkal komolyabban vették a spirituális, 
metafizikai valóságot és annak elérhetőségét, 
megvalósíthatóságát. A voegelini értelemben 
vett transzcendencia ugyanis olyannyira eltá-

volítja az Istent az embertől (és fordítva), hogy 
az utóbbi tulajdonképpen mindenféle spiri-
tuális, metafizikai lehetőségtől el van zárva, s 
nem marad más számára, csak evilág. E sajátos 
transzcendencia-értelmezés, legalábbis ennek 
előzménye, tehát úgy tűnik, maga a modernitás 
okozója. Felvethető, hogy az immanencia taná-
nak fokozatos elhalványulásával5 egyrészről az 
abszolút transzcendencia, másrészről, mintegy 
visszacsapásként az immanencia egy hangsú-
lyosan világi, torz értelme került előtérbe, ami 
többé már nem is volt valódi immanencia, csak 
annak rosszul sikerült paródiája.

A „soha-meg-nem-elégedés” tehát, transzcen-
dens és immanens aspektusában, elengedhetet-
len pozitívum. Világi szempontból azonban – s 
ebben egyetérthetünk Voegelinnel – aligha az.
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