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„... az unamunoi Don Quijote lelkében – im-
bolygó gyertyalángként – még ott pislákol az a
fény, az a remény, amivé az ember lehet. A mo-
dernitás hajnalán Descartes azt írta, hogy 'a
józan ész az a dolog, amely a legjobban oszlik
meg az emberek között'.  Nemcsak az, tehetjük
hozzá, hanem a nemes bolondság is. Kérdés,
melyikkel visszük előbbre.” 

Csejtei Dezső: Utószó 
Miguel de Unamuno: Don Quijote és Sancho Panza élete 
c. művéhez. 
Európa Könyvkiadó. Bp.: 1998. 404. o.
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ELÓ́ SZÓ

Minden születésnap egyben számvetés is. Számvetés önmagunkkal, azzal, hogy
mit ér mindaz, amit magunk mögött hagytunk, s hogy vannak-e még utak, van-
nak-e még napok előttünk, amelyek megadják a beteljesítésnek legalább a lehető-
ségét, mint ahogy minden születésnap szembenézés a halállal, az életből való ki-
lépés lehetőségével is.

Sok minden kavarog ilyenkor bennünk. És sok korábbi önmagunkra nézünk
vissza ilyenkor titkon: a bennünk élő Don Quijotékra, akik a szélmalmokat még
nem szélmalmoknak látták, ám a bennünk talpaló, feleselő Sancho Panzákra is,
akik szükség esetén visszarángattak bennünket a hűvös valóságba. 

S a számvetésbe sok minden más is belekerül akkor, ha az, akinek tiszteletére
készült ez a kötet, a maga hétköznapi valóját nemegyszer épp a sűrűsödő gondo-
lati számvetések, filozófiai jellegű könyvek, tanulmányok, esszék műfajában bon-
totta ki, s akinek gondolati nekirugaszkodásában volt, s van még ma is valami
Don Quijote-szerű elszántság, komolyság, folytonos megismerni akarás. Prof.
Csejtei Dezsőről van szó, aki a rendszerváltást követően, 1990-ben lett a Szegedi
Tudományegyetem (akkor József Attila Tudományegyetem) Filozófia Tanszéké-
nek kinevezett vezetője, s aki tanszékvezetőként (1990–2000), majd később inté-
zetvezetőként is sokat tett azért, hogy a míves filozófia és a sokszínű gondolatiság
Szegeden is gyökérzőbb otthonra találjon. Suki Bélához, egykori tanárához, ha-
sonlóan őt is szóra indították az élet- és egzisztenciálfilozófiák, kiváltképp azok
spanyol és német ága. S így a filozófia vándorútja Szegedről kezdetben Madridba,
Salamancába, Granadába, Münchenbe, Berlinbe, Grazba vitt, később még mesz-
szebbre eső területekre, Észak- és Dél-Amerikába. Az egzisztenciálfilozófiák
korai, az 1970-es és 1980-as évekre tehető szegedi meghonosításában segítségére
volt Csejtei Dezsőnek és jelentős részt vállalt ebben művek írásával is az a szű-
kebb baráti kör és az a szegedi beszélgető műhely, amelynek tagjait e kötet elején
kiemelten is meg kell nevezni. E körbe sorolható mindenekelőtt Suki Béla, a
legendás történelem- és filozófiatanár, a szegedi Szindbád-Szókratész, aki feltű-
nik Temesi Ferenc Por c. regényében és Vágvölgyi B. András Colorado Kid c.
filmjében, valamint Halász Előd, Dani Tivadar, Dékány András, Juhász Anikó és
Simon Ferenc, aki később inkább a német idealizmus környékén érezte magát
otthon, és Hegel meg a neokantiánusok filozófiájának avatott értelmezője lett.

Csejtei Dezső jelenleg (2011) intézetvezető egyetemi tanár, filozófiatörténész
és hispanista, s ha filozófiai életművét kell áttekinteni, akkor a szemnek igen
messzire és tág világokba kell futnia. Kutatási területéhez tartozik a modern spa-
nyol filozófia (José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno), valamint a német élet-
és egzisztenciálfilozófiák néhány kiemelkedő képviselője, Oswald Spengler,
Nietzsche, Heidegger, továbbá a filozófiai thanatológia, amely – részben öccse,
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Csejtei Zoltán, fiatalon, tragikus hirtelenséggel bekövetkező halálára reflektálva –
egy, a modern élet- és egzisztenciálfilozófiák halálfelfogását áttekintő, nagy ívű
monográfia megírására ösztönözte (Filozófiai metszetek a halálról. A halál meta-
morfózisai a 19–20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban). E mű azóta a filo-
zófiai thanatológia gyakran idézett, standard műve lett. Történelem szakos lévén
másfelől meg mindig is fontos volt számára a történelmi összefüggések áttekin-
tése, a művek elhelyezése az adott történeti korban, a történetfilozófiával való
foglalkozás. Ugyanakkor kijelenthető az is, hogy Csejtei Dezsőben megvan a filo-
lógiai megközelítés, a szövegfelfejtés tradicionális módszerének tisztelete is, ami
a mélyre hatoló hermeneutikának elhagyhatatlan része. Egyértelműen jelen van
ez a módszer José Ortega y Gasset filozófiájáról írott monográfiájában, valamint
A spanyol egzisztencializmus története c. művében, és célzatosan is helyet kap
az Amerika felfedezése és az új globális rend c. könyvében, illetve abban az ösz-
szefoglaló jellegű műben, mely a közelmúltban jelent meg Oswald Spengler élete
és filozófiája címmel.

Eddig létrehozott életműve gazdagnak és sokrétűnek nevezhető. Ha ennek szá-
mokban megjelenő vetületét nézzük csupán, akkor kiemelten említhetjük, hogy
a 2011-es esztendőig 11 könyvét publikálták, s ebbe az éppen megjelenés alatt ál-
ló kötetét és számos könyvfordítását (14) nem számoltuk bele. Jelent meg könyve
spanyol nyelven is Miguel de Unamuno halálfelfogásáról (Muerte e inmortalidad
en la obra filosófica y literaria de Miguel de Unamuno), amely azóta Spanyol-
országtól Dél-Amerikáig sokszor hivatkozott, e témakörben nemzetközi szinten
is számon tartott könyvnek számít. Csak néhány név a könyvre hivatkozók nem-
zetközi listájából: Pedro Ribas, Alvaro Galán, Fernando Hermida de Blas, Rafael
Hidalgo, M. Sanchez, Pedro Cerezo Galán, J. Ardila, I. C. Izomoa…). Könyvfeje-
zeteinek száma közel félszáz (46). A magyar nyelven kívül rendszeresen publikál
spanyol, német és angol nyelven. Kilenc országban láttak napvilágot eddig
könyvei, tanulmányai, szakfolyóiratcikkei (összességében több mint másfélszáz).
Nemzetközi elismertségének pedig az is egyik fokmérője, hogy eddig 16 külföldi
országban (Spanyolország, Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Portugália,
USA, Brazília, Peru, Kolumbia, Oroszország, Románia, Olaszország, Szerbia,
Szlovénia, Horvátország) hivatkoztak az általa írt művekre. Jelentős számú kül-
földi konferencián vett részt és vesz részt folyamatosan spanyol, német és angol
nyelvű előadásokkal. Kiemelkedőnek nevezhető műfordítói tevékenysége is (spa-
nyol és német nyelvből), melynek során klasszikusnak tekinthető filozófiai szö-
vegeket ültetett át magyar nyelvre, rendszerint értelmező kommentárokat is
fűzve hozzájuk, sokat téve ezzel a magyar filozófiai élet kibontakozásáért és mo-
dernizálásáért. Közép-Európában a filozófus csak ritkán maradhat meg a szoba
négy fala között, gyakran többek munkáját is összefogó szervezési tevékenységgel
kell mozgásban tartani a kulturális életet. Csejtei Dezsőtől az ilyen jellegű szer-
vezési és szerkesztési munkák sem voltak idegenek. Több jelentős filozófiai sorozat
szerkesztőjeként is jegyzik a nevét (Ész-élet-egzisztencia sorozat; José Ortega y
Gasset: Válogatott művei  sorozat és a Monumenta Hispanica c. sorozat). 
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A Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja a rendszerváltás után, s két cikluson
keresztül volt a Magyar Filozófiai Társaság választott elnöke (2002–2006). Ő volt
az alapító főszerkesztője az Existentia – Meletai Sophias c. első többnyelvű, ma-
gyarországi székhelyű nemzetközi filozófiai folyóiratnak 1990-ben, és jelenleg
is szerkesztőbizottsági tagja a Kellék c. kolozsvári folyóiratnak, a madridi Revista
de Hispanismo Filosófico c. folyóiratnak, a Magyar Filozófiai Szemlének. Néhány
éve, 2007 óta ő a vezetője a Szegeden működő Málnási Bartók György Filozófia
Doktori Iskolának. Számos társintézmény oktatóival tartott kapcsolatot korábban
is, így nem véletlen, hogy jelen kötet szerzői is több intézményből és több város-
ból kerültek ki (Budapest, Debrecen, Eger, Veszprém, Pécs, Újvidék). Magyar-
országi elismerései közül a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat lehet megemlíteni.
Nemzetközi elismerése ennél jóval magasabb szintű. A spanyol király, Juan Car-
los Borbón y Borbón 2009-ben a Spanyol Polgári Érdemrend Középkeresztjével
ismerte el a spanyol kultúra terén végzett tevékenységét.

E tanulmánykötet szerzői közül egyesek önmagukat filozófiatörténészeknek,
mások hispanistáknak, megint mások történészeknek vallják, és szakterületük
sem csak a szűk szakterület, hanem nagyon gyakran átível más tartományokba
is (szépirodalom, történelem, pszichológia), jelezve ezzel is azt, hogy a filozófia
vándorútjai hosszúak lehetnek, messzire vihetnek. Ez a vándorút-jelleg megmu-
tatkozik olykor a kötetben megjelenő műfajok sokszínűségében és akár egyetlen
írásművön belül is. 

Csejtei Dezső fiatalon került a Szegedi Tudományegyetemre, ez volt az első hi-
vatalos munkahelye. Így nem véletlen, hogy az egyetem több tanszékének okta-
tói is (köztük történészek, irodalmárok) barátai, tisztelői lettek, és a születésnap
alkalmából készített írásuk – amennyire a terjedelmi korlátok megengedték – he-
lyet kapott e kötetben is.

A kötet maga három 3 fő egységre tagolódik. Az elsőbe kerültek a személye-
sebb hangvételű, a filozófus élethivatásával, a személyes élettel, a halállal, a köl-
tészettel, a filozófia szerepkörével, az ember környezetével és – a jeles alkalomból
következően – Csejtei Dezső filozófiatörténeti, kutatási tevékenységével szoro-
sabb közelségben álló írások. A második egység olyan tanulmányokat tartalmaz,
melyek központi kérdésköre: a metafizika, a filozófia alapelve. A lezáró egység
pedig a történetfilozófiával, a történelemmel és a politikai filozófiával kapcsolatos
írásokat fogja egybe.

Köszönetet mondunk – már itt a kötet szerkezeti felépítését taglaló szavak be-
vezető soraiban és a vendégeket természetszerűen előbbre engedve – az ELTE
BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék, valamint a Spanyol Tanszék jelen kö-
tetben szereplő képviselőinek, a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudomá-
nyi és Európa Tanulmányok Tanszék hispanistáinak, a Debreceni Egyetem Filo-
zófia Tanszék, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, az egri Eszterházy
Károly Főiskola és az Újvidéki Egyetem azon képviselőinek, akik e kötetben írá-
sukkal szerepelnek. Hasonló módon mondunk köszönetet az SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Gimnáziumának, ahol a filozófia oktatásának mindig is helye volt, s
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ahol az oktatók írásaikkal is éltették a filozófiát, ahogyan ez jelen kötetből is
kitűnik. Köszönet illeti a Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola azon
Ph.D-hallgatóit is, akik tanítványként szorosabban is kötődnek Csejtei Dezsőhöz
mint témavezetőhöz vagy mint oktatóhoz, s ezt írásukban is megjelenítették. Vé-
gül, jó házigazdaként utolsónak maradva, megköszönjük a részvételt a Szegedi
Tudományegyetem (BTK, ÁOK, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar) e kötetben
képviselt tanszékeinek, egységeinek (Amerikanisztika Tanszék, Magyar Irodalom
Tanszék, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport, Filozófia Tanszék), azok-
nak a barátoknak, munkatársaknak, szellemi tanítványoknak, akik tisztelgő írást
ajánlottak fel az ünnepi kötetbe (ahogy a német nyelv ezt megfogalmazza: Fest-
schriftbe).

E kötet a legteljesebb titokban készült, hogy a meglepetés erejével is fokozza
azt az örömet, amit egy ilyen jellegű tisztelgő kötet átnyújtása okozhat. A kötet-
ben benne vannak saját szélmalmaink, saját filozófiai és nem-filozófiai Dulci-
neáink, magunk mögött hagyott vagy soha el nem fogyó szamárútjaink, félre-
sikerült lépéseink is. De utak, hál’ Isten vannak: vannak mögöttünk, az őseink ta-
posták ki őket, s vannak előttünk, amelyeket majd fiaink, lányaink, tanítványa-
ink, szellemi nyomkövetőink járnak végig. „Jó, hogy a bölcselet edénye nem tö-
rékeny edény” – olvashatjuk Szolovjov Platón életdrámája c. művében. Ezt per-
sze módosíthatnák talán egy kicsit pesszimistább hangvétellel: Jó, hogy a bölcse-
let edénye nem túlságosan törékeny edény. Mert olykor, sajnos, törik. Darabokra,
cserepekre, még háborús repeszekre is. S aztán lehet összeszedegetni a darabokat,
megnézni, hogy összejön-e még egy modern váza, ha a régi, a fenséges, a sokak
asztalán megálló antik váza már nem is. A repeszekért, a cserepek összeszedéséért
pedig nemegyszer küzdelmet kell vívni szélmalmokkal is, emlékezni kell a magá-
nyos vagy magukra maradó küzdőkre, mint ahogy az út szélén toporgókra is, hogy
az ünnepnapok díszkivilágításánál vagy a füstös kiskocsmákban megjelenhessenek
a vaskosabb realitást képviselő Sancho Panzák és az ő élettörténéseik is. 

María Zambrano, a híres Ortega-tanítvány, esszéjében úgy veszi számba a filo-
zófus és a költő egyesítő és elkülönítő karakterjegyeit, hogy eközben folyton te-
kintettel van, állandóan oldalpillantást vet a halálra is. Arra a halálra, amely köz-
ponti helyet kapott korunk egyik kiemelkedő filozófusának, Martin Heideg-
gernek a gondolatvilágában is. Jelen kötetben ezt Prof. Fehér M. István akadé-
mikus elemzi részletekbe menően s oly módon, hogy ezúttal végiggondolja, mél-
tatja Csejtei Dezsőnek Martin Heidegger halálfelfogásával kapcsolatos, a Filozó-
fiai metszetek a halálról c. művében kifejtett gondolatait, ugyanakkor természet-
szerűen – hiszen ez a filozófus-lét egyik lényegi összetevője – egyes pontokat,
konklúziókat illetően vitába is bocsátkozik vele. A halállal való filozófiai, a próza
síkján mozgó vagy lírikusabb számvetés megmutatkozik e kötet más gondolko-
dóinak, szerzőinek műveiben is – olykor tágabb teret kapva, olykor meg csak ap-
róbb szövegcsíkokban. Megjelenik a halál a metafizika, a művészetfilozófia, a tá-
gabb ívű történelem és a konkrét történelmi események társaságában és sodrában
is – hol a fősodorban, hol csak a melléksodrásban. Mindig a szerzők érdeklődési
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területének és vérmérsékletének megfelelően. Máskor meg persze maga a meta-
fizika a főszereplő, a legfőbb szereplő – s a vele való viaskodás egykori és mai
állomásairól olvashatunk. Az ingadozás a határvonalakon az e helyütt publikált
tanulmányokban is gyakran megfigyelhető. A filozófia ugyanakkor sohasem me-
nekedhetett meg attól, s nem is mindig akart, hogy a politikai élet, a lehetséges
gyakorlati jövőalakítás kérdéséiről szóljon, elmélkedjen, valamint hogy a távo-
labbra látás teoretikusabb vizsgálódási pontjait is felvonultassa. Ez olvasható ki
a jelen kötetben szereplő tanulmányokból is.

Csejtei Dezsőt az egyetemi hallgatók már évekkel ezelőtt a mi modern, „sze-
gedi Don Quijoténk”-nak nevezték el. A kötet címzettje tehát a hallgatók szavai-
val élve: a „szegedi Don Quijote”, aki fáradhatatlanul járja, járta a Szegedtől Spa-
nyolországig vezető vándorutakat is. S abban a reményben nyújtjuk át neki a kö-
tetet, hogy sok – komolyságban, elszántságban és olykor még a nagyon saras föld-
től való elrugaszkodásban is – hozzá hasonló Don Quijotét sikerült elindítania az
úton, felnevelnie a szegedi egyetemen – azzal a külön, egyéni ráadáscsomaggal,
amit ehhez még adni tudott, ami benne sajátszerűen megvan, megvolt. Az ő rá-
adáscsomagjában ott van ugyanis annak felismerése, hogy az élet elviseléséhez
kell olykor a derűt keltő, fakasztó humor is; mert a beszélgető asztaloknál ülve
ő ebben is sokszor mesternek, kiapadhatatlan kútforrásnak bizonyult – sokaknak
szerezve nevető, az életre nevető perceket.

A szerkesztők
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u Kedves Dezső! Nagy-nagy tisztelettel küldjük az ünnepre egy Ortega-tanítvány, María
Zambrano írását az Eötvös Loránd Tudományegyetem hispanistái nevében. Isten éltessen még
sokáig!

1 Barátommal, Csejtei Dezsővel, sok más egyéb mellett összeköt egy közös, több évet átfogó
vállalkozás is a műfordítás területén: José Ortega y Gasset válogatott műveinek magyarra fordí-
tása a Nagyvilág Kiadó (Budapest) és az Attraktor Kiadó (Gödöllő) közreműködésével, így pl.
többek között: José Ortega y Gasset: Elmélkedések a Don Quijotéról. Korai esztétikai írások.
Nagyvilág Kiadó. Budapest: 2002 – (Csejtei Dezső, Juhász Anikó, Scholz László fordítása) vagy
a legutóbb megjelent kötet: José Ortega y Gasset: Tájak és emberek. Tanulmányok az El Espec-
tador-ból. Attraktor Kiadó. Máriabesnyő–Gödöllő: 2008. (Csejtei Dezső, Juhász Anikó, Scholz
László, Rákosi Marianna fordítása). María Zambrano fenti szövege tartalmában részben kap-
csolható Csejtei Dezső: A halál hermeneutikája. A korai Heidegger filozófiai thanatológiája. c.
könyvéhez is (Veszprém: 2001). Remélem, továbbra is járhatók lesznek a filozófia és a szép-
irodalom tereket és időket átívelő vándorútjai. 

A FILOZÓFUSu

María Zambrano
Gerse Mária, Scholz László fordításában

A fordítók által Csejtei Dezsőnek1 ajánlva az írást, melyhez M. Zambrano maga
a következő ajánlást illesztette: Apám emlékének, aki filozófus és mester is volt.

Létezik olyan a priori tapasztalat, amely megengedi, egyszersmind megkívánja
a tapasztalat sokaságát, relatív sokaságát. Ez a fajta a priori tapasztalat ismert a
vallás és a költészet területén, de a filozófiában üressége miatt más természetű.
Csupán a filozófiai a priori tapasztalat üres kezdetkor. A vallás területén a tapasz-
talat csak a végén válik üressé, ha egyáltalán azzá válik. A misztikus keresi, ku-
tatja a csendet; ám a vallási tapasztalat túllép rajta, mert rettegés, félelem és sze-
retet keveredik benne. 

A költői tapasztalat elégtelenségből következő teljesség és üresség. A költészet
sosem elegendő, mégha túláradó is. Épp innen ered a szenvedés, szenved az időtől
és szótól, egyszerre vágyik a megsemmisülésre és a ragyogásra. Eredendően élve-
teg, mindig hedonista, mindig a hedonizmus arcait mutatja: kibontott hajzatát,
fénylő csillagait, mozgó egét. A jelenlét ege pedig változó, ezért keresi oly szen-
vedélyesen az álló csillagot, Siriust, s nem ellenpólusát, a Sarkcsillagot.

A filozófiai tapasztalat ellenben in medio coeli, az égbolton magasodik. Mozdu-
latlanul. A mozdulatlanság tapasztalata felől szemléli a mozgót – ez az, ami Arisz-
totelésztől örökre megmarad: a tapasztalat vagy a megtapasztalás szándéka –, hi-
szen az ürességre adott adekvát válasz mindig valamilyen pont: a parmenidészi
azonosság, a kanti a priori, sőt még a karteziánus evidencia is. Platón és Plótinosz
egyként kezeli a vallási és a filozófiai tapasztalatot: lehetetlen való. (De csak a
szeretet töri meg a létet: magának a létnek és a magának az embernek a szere-
tete.)
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AZ ÍGÉRET

Az emberi lét minden módozata e páratlan teremtmény eredendő ígéretének
felel meg. Ha nem volna benne ígéret, nem létezne, s ha mégis létre jött volna,
nem maradhatott volna fenn. „Minden relatív” – ismételték vég nélkül, míg aztán
szem elől tévesztették, hogy a relatív mindig egy abszolúthoz, egy mozdulatlan
tengelyhez képest az, hiszen az ember esetében nem lehet szó csupán egy puszta
pontról. Kizárólag a relatív sorok képesek metrumot, ritmust követni, s egy pá-
lyán lenni, mégha akár maguk is hozzák létre, és ezzel a zavartalan folytonosság
szintjére emelik a relatívot, olyan folytonosságra, mely nem törli el a különböző-
ségeiket, hiszen ha eltünteti, nyomban alámerül a filozófiai gondolkodás hajnalán
apeironnak nevezett, alaktalan masszába. Így a relatív, a sokféle reláció e felemel-
kedés következtében alakul ki, mely összekapcsolja, fenntartja és magasba is eme-
li őket. Ám olyan felemelkedés ez, amely csak akkor igazolódik, ha az összekap-
csolódás – elkerülhetetlenül – valamilyen mértékből, ritmusból ered.

Bár a relatív még töredék marad, önmagában ragyogó, parányi csillagként tű-
nik fel. Sokkal közvetlenebbül utal még a nem relatív egységre – legyen az a gon-
dolkodás adott állapota szerint egység vagy az egy –, mint a viszonylagosságok
pályájára, az egyből vagy egy-ségből származó egységre, mert a gondolkodás –
amolyan sorsszerűségként vagy kikerülhetetlen törvényszerűségként – még ezen
a ponton is lát különbségeket. Így a mindent magában foglaló egység jelölhet a
különböző nyelveken mértékül szolgáló egységet, ami feltárja az egy-ség szent
és eredeti gyakorlati értelmét, mindennapi alkalmazását. Az Egy ellenben vala-
kire utal, megszemélyesít, bármilyen elvont formában jelenik is meg, bármekkora
magasságba kerül is. Nem véletlen, hogy az Egy olyan abszolútumként jelenik
meg, mely magában hordozza az Ideák sokaságát, sőt még magát az Ideát is.
Merthogy az ideák létezők akarnak lenni, szinte szubsztanciák, abban az égi tér-
ben, amelyet Platón a Parmenidészben rajzolt meg, sőt még bizonyos fokú korpo-
ralitást is sejtetnek. Az egy, mivel nem tudja bekebelezni őket, azt az áthidalha-
tatlan távolságot jelenti, amely lehetővé teszi az Egy és az ideák létét. Távolságot,
melynek elvben – számokkal – mérhetőnek kellene lennie.

Minden elgondolható – vagy legalábbis a gondolkodás uralma alá vont – térnek
mérhetőnek, számszerűsíthetőnek, ritmikusnak, sőt dallamosnak kell lennie. A
szférák hagyományos zenéje csupán kulcsot ad ehhez a hermetikus gondolko-
dáshoz, mindahhoz az ígérethez, mely a tudós Thalész fejében és szívében szü-
letett meg egykor. Efféle ígéret csakis az emberi lényt meghatározó – olykor mar-
dosó – két pólus találkozási pontján keletkezhet: az értelem és a szív között, ez
utóbbi az eredendő érzések székhelye, az ígéretek biztos, békés menedéke, mely
barlangi sötétségben őrködik felettük, egy nap aztán, egy hihetetlen pillanatban,
napvilágra hozza, ki a szabad ég alá, oda, ahol egy pillanattal korábban még nem
tudott volna megmaradni. 
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És az idő, maga az idő, ott telik minden ígéretben, mely a sötétségből a napvi-
lágra tör, s mely bölcs gyakorisággal, észrevétlenül lép elő, és hatol át a herme-
tikusan lezárt kapun, mintha a teljes sötétségben még csak nyoma sem lett volna.

A SZÓ TESTE

Ezen a bolygón, az emberi létnek ebben a módozatában a korporalitás törvénye
uralkodik minden felett. Mindennek testi formát kell öltenie, legfőképp is a szó-
nak. Ezért a költészetnek már a letűnt idők éjszakájában vagy fényében testet
kellett öltenie – ürességét is beleértve – a költészetben. Mindig is a költészetnek
járt a legnagyobb engedmény, amely aztán – ahogy a nagy engedményekkel lenni
szokott – amolyan lebecsülésfélével végződött. A filozófiának ellenben – a logika
kivételével – semmiféle engedményt nem adnak, magányra vagy épp tautológiára
kárhoztatják. A filozófia önmagába zárt, ha ki akar törni, tovább kell lépnie. Mi-
hez képest tovább? Ahogy Plótinosz mondaná, a léten és a lényegen túlra, tehát
önmagán túlra. Hacsak nem jön létre az arisztotelészi fizika csodás egyensúlya,
amelyben megvalósul a fizika, a metafizika és a tudomány igazi egysége.

És ha nem teljesül a korporalizáció törvénye, démoni űrjében megjelenik nap-
jaink sorscsapása, a materializáció, melyet minden gondolati forma közül legelő-
ször a költészetnek kell feltartóztatnia a testével, úgy, hogy a költeménybe he-
lyezi a szó testét. Szubsztanciává tenni a szót – ez a költészet első imperativusa,
lényegéből fakadó, eredendő célja.

A tulajdonképpeni filozófia, mely ma oly halovány vagy tünékeny módon van
jelen, nem engedelmeskedik így a szó-gondolat korporalizálódási imperativu-
sának. A filozófia folyamatosabb, sodróbb, benne a gondolkodás boldogan nyit
medret, pályát, irányt. Az általa befogott pálya nem lehet test. A filozófiára bí-
zott, tőle elvárt része a szónak nem korporális és nem is korporizálható. Ezért a
Lét elemeit adta (bele kellett nyugodnia, hogy ezt adja): vizet, levegőt, tüzet, föl-
det és hozzá a fényt, mely nem test, de sarjaszt. Van tehát benne valami közös a
Titkok misztikájával és az eredetéhez hű, későbbi misztikával, az, hogy – ha csak
kis mértékben is, de – a fényből fényt sarjaszt. A világosság a világosságból az ő
legnagyobb adománya – már Plótinosz is a megértés, az értelem misztikusa volt.
A megtestesüléshez kapcsolódó, bizonyos módon prófétai költészettől kellett
megkapnunk a szó testét. Ez halasztást nem tűrő, elodázhatatlan szükséglet: a
költészet vagy betölti továbbra is ezt a szerepét, vagy materializálódik a szó és
vele együtt az elme is.

A materializmus továbbra is csak doktrína, egyfajta izmus, és mint ilyen, sze-
gényes, mint minden izmus. Ma a materializáció a legnagyobb veszély. A költé-
szet, a legjobbja, fel kell hogy tartóztassa, még akkor is, ha nincs tudatában. Hi-
szen a működő virtus nem függ a tudattól és főképp nem a megfontolástól, ha-
nem csakis az eredendő törvényhez való hűségtől, lojalitástól. A szaggatott lük-
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tetés épít, erősít, lepke, mely röptével világokat ír le, s megtöri a sűrű levegőt:
pneuma-lepke; vagy méh, melissza, mely aranyló cukrával oldja és belakja a dol-
gokat, és másfajta, elgondolhatatlan cseppeket ízleltet meg velünk, lehetetlen
cseppeket, melyek lehetőséget nyitnak az élethez. Tűz, befogadható tűz a méh
adta édesség. A költészet befogadható volt, bár nem volt elgondolható, se megis-
merhető. A költészet elgondolhatatlan, nem remélt táplálék, egyszersmind szük-
séges, nélkülözhetetlen.

A költészet még a phüszisz esetében is varázs. Ezért, amikor kiveszett a szent
phüszisz fogalma, meg kellett jelennie a varázs, a charme ideájának, sőt még az
érzékek szent rendetlenségének is, mely a szent rend helyére került, de végül is
hozzá igazodik. A költészet hivatott a vesztükben tévelygő emberek lelki közös-
ségét helyreállítani.

A filozófiai gondolkodás akkor tudja helyreállítani az egységet az emberek kö-
zött, ha megmarad az Egyre, az egy-ségre irányuló tekintetének ártatlansága, és
minden, ami belőle származik, szám és mérték szerint szétosztatik. A neheze a
költészetre marad. A költészet tehát magára veszi az ember keresztjének és gyar-
lóságának a terhét. Az ember keresztje Szent András-kereszt, körforgás, csigavo-
nal, történelem. 

Akkor a filozófiának magára kell vállalnia a történelmet, vagy talán ő maga
külön történelem, a veleszületett történelme, az emberi lény történelme, aki csak
historizálódva és önmagát is felajánlva tárul fel? Az a történelem, amely az em-
beri lény egészét megbékíti a Világegyetemben érzett magányával, idegenségével,
s amely az emberi létnek Isten Országáig tartó, magányba zárt szenvedéstör-
ténete?

A sok csak az egy révén, a tévelygő, magányos egyén révén jön létre minden-
kiből. Ugyanígy, most a költő sajátos magányán keresztül, a sokaság révén lehet
eljutni mindenkihez. És a lelkek és istenek sokaságának a filozófusa pedig az em-
ber végsőkig tartó, szorongató magányán át jut el a transzcendens, a nem konkrét
istenihez, tehát az alak és idea nélküli istenihez?

Mint minden, ami emberi, a költészet is egyesít életet és létet, gyakran egyiket
a másik kárára, ritkán szerencsés egységben. Ha akkor létezik igazán valami, ha
ez sikerül.

A költészet léte összefonódik a történelemmel, mely uralja és fenyegeti, még
akkor is, amikor szabadulni akarván lázad ellene. A nagy szolgaságból való meg-
szabadulásért. Ám ha visszavonul tulajdon életébe, ott nem adatik neki tiszta víz,
lelkierő, levegő. Azt mondhatni, hogy az élet és a lét eme keresztjének alávetve
szusszanás nélküli, folytonos szabadulásra kárhoztatik. 

A szolgaság a rabság kockázatával jár. A költészet szinte mindig rabságban élt,
a filozófia ellenben csak kezdeti autonómiájának menedéke után adta át magát
neki, a történelemnek, szinte mindenestől, historizálódva és megtagadva önma-
gát. Ezért jelenik meg a gondolat – hála Heideggernek, a század legjelesebb filo-
zófusának –, hogy a filozófiának vissza kell térnie a költészethez, és a lét általa
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kijelölt és bejárt útjait kell követnie, hogy visszanyerje önmagát, mégha nem is
bizonyos, hogy sikerülni fog annyira, amennyire a preszokratikusoknak sikerült,
akiknél a filozófia még nem vált el a költészettől. Hála Heideggernek, hisz az ő
méltó hírneve nélkül ezt a tényt nem ismerték volna fel, még csak nem is sej-
tették volna, jóllehet más szövegekben is megjelenik. Minden helyzetet, bár-
mennyire alapvető is, egy-egy hiteles, kiemelkedő szereplőnek kell felvállalni és
végigvinni. Ehhez még Nietzsche sem lett volna elegendő, pedig ő is német volt,
és Heideggernél türelmesebb a filozófia keresztjének egészen az önátadásig való
elviselésében, egészen addig, amíg a filozófia kikerül a nyugati ember kezéből,
aki tudtunkkal az egyetlen, aki magára vette a filozófiai gondolkodás terhét.

A FILOZÓFUS

A filozófus lényét először is az jellemzi, hogy nincs meghatározott énje, ha pe-
dig van, fel kell adnia: ő az, aki mindent felad. Nem lehet pap, költő, tudós, tör-
vényhozó, mert se egyik, se másik nem lehet. Így végül is a pokol tornácán köt
ki, egyfajta senki földjén, szűzföldön. Amikor aztán megjelenik, tétova és zavaros
az alakja, gyanút ébreszt mindenkiben.

A filozófus elindult létet keresni. Nem csak az isteneknek nem volt léte, neki
sem. És ahogy kereste, lassan meg is találta, de másképp, új, sosem látott, eredeti
módon. Azt akarta, hogy gyökeret eresszen benne a lét, hogy hozzá igazodjon az
élete, hogy élete apránként feltöltődjön léttel, elvegyüljön vele, megszűnjön mint
élet, elsötétedjen, ahogy egyre jobban elárasztja a lét fénye.

A létkeresés során áthaladt a nemléten, az elétáruló világ és önnön nemlétébe.
Felfedezte a nemlétet, a hiányt minden megjelenési formájában: az igazság nem-
létét, az ismeret nemlétét, a szerelem nemlétét. Hát épp erről volt szó, lényének
legmélyén nem volt semmiféle erőfeszítés, elkötelezettség, senkihez, még az iste-
nekhez sem kötődött, hogy aztán az igazság és a lét behatolhasson az életébe –
az övébe, mindenkiébe, az emberébe.

Minthogy a filozófia a láthatóság, az áttetszőségként értelmezett láthatóság bel-
ső törvényének engedelmeskedik, azt várja el művelőjétől és mesterétől, a filo-
zófustól, hogy ne rejtegesse, hanem tüntesse el a jelenlétét. Az elrejtés annak va-
ló, aki önállóan él vagy igyekszik élni, ha kell, egymagában, mégpedig az időbe-
liség dimenzióinak teljes vertikumában – mindenlétében, megkülönböztetlensé-
gében –, egyenértékűvé téve az életet és halált, úgy, ahogy a beavatottaknak ada-
tik meg az élet. Ennek fejében hallgatnia kell és – legalábbis egyénként, nevéről
lemondva vagy el nem árulva – rejtőzködnie kell. A filozófia mindenkinek, az
embernek mint olyannak szól, „Minden ember természeténél fogva törekszik a
tudásra”. Áttetsző, egyértelmű tudásra, melynek átadására önmagán kívül semmi
másra nincs szüksége. Ezért hát a filozófusnak el kell tüntetnie a jelenlétét,
ugyanakkor fenn is kell tartania, hogy ellenőrizze a mondandóját, hogy feleljen,
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ha kérdezik, hogy megjelenjen a város előtt, ha már szimbiózisba került vele.
Saját városával, minden ember városának a valóságával és képével.

A filozófus névtelenül, elvegyülve az emberek közt jár-kel miután Anaxagó-
rasszal megfizette a zálogot, Szókratésszel pedig az áldozatot, és belépett a város-
ba. Legfeljebb egy tanítóval több. Egy egyszerű tanár a kései Európában. Szerze-
tes, aki tanít. Mindig csak egy. Egy, nem több. Nem üldöztetés, hanem a fel nem
ismerés szegődik mellé. A fel nem ismerés, míg el nem jut a nietzschei magányig,
akinél már kimondják, hogy lehetetlen, hogy valaki a filozófia mestere legyen.
És halál, mely majd minden utána jövőt megérinti. Hisz azok vagy elhárítják
maguktól a tanítványság bélyegét (bár az együttműködést nem, a közös tevé-
kenység nem szünteti meg a magányt), mint Benedetto Croce, akinek megvolt
a maga városa és hazája, vagy mint Ortega, feloldódnak az egész nemzetben, és
még csak álmodni sem álmodnak tanítványok feltűnéséről. A filozófiai tevékeny-
ségüknek kiváltója és éltetője az egész nemzet volt, igazi befogadója pedig az elit.
A német Heidegger, aki jobban kötődött az egyetemi oktatáshoz, a maga módján
értelmezi a tanítványságot. A filozófiában, s talán minden területen, ténylegesen
akkor létezik a tanítvány, ha létrejön egy Iskola. Iskola nélkül a tanítvány eset-
legesnek, kéretlennek, félreérthetőnek tűnik.

A filozófus távolról sem egyfajta gond nélkül élő, boldog teremtés, mindig az
imént említett gondok gyűrűjében él. Nem leli örömét a tanítványokban, épp
ellenkezőleg, menekül előlük. Tudjuk, hogyan végezte Nietzsche: megőrült, any-
ja olvasgatta neki Spinoza Etikáját, vagy a nővérei muzsikáltak; magányában egy-
fajta boldogság lengte körül, amit csak időnként szakított meg valamiféle kétség-
beesés, amit anyja tudott enyhíteni. Hát milyen pálya a filozófusé, aki szüntelen
tanításra született, mégis így végzi, túl jón és rosszon, ami elkerülhetetlenül fel-
idézi bennünk a Plótonisz-féle létet és lényeget; ki gondolná, mindig túl van ön-
magán vagy más elérhetetlen helyen. Végül is milyen hely illeti meg majd a jö-
vőben a filozófiát? Talán nem is a sztoicizmus volt a kitüntetett helye, hanem a
cinizmus, a nyugtalanító, ismeretlen cinizmus.

A LÉT MEGNYILATKOZÁSA

A puszta lét, a szubjektum nélküli lét megnyilatkozása Parmenidésznek adatott
meg. Olyan teljesség, melyre egyetlen tudós sem jutott el. S mivel teljességről van
szó, az sem a befogadók életében, sem létében nem engedett meg semmilyen
mozgást. Csak a saját léttől, az ember létigényétől való szabadulás tehette lehe-
tővé, hogy megjelenjen hézagok és űrök nélkül az egyként és egyetlenként meg-
élt Lét. Önmagától adott válasz az, melyet nem előzött meg kérdés; mint minden
kinyilatkoztatás, túláradó, és minden más revelációhoz képest abszolútum, maga
az abszolút. Isten kinyilatkoztatása, a végtelené, mely megnyitja és egyszerre meg
is szünteti az időt és vele együtt egy minőségi teret, egy helyet, egy túlvilágot. Az
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el nem égő csipkebokor, a kiolthatatlan élet az élő örökkévalóság képe. A Par-
menidésznek megnyilatkozott lét, e tiszta azonosság, megmutatja, egyben meg-
követeli az embertől a léttel azonos gondolkodást. Egyfajta teljes azonosság ez,
mely csak az elmének adatik meg.

És megszűnt az élet, mégpedig úgy, hogy még az ember sem kapott róla jelzést.
A lét ekkor nem más, mint az emberi létéről való lemondás, a teljes válasz az
adott, a megkapott létigény megszüntetésére. A megkapott létigényére, az Egy-lét
megkapott kinyilatkoztatása mint válasz arra a nemlétre, mely először megkü-
lönbözteti a filozófust a többi embertől, majd egyetlen tanúvá és ama lét közre-
működőjévé teszi egy pont, egyetlen pont révén, mely nem más, mint a lét és a
gondolkodás azonossága. És kizárólag ezt a gondolkodást nem veszik el tőle. Ám
ez reflexió nélküli, mozdulatlan elmével történő gondolkodás, az emberi elme
ekkor összeolvad az egy-léttel, maga is létté válik.

Ezzel a filozófusból abszolútum lett, lemondásával megkapta az abszolút világ
feltárulását. S mi mást tehetett, mint hogy énekelt. Verset, dalt, szent himnuszt,
mely egy ponton találkozott az istenivel. Ekkor már nem szubjektum a filozófus,
sőt az addig kapott válaszok következtében már leválasztotta az objektumról a
szubjektumot, melyet kérdezéssel, a dolgok létének meghatározásával vagy egy-
szerűen csak létezésük közlésével hozott létre. Más volt, mint a dolgok, mint
minden egyes, sőt az összes tárgy. S ekkor ebben a létben eltűntek a dolgok, kö-
vetkezésképpen megkülönböztetésük is, és eltűntek a köztük lévő űrök is Egyes
dolgok miatt – víz, levegő, tűz és apeiron –, melyek mindet jelentették. Csak a
Lét létezik.

És amolyan jelenésként megérkezett a lét, a rejtett egység, az egyetlen jelenlét.
Semmi rejtett nem maradhatott fenn. Ahhoz, hogy valami rejtett létezzen, mű-
ködésbe lép az élet, mégpedig olyan rejtett valamiből, ami éltet, és ahogy éltet,
teremt, táplál. Talán a „homályos” Hérakleitosz által feltárt tűz? Csakhogy a filo-
zófus elméjéből sosem törlődik ki az egy-lét, az egyedüli lét. Talán az isteni elme
megnyilatkozása?

Az emberi lét minden módozata közül talán a filozófus találja itt a legkevésbé
a helyét, lévén, hogy az ember az a lény, mely nem talál helyet, hogy befogadja,
de vajon várja-e, nem fél-e inkább tőle, mint valami betolakodótól? Mindenesetre
különös; mit is akar? Az ember tehát az, aki eljön, nálunk pedig egy közénk ér-
kező, jövő isteni lénynek az alakja – Apolló, Krisztus –, akinek aztán megfelel-
tethető egy sötét isten, aki lángok közt bújik ki a földből – Dionüszosz –, hogy
egyesüljön vele, de nem sikerül, mert visszazuhan a földre, halálos ágyába, hogy
aztán ugyanúgy szülessen újra és újra.

 És az elbukó Krisztus, egyedül a kifürkészhetetlen istenség szakadékában, a
szüntelenül mélyülő mélységben, ahol még a halálának is marad hely, hogy – már
tudva, vagy még nem tudva – majd fel tudjon támadni. Vajon mit tudhatott?
Szenvedett. Elszenvedte, hogy ő az Ige, a tökéletes isteni szó, Ante omnia secula,
ahogy Plótinosz, a filozófus kijelenti, előbb, mint az Egyház Jelképe. Per quem
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omnia facta sunt. És ezt honnan tudhatta a filozófus? Ő talán már mindenek előtt
– ante omnia secula – végigszenvedte.

És ha az Ige testté lett, minek a filozófia? Mi lett az ő lehetőségével és szük-
ségletével, ha egyszer már megvalósult a prófétálás az egyébként oly kevéssé neki
szánt szerepe? Szabad maradt, csak félig-meddig szentelte magát az embernek?
A megtestesülés megtörténtével talán egyedül maradt az ember? Végül a magány
lett az ember birodalma? Talál-e majd valamit, találkozik-e valakivel ebben a tö-
kéletes magányban? Vagy talán ez a birodalom jutott neki végül abból az egyet-
len, oszthatatlan Országból, és többé már nem kell hegyeznie a fülét, hogy hall-
jon, és vakon engedelmeskedjen, ahogy elvárták, olykor gúnyos könyörtelenség-
gel megkövetelték az istenei, legfőképp is a Fényhozó. És a teremtmények? Az
őt vezető állatok vajon továbbra is tanítják-e, beszélnek-e hozzá a növények,
megvonja-e a föld tőle sötét, félelmetes hangját, s talán a sírhelyet is?

Az első filozófusok vándorként jártak. Magányosan éltek, távol az istenektől,
de a költészettől nem szakadtak el. Miféle új költőlét volt ez? A püthagoreusok
azokat illették a filozófus névvel, akik mint valami ismeretlen állat, magányosan
vándoroltak, céljuk egyáltalán nem volt, vagy ismeretlen volt, valamiféle ősi,
egyetlen jelenben éltek.

Az ún. püthagoreusok egyfajta közösséget alkottak. Arisztotelész Arkhütászt
és Philolaoszt említi név szerint, a többiekre úgy utal, hogy létezésükről ugyan
nem hagy kétséget, de – a mediterrán élet mélyén máig élő szokása szerint –
semmibe veszi őket; a teljes semmibe vétel magát a szubjektumot éri, aki nem
kerül be a megnevezhető világ körébe, a logoszon kívül bolyong, mely nevét és
létezését adná.

Talán szektának tartották őket, mely valamilyen misztériumból született, s
nem pedig abból a leplezésből, amit akkor már a filozófia jelentett? Tehát az el-
fedést jelentették, és azt, hogy közösségben milyen rangok jelentek meg? És a ha-
talom célja is volt a filozófus, amit a leplezés feltételez és táplál? Letelepedtek, s
egy ideig nagy politikai befolyással voltak a környezetükre. Másféle, különös em-
berként, lényként jelentek meg, a filozófusnak ellenben egyszerűen minden cím
és rang nélkül kellett megjelennie a városban. Szókratész félreérthetetlenül meg-
fizetett érte. Olyan volt, mint mindenki más, daimonja – elmondása szerint –
csak nemet mondott neki, úgy figyelmeztette, hogy meghagyta neki a munka, az
érzés és a gondolat szabadságát, magányát. Nem engedelmeskedett. Egyetlen vá-
rosához kötődött, egyedül volt. Nem járt, megállapodott. Már nem volt költő. A
lelkesedésben talált inspirációra, elsősorban a Szümpozion ihlette, de melyik is-
tenség révén? Még a csendjeiből, megmásíthatatlan viselkedéséből is valamiféle
lelkesedés áradt. Szókratész kinn az utcán, az emberek közt is, mindig a páratlan
Szókratész.

Kik voltak azok, akik így egyedül jártak, s elhagyván az isteneket lehetetlenné
tették a létüket, sőt még az életüket is? És mit kezdhettek az istenek a csorbítatlan
egy-léttel, mely azonos a teljes, tökéletes gondolkodással? Vagy akár az anyagi
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logosszal, mely tűz, mely kívánság szerint meggyullad és kialszik, és mit kez-
denének az efféle szabályszerűséggel, mely önmagában, pusztán azáltal, hogy
létezik, valamilyen logosz. És az elemekkel, vízzel, levegővel meg azzal a néggyel,
melyet Empedoklész a lét gyökereinek nevezett – és azok kristálytiszta bensejével?

Bolyongásuk során vagy otthoni visszavonultságukban – Hérakleitosz életében
látjuk, hogy domusban, máshoz nem fogható otthonban élt, nem városban – a
hozzájuk igyekvő emberek, akik talán körülvették, és úgy hallgatták az eleata
énekét, nincsenek jelen, nem mesélnek, egy szót sem szólnak, tekintetük nem ér-
ződik az éneken.

Az Univerzumot, a Kozmoszt – rend, harmónia – láthatóan egyáltalán nem irá-
nyítják az istenek, ha léteztek is, egyáltalán nem foglalkoztak se a renddel, se az
emberrel; amolyan különös vendégek lehettek, talán elemek, a lét felhői vagy ár-
nyai, vagy a logosz álmai, ha egyáltalán léteztek. Egyedül jártak akkor a filozófu-
sok. De teljesen egyedül? Vajon nem az istenek meg az élet közvetlen, látható,
érzékeny díszének, az állatnak és a titokzatos növénynek az árnyai közt jártak,
meg a tőlük származó sok valós, nem szó–ajándék között? És ha nem a szónak,
akkor ugyan minek az árnyai? Önmagukban élő lények, növények, állatok. Ön-
magukba zárt lények. Közös világunk lakói – már azelőtt jelen voltak, hogy meg-
jelent volna a homo sapiens –, nincs közöttük bizonytalankodás, se törekvés, se
megállás, se különcködés, mintha köztük sosem támadna űr.

A MESTER

A Mester, így nagybetűvel írva, csupán egy töredéke a mérhetetlenségnek, tu-
lajdonképpen a végtelennek. Nem egyéb, mint annak a végtelen mozgásnak kü-
lönböző formákban megnyilvánuló jelenléte, amit itt a földön csak határtalannak
nevezhetünk. Ezért a Mesternek úgy kell változatnia a külsejét, hogy közben egy
és ugyanaz marad, s főképpen maga teremti meg önmagát, ahogy változik. Csak ak-
kor igazi a Mester, ha azért változtatja magát, hogy egyre inkább és egyre megfel-
lebbezhetetlenebbül önmaga legyen. Terjeszkedik, szaporodik, elrejtőzik, felbuk-
kan. Időnként nehezünkre esik felismerni, s olyankor megtapasztalja az ember a
hűtlenség félelmét. Más valaki, a körülmények, mondanánk, amikor felismerjük.

Ám a Mester behatol a körülményekbe, ugyanakkor igazodik is hozzájuk. Ez
jótékony hatásának a jele. Az ellenségességet – melyet az ellenfél fáradhatatlanul
gyakorol és gyakoroltat – teljesen a körülmény határozza meg, nyelvtanilag szól-
va ablativusos körülményhatározó. Az irányadóként elfogadott, kikerülhetetlen
körülmények dekadenciát jelentenek, ahogy dekadenciát hordoz a deklináció
egy-egy esete is. Ott, a deklinációban, a főnévnek csak akkor van értékbeli teljes-
sége, ha fohász, válasz, felhívás, és ha accusativusban áll – akkor valamilyen vádat
vagy létmódot fogalmaz meg valaki ellen, annak javára, vagy még gyakrabban,
kárára –; csak ez a két eset helyezi a szubjektumot önmagába. Az ablativusos kö-
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rülményhatározó belehelyezi a szubjektumot a környező világba; ha a szubjek-
tumhoz úgy közelít, hogy benne végződik, feloldja annak lényét, felelősségét,
autonómiáját és mindenek előtt a szellemét.

A Mester megvilágítja és átjárhatóvá teszi a körülményeket. Fényével megsem-
misítve teszi őket világossá. Akkor egy pillanatra teljes nagyságukban, rendszer-
ben látjuk őket – ezzel Ortega y Gasset gondolata előtt tisztelgünk: ha az élet
rendszer, csak akkor látható és igaz, ha a körülményeket megvilágítja a szeretet,
mely „üdvözíti” őket, ahogy az Elmélkedések a Don Quijotéról c. könyvében
mondja, mely az ő Mestere lehetett. Ám ezek a körülmények egykettőre bele-
olvadnak az emberi élet általános körülményeibe anélkül, hogy lelket hagynának
bármiben, a semmiben, mely megelőzte és megelőzi a teremtést.

A körülmények tökéletes szemrevételezése, mely szükségtelenné tenné azt,
amit úgy nevezünk, hogy rajtuk való gondolkodás, vagy azt, ami a gondolkodás
eredménye volna, az, amit maga után hagy, nos az olyan nézés volna, mely a túl
oldalról közelít hozzájuk, megfordítja őket, amivel felcseréli a szubjektum és a
körülmények viszonyát, amennyiben nem a körülmények kerítik körül a szem-
lélőt, hanem ő fogja körbe őket. Ez a bizonyos szent helyeken rituálisan előírt
körbejáró mozgás, lehet, hogy valami jelzés vagy annak a nyoma. Ez persze csak
jelzésértékű, hiszen ha körbeveszem a körülményeket, akkor a szubjektum kívül
találja magát saját helyén: maga a lét a középpont, amelyet körbefognak a kö-
rülmények, mert természetes, hogyha valamit megfordítunk, az adott tér közép-
pontjává tesszük, vagy úgy érezzük, hogy abba a térbe van bezárva a középpont.
A középpont érzése a tudatban lakozik, egyszersmind túl rajta, beljebb.

Amikor ismeretről van szó, sőt még előbb is, a keresést megelőző fázisban az
Én, a szubjektum centrummá alakítja önmagát. S amikor ezt tudtul adja azzal,
hogy chose pensant-nak vagy „megismerő szubjektumnak” nevezi magát, objek-
tiválódik. A Vitális Észben az Én egyszerűen olyan adatként neveződik meg,
ahonnan el lehet indulni, kiindulási pontként, mely radikálisan jelenik meg a
valóságban, tehát az életében, azon belül. Ám ott afféle megerősítésként van vagy
ellenszegülésként? El tudja-e érni a megismerő szubjektum – mely az ismeret-
szerzés előtt az érzéseivel van kapcsolatban a valósággal, érzi, amint megszabadul
saját igenlésétől, hogy megengedje mindannak, ami körülveszi, hogy megmutat-
kozzék, és talán hogy ne fogja őt körül –, hogy a körülmények már ne gyűrűként
működjenek? Túl tud-e jutni ily módon a körülményeken anélkül, hogy ott-
hagyná őket?

A horizontot körülfogó körülményeken túlra azt hívják, aki a tudást keresi, aki
egyszerűen nem adja fel, nem függeszti fel eredeti érzését, aki nem hagyja fi-
gyelmen kívül s nem mellőzi azt, ami nem objektíven jelenik meg, egy-egy cent-
rumot, mely önmagát és a környezetét is meghaladja. 

Gerse Mária és Scholz László fordítása
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TOTALITÁS ÉS ENYÉMVALÓSÁG.
A halál témája Heidegger Lét és Idő jében

Fehér M. István

Akadémiai doktori értekezésében, Filozófiai metszetek a halálról. A halál me-
tamorfózisai a 19–20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban című monográ-
fiájában Csejtei Dezső az 1830–40-es évek és az 1960 közti időszak mértékadó
gondolkodóinak halálra vonatkozó felfogását vizsgálja.1 A monográfia hatalmas
anyagot mozgat meg: részletesen vizsgálja tizenhárom filozófus vonatkozó fel-
fogását, ennek során pedig rendkívül kiterjedt primér és szekundér irodalmat von
elemzéseinek körébe. Csejtei munkája a vizsgálódás tárgyául választott szerzők
gondolatvilágában otthonosan mozgó elmélyült filozófiatörténeti elemzés és re-
konstrukció – nem kevésbé önálló ítéletalkotásról tanúskodó munka, mely több
figyelemre méltó, önálló meglátást, új összefüggést tartalmaz. 

Az elemzett szerzők között érthető módon középponti helyet foglal el Martin
Heidegger felfogásának beható vizsgálata – a vonatkozó fejezet terjedelmileg is
a legtestesebb (193–268.). A szakirodalom megállapításait tömören sorra véve
Csejtei bevezetésképp összegzően megállapítja: „a számos területre is kisugárzó
hatás és a szembenálló vélemények élessége is sejtetni engedi, hogy Heidegger
halálfelfogása minőségileg új fejezetet nyit a halálról való európai filozófiai gon-
dolkodás történetében”; „a halál hagyományos, metafizikai felfogásának lebon-
tása, ami Schopenhauer és Kierkegaard filozófiájával kezdődött, majd később
Nietzsche, Simmel és Scheler halálfelfogásával folytatódott, Heidegger thanatoló-
giájával érkezett tetőpontjához, ill. zárult le” (194.). Ezen bevezető megállapítá-
sokat követi Heidegger vonatkozó felfogásának sokoldalú, árnyalt, szövegszerűen
elsősorban a Lét és időre koncentráló vizsgálata. Ennek során egy helyen újfent
elhangzik: „Heidegger thanatológiája az életfilozófiák halálkoncepcióit messze
túlhaladja” (216.).
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Az elemzés számos szerteágazó és figyelemre méltó vonása közül jelen össze-
függésben csupán a hermeneutikai szempont egy meghatározott értelmének kö-
vetkezetes érvényesítését emelem ki. A hermeneutika-terminus (a thanatológiá-
hoz hasonlóan) Csejtei könyvének egyik főszereplője; s e terminus itt, a heideg-
geri halálelemzés értelmezésében különösen pregnáns jelleget ölt. Hogy a meg-
értés nem puszta tudomásulvétel, hanem egzisztenciális megragadottság, az alig-
hanem a halálnak mint témának, mint filozófiai „tárgynak” a taglalásában szem-
léltethető leginkább. A vonatkozó tényállást tézisszerűen a következőképpen
foglalhatnánk össze: a halál megértése a hermeneutikai megértés paradigmatikus
esete. Ha ugyanis hermeneutikailag tekintve valamit megérteni annyi, mint a
megértett dolog által megérintetni, annak érintettjévé válni, akkor erre a halálnál
jellegzetesebb – és egyszersmind markánsabb, sőt drasztikusabb – példát aligha
lehetne találni. Élve a magyar nyelv adta lehetőségekkel, azt mondhatnánk: az
„érintés”, „érintettség” nem is fejezi ki kellő radikalitással a tényállást, hiszen
nem arról van szó, hogy valami egyszerűen hozzánk érve (a kifejezés kettős je-
lentésében: közelünkbe jutva s egyszersmind bőrünket megtapintva) érint vagy
megérint bennünket. Ennél alkalmasint jóval több történik: megráz (és felráz),
megmarkol, magával ragad és elsodor. Az érintés itt egyfajta taszítás (úgy is
mondhatnánk: a tapintás korántsem tapintatos): kilök minket saját valónkból,
kihúzza lábunk alól a talajt, elemi erejű viharként söpör végig rajtunk. Olyan vi-
harként, melynek elmúltával nem maradunk ugyanazok a lények, mint akik előt-
te voltunk. S hogy nem maradunk ugyanazok, mint akik előtte voltunk, hogy
(azáltal, amit megértettünk) létünkben változás állt be – alkalmasint gyökeres
változás –: nos, épp ebben áll a megértés hermeneutikai fogalma, pontosabban a
hermeneutikai megértésfogalom Heidegger és Gadamer által végbevitt ama onto-
lógiai felfogása–radikalizálása, melyet időnként a XX. századi filozófia hermeneu-
tikai fordulataként (illetve a hagyományos ismeretelméleti–metodológiai herme-
neutika ontológiai fordulataként) szoktak leírni.

Hogy Csejtei műve önálló ítéletalkotásról tanúskodó munka, az nem utolsó-
sorban épp a Heidegger-fejezetben és -értelmezésben mutatkozik meg, s a jelen
írásban erre szeretnék koncentrálni, a szerzővel egyfajta (hermeneutikáról lévén
szó, ahhoz remélhetőleg illő–illeszkedő) dialógusba, helyenként disputába bo-
csátkozva. 

I. HEIDEGGER HALÁLELEMZÉSÉT ILLETŐ KRITIKAI ÉSZREVÉTELEK

Minden elismerése mellett Csejtei már az Előszóban jelez Heideggerrel szem-
ben bizonyos fenntartásokat. „[...] a 20. századi filozófiai halálfelfogásokkal kap-
csolatban kialakult – és Magyarországon is tapasztalható – egy olyan hallgató-
lagos vélemény”, írja, „mely szerint az a gondolkodó, aki ezen a téren kimagas-
lóan, sőt mondhatni egyedülállóan a legtöbbet tette, Martin Heidegger volt. Nos,
jelen értekezés egyik kifejezett [...] célja az, hogy ezt a képet némiképp korrigálja.
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Heidegger e téren elért érdemeit egy pillanatig sem akarjuk vitatni – sőt, valós
érdemeinek méltatására külön is ki fogunk térni –, de az, hogy kifejezett etalon-
ként, mérceként állítsuk be őt, semmiképpen sem elfogadható” (10.)

Ez az egyelőre csupán formális jelzés a Heidegger-fejezetben konkretizálódik.
A „heideggeri halálfelfogás maradandó értékének” (217., vö. 213.) beható ecsete-
lése után a 217. laptól kezdődően következnek a kritikai fenntartások.. „Heideg-
ger abból a hallgatólagos előfeltételezésből indul ki”, kezdődnek a kritikai meg-
jegyzések, „hogy a halálhoz való eljutásnak, a halálfenomén megtapasztalhatósá-
gának alapvetően két módja, lehetősége különböztethető meg: az egyik a saját
magam halála, a másik pedig mások halálának megtapasztalhatósága” (217). Ez
az előfeltevés, hangzik kicsit később, ez „a kezdőpontként megjelölt diszjunkció
(mások halála vs. saját halál) gyökerét tekintve hamis” (218.) E diszjunkció persze
– közbevetőleg érdemes megjegyezni – csak akkor lehet hamis (vagy akár igaz),
ha fennáll. Ám úgy gondolom, megkérdőjelezhető, hogy Heidegger szempont-
jából valóban fennáll-e. Mások halálának tapasztalhatósága Heidegger számára
ugyanis, ha jól látom, nem több, mint egyfajta gondolatkísérlet, kerülő út, mely
arra szolgál, hogy megpróbálja megtapasztalni azt, amit önmagam vonatkozásá-
ban nem tudok megtapasztalni – olyan kerülő út, amely bevallottan zsákutcába
vezet (s ezzel tölti be sajátlagos funkcióját). Amit ugyanis végső fokon megtapasz-
tal, nem az, amit megtapasztalni vélt, tervezett vagy remélt, így nem reális alter-
natíva – a diszjunkció elesik. 

Ehhez az eredményhez elemzésében Csejtei is elérkezik, ám negatív előjellel
látja el. Azt, hogy Heidegger szerint „valódi értelemben [...] nem tapasztaljuk a
mások meghalását”, „reduktív fenomenológiai beállítódáson nyugvó alaptételnek”
nevezi (221.; kiemelés az eredetiben), amivel egy „interszubjektív fenomenoló-
giát” vél szembeállítani; ez utóbbi többek között lehetővé tenné, hogy „mások
halálát a magaméhoz képest ne másodrendűsítsem” (222.), hogy a halál megkö-
zelítése „ne csak egy szolipszisztikusan felfogott individuál-fenomenológia alap-
ján mehessen végbe” (222.; kiemelések F.M.I.). Csejtei ehhez kapcsolódva úgy
fogalmaz, miszerint „az interszubjektív dimenzió kidolgozatlansága, elhanyago-
lása jellemző a Lét és idő egészére” (220.). E mű „az elszigetelt ego-ból, a magának
való individuumból indul ki, s világát ebből próbálja kiépíteni” (220.). És a ké-
sőbbiekben is „Heidegger szolipszisztikus thanatológiájáról”, majd a fejezet vége
felé hasonlóképpen „a mindenkori enyémvalóság szolipszisztikus létmódját élő
jelenvalólétről” (224., 250.; kiemelések F.M.I.) esik szó.

Ez a kritikai észrevétel – a szolipszizmus vélelmezése s vele összefüggésben az
interszubjektiv dimenzió hiányolása – több formában is visszatér. Csejtei „végze-
tes ontológiai hasadásról” beszél – „melynek egyik oldalán a maga mindenkori
enyémvalóságában, a Jemeingkeit-ban rögzített szinguláris jelenvalólét áll, másik
oldalán pedig a mindennapi létezés inautentikus létmódjába süllyedt »akárki«
tömegléte” (220.) –, kicsivel később ugyanezzel kapcsolatban „súlyos fogyatékos-
ságról” (uo.) tesz említést. Később pedig megállapítja: Heidegger „analitikájából
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teljes egészében hiányzik a tulajdonképpeni interszubjektív létezésnek még a le-
hetősége is” (252.), Heidegger „még elemi, rudimentáris formában sem ismeri [...]
a hiteles, autentikus közösségiség létét” (237.)

Csejtei ezzel szembeállított – a kritika alapjául szolgáló – saját téziseinek egyike
(vagy talán legfontosabbika) így hangzik: „a Másik halála egyben az én halálom
is, s az én halálom egyben a Másiké is, vagyis [...] az emberi halál [...] eleve és ere-
dendően interszubjektív” (219.). Heidegger nem tette meg azt a lépést, hogy „a
Mások halálának anonim hátteréből kiemel[je] a Másik, a hozzám közelálló ha-
lálát” (221.); innen szemlélve pedig „a Másik halála nemcsak kizárólag az ő halála,
hanem [...] az én halálom is” (221.) .

II. HEIDEGGER HALÁLELEMZÉSÉNEK SZISZTEMATIKUS HÁTTERE 

A LÉT ÉS IDŐBEN

A Heidegger-fejezet kritikai megjegyzéseinek hátterét a halál filozófiai megkö-
zelítését illető alternatív nézetek alkotják, ezek pedig, úgy gondolom, értékes és
megszívlelendő szempontokat tartalmaznak a halálfenomén vizsgálata számára.
A kritikai észrevételek azonban jórészt nem a heideggeri halálelemzés horizont-
ját veszik alapul, nem annak szem előtt tartásával fogalmazódnak meg. Így hát
jó részüket, úgy gondolom, Heidegger minden különösebb nehézség nélkül elfo-
gadhatta volna anélkül, hogy úgy gondolta volna, saját nézetein bármi lényegeset
kellene változtatnia. Más szóval úgy vélem, Csejtei pozitív meglátásai Heidegger
elemzéseivel nem állnak ellentétben, nem mondanak nekik ellent, egyszerűen
más síkon helyezkednek el – bármennyire is az a helyzet, hogy e meglátások
Heideggerrel szembeni ellenvetésekként kerülnek megfogalmazásra. Egyszerűen
egy más – időről időre eltérő, jórészt Levinasból kiinduló, ám a heideggeritől
mindenképp különböző – halálfogalmat tartanak szem előtt.

Az a megjegyzés, mely szerint a kritikai észrevételek nem a heideggeri halál-
elemzés perspektíváját veszik alapul, nem akarja félreismerni azt a tényt, hogy
a vonatkozó heideggeri elemzés Lét és időbeli kontextusát Csejtei példamutató
alapossággal rekonstruálja (lásd 195., 198. skk., 205., 208., 238.) – éppen csak nem
veszi igénybe akkor, amikor a Heidegger-kritika szempontjainak, illetve az azok
hátterét képező saját pozitív nézeteknek a kifejtésére tér át. Különösen lényeges
itt egy a 200. oldalon található, nagyrészt kurzivált megállapítás: „a heideggeri
thanatológia semmiképpen sem szakítható ki a műegészből, és semmiképpen sem
tárgyalható külön, mint a halálról szóló önálló filozófiai traktátus, éspedig azért
nem, mert eredendően nem ilyen céllal íródott”. Ha Heidegger vizsgálódása nem
„a halálról szóló önálló filozófiai traktátus [...], mert eredendően nem ilyen céllal
íródott” (oly megállapítás, melyet fölöttébb találónak érzek, s feltétel nélkül osz-
tom), akkor viszont feltehető a kérdés: vajon szerencsés-e – itt és másutt (ld. pl.
194., 202., 203. stb.) – „heideggeri thanatológiáról”, „Heidegger thanatológiáról”
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2 A hermeneutika-terminus, mint utaltam rá, Csejtei könyvének egyik főszereplője, s a má-
sik a thanatológia lehetne. Ebben az értelemben a Filozófiai metszetek a halálról kérdésfeltevése
és vizsgálati optikája elsődlegesen problématörténeti, a hermeneutika egyik fő vonását viszont
jelentős pontokon épp a problématörténettel való szembeállításban lehet körvonalazni (lásd eh-
hez bővebben „Hermeneutika és problématörténet – avagy létezik-e »a« hermeneutika?” című
tanulmányomat Hermeneutikai tanulmányok című kötetemben [Budapest: L'Harmattan,
2001.]). Csejtei könyvének egyik fő érdeme innen tekintve számomra az, hogy ehhez a vizsgá-
lati szemponthoz a munka jelentős része nem marad hű.

3 Az elemzés túlvilágról vagy evilágról nem kíván dönteni, írja fő művében Heidegger, ám
abból a szempontból mégis „tisztán »evilági«”, hogy a fenomént csupán abból a szempontból
értelmezi, ahogy az a mindenkori tényleges ittlétet – annak létlehetőségeként – meghatározza.
Lásd SZ 49.§. 248. o.: „Über das »Jenseits« und seine Möglichkeit wird ebensowenig ontisch
entschieden wie über das »Diesseits« [...]. Die Analyse des Todes bleibt aber insofern rein »dies-
seitig«, als sie das Phänomen lediglich daraufhin interpretiert, wie es als Seinsmöglichkeit des
jeweiligen Daseins in dieses hereinsteht.” (Lásd LI 288. o.) Ez a megjegyzés iránymutató arra
a szempontra vagy perspektívára nézve, mely rálátást nyit a halálfenomén elemzésére. Az elő-
adásokon Heidegger nem kevésbé – sőt ha lehet, még jobban aláhúzza e jelleget –, s ez ad (úgy-
szólván filológiailag is) alapot arra, hogy e kijelentést kiélezzük. Lásd GA 20, 434.. o: „[...] es
fällt keine Entscheidung darüber, ob noch etwas nach dem Tode kommt oder gar was oder, ob
nichts kommt. Über Jenseits und Unsterblichkeit wird nichts entschieden, sowenig wie über
das Diesseits, als ob gesagt würde, wie man sich zum Tode verhalten soll und wie nicht. Trotz-
dem kann gesagt werden: Die Explikation vollzieht sich in der radikalsten Diesseitigkeit, näm-
lich im Blick darauf, was der Tod eines Seienden, des jeweiligen Daseins, sein kann. Eine solche
Diesseitigkeit der Interpretation präjudiziert so wenig etwas über die traditionellen Fragen von
Unsterblichkeit und Auferstehung, daß gerade erst mit einer solchen diesseitigen Interpreta-
tion der Seinsstruktur des Todes der Sinn und der Boden für eine eventuelle Frage danach vor-
gegeben wird”. (Kiemelés F.M.I.)

beszélni.2 Vajon van-e neki ilyen? Heidegger egy megjegyzéséhez kapcsolódva3

– s azt némileg kiélezve – azt lehetne mondani: Heidegger halálról szóló elemzése
a „legevilágibb”, „legéletorientáltabb” halálelemzés, amit csak el lehet képzelni.
Heideggert nem a halál érdekli, hanem az élet – közelebbről az élet, az evilági
élet (vagy egzisztencia) teljessége (totalitása) és autenticitása. A halál témája a to-
talitás és az autenticitás funkciójaként jelenik meg; ebből a szempontból – el-
sődlegesen és mindenekelőtt ebből – kerül az elemző pillantás körébe. A halál
Heideggert csak annyiban érdekli, amennyiben – nézete szerint – az élet teljes-
sége nem lehetséges anélkül, hogy számot vessünk a halállal, így vagy úgy vi-
szonyuljunk hozzá. A tágabb tét az, hogy teljes egészében birtokba vegyük, elsa-
játítsuk önmagunkat – elejétől a végéig (jelzésértékű ebben a tekintetben már
maga a fejezetcím: „Das mögliche Ganzsein des Daseins und das Sein zum Tode”).
Ebben a megvilágításban kerül a halál az elemzés körébe, ez a hermeneutikai szi-
tuáltság szabja meg a halálfejezet elhelyezkedését és relevanciáját a mű egészén
belül. Amint úgy húsz évvel ezelőtt ebben az összefüggésben összefoglalóan fo-
galmaztam: „az ittlét ontológiája nem túl sokat, hanem túl keveset »előfeltételez«,
ha egy világ nélküli énből indul ki; és pillantását túl rövidre fogja, ha az »élet«
problematikájába a halál vizsgálatát csak egy második lépésben és alkalomszerűen
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4 Fehér M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja, 2., bővített
kiadás. Budapest: Göncöl, 1992, 181. sk. o. A hivatkozott hely a fő mű 63. §-a (310–316. o.),
ezen belül is a következő megállapítások: „Nicht zu viel, sondern zu wenig wird für die
Ontologie des Daseins »vorausgesetzt«, wenn man von einem weltlosen Ich »ausgeht«, um ihm
dann ein Objekt und eine ontologisch grundlose Beziehung zu diesem zu verschaffen. Zu kurz
trägt der Blick, wenn »das Leben« zum Problem gemacht und dann auch gelegentlich der Tod
berücksichtigt wird” (uo., 315. sk. o., kiemelések az eredetiben). Nem lényegtelen a közvetlenül
rákövetkező kijelentés sem, mely az etika problémakörének Heidegger gondolatvilágában való
vitatott szerepét tömören, egy mondatban mintegy a „helyére teszi”: „Künstlich dogmatisch
beschnitten ist der thematische Gegenstand, wenn man sich »zunächst« auf ein »theoretisches
Subjekt« beschränkt, um es dann »nach der praktischen Seite« in einer beigefügten »Ethik« zu
ergänzen”. A humanizmus-levél etikával kapcsolatos megjegyzései e megállapítások felől érten-
dők, s tökéletes összhangban vannak velük (lásd GA 9, 356. sk. o.).

5 „Der Tod ist, sofern er »ist«, wesensmäßig je der meine” (SZ 240. o.; lásd LI 279. o.).

vonja be”.4 – Hogy a halál megközelítésének a heideggeri mellett számtalan egyéb
perspektívája is lehetséges – olyan perspektíva, amely gyümölcsöző, termékeny,
mély és megszívlelendő belátásokat tartalmaz –, az persze minden vitán felül áll.

III. ÉN ÉS A MÁSIK, SAJÁT HALÁLOM ÉS MÁSOK HALÁLA 
– FENOMENOLÓGIAI ASZIMMETRIA

A sürgetés, „hogy mások halálát a magaméhoz képest ne másodrendűsítsem”,
azon a feltevésen alapul, mely szerint Heideggernél ez történik, azaz a nevezetes
heideggeri tétel – „Amennyiben »van« halál, az lényegszerűen mindenkor az én
halálom”5 – azon értelmezését látszik alapul venni, miszerint itt mások halálát,
különösképpen pedig a közeli hozzátartozók halálát bántó módon leértékelik, s
egyáltalán – amint fentebb már esett szó róla –, hogy a kettő: saját magam halála
és mások halála azonos szinten helyezkedik el, minélfogva diszjunkció vagy akár
konjunkció állhat fenn közöttük (Csejtei szerint Heideggernél diszjunkció áll
fenn, ő maga konjunkciót javasol). Az az egyszerű belátás, hogy mások halála –
így a közeli hozzátartozók halála is – csak azzal a feltétellel rendelkezhet szá-
momra bármiféle jelentéssel, hogy én élek, úgy gondolom, értelmesen aligha kér-
dőjelezhető meg, s e belátás még nem becsüli le, nem értékeli le, nem „másodren-
dűsíti” mások halálát. Ha ez a megfigyelés helytálló, akkor egyúttal alkalmas arra,
hogy a maga módján visszaigazolja a heideggeri tételt: „Amennyiben »van« halál,
az lényegszerűen mindenkor az én halálom”. A saját halálom (életem–halálom)
rajzolja ki és fogja át azt a horizontot, amelyen belül számomra mások halála (éle-
te–halála) bármilyen jelentéssel bírhat.

Az az állítás, hogy „a Másik halála [...] az én halálom is”, igen fontos belátást
fogalmaz meg. Nagyon igaz az, hogy „a hozzám közelálló halálával együtt vele
halnak az én lehetőségeim vagy létállapotaim is” (221.), hogy vele együtt egy ki-
csit meghalok én is, ám a halál az egyik illetve a másik esetben nem ugyanazt
jelenti. Az „én” halálom itt nem szó szerinti, hanem inkább „metaforikus” érte-
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6 SZ 239. o.; lásd LI 278. o.
7 Vö. SZ 47.§., 239. o.: „Im Erleiden des Verlustes wird jedoch nicht der Seinsverlust als sol-

cher zugänglich, den der Sterbende »erleidet«.” Lásd LI 278. o. Természetesen igaz az, hogy „a
Másik halála saját maga számára genuin tapasztalat”, avagy hogy „ha a Másik halála nekem hoz-
záférhetetlen tapasztalat”, attól még neki nem feltétlenül az (226. o.): ám Heidegger elemzései-
vel teljességgel összeegyeztethetők ezek a megállapítások. Heidegger értelmezésének herme-
neutikai horizontjához lásd még a következő pontosító megjegyzést: „Die Frage steht nach dem
ontologischen Sinn des Sterbens des Sterbenden als einer Seinsmöglichkeit seines Seins und
nicht nach der Weise des Mitdaseins und Nochdaseins des Verstorbenen mit den Gebliebenen”
(SZ 239. o., kiemelés az eredetiben; vö. LI LI 278. o.). Heidegger kérdése itt tehát az, mit jelent
a másik halála neki, nem pedig az, mit jelent nekem. Ez azonban, úgy gondolom, korántsem
jelenti azt, hogy az egyiket ki lehetne játszani a másik ellen, vagy hogy elvitatná az utóbbi kér-
dés létjogosultságát. A két kérdés egymástól alapvetően különbözik, az egyik nem szorítja ki
a másikat, nem vagy–vagyról van szó.

lemben szerepel, hozzávetőleg úgy, mint abban a kijelentésben, miszerint „meg-
halt a szerelmem iránta” („kihúnyt szívemben a láng”). Ám hogy valakiben vala-
mi meghalt vagy ő halt meg – az azért alighanem nagyon is különböző két dolog.
Lehetséges, hogy az ember szülei halálával árva lesz – de lesz. (Lesz továbbra is,
noha másképp.) Szülei halála éppen azért képes maradandó befolyást gyakorolni
rá, mert ő maga tovább létezik – noha megváltozott módon. A veszteséget,
Heideggerrel szólva, „a hátramaradottak tapasztalják”.6 A saját halál esetében
nem ez a helyzet; nem az, hogy valami véget ér a világban – maga a világ, a
világban-való-lét ér véget. A másik ember halála számomra veszteség, ám azt a
létveszteséget, amit a másik szenved el, én nem tapasztalom – Heidegger szerint
pedig éppen ezt kellene tapasztalnom.7 Az én veszteségem és az övé – mindkét
veszteség nagy, ám – aligha összemérhető (mi volna a közös mérce?), nem ugyan-
azon a szinten helyezkedik el. 

Egyfajta – ahogy nevezni lehetne – fenomenológiai aszimmetriáról van szó: az
én és a másik aszimmetriájáról. Az a mód, ahogy én adódom önmagam számára,
s az, ahogy a másik adódik számomra, alapvetően különbözik. Ahogy különböző
az is, ahogy a másik adódik önmaga számára, s ahogy én adódom az ő számára.
Ennek megfelelően másképp adódik számomra a saját halálom és megint más-
képp a mások (másik) halála, nem áll fenn köztük sem konjunkció, sem diszjunk-
ció. Példa lehet erre az, amit tézisszerűen így lehetne összegezni: míg a saját halál
tiszta lehetőség és semmi más, addig a másik halála lehetőség is és aktualitás is;
éppúgy lehet az előbbi, mint az utóbbi. A heideggeri elemzési optika felől szem-
lélve viszont saját halálom sohasem lehet aktualitás, csak lehetőség. Az olyan le-
hetőségekkel pedig, melyek „megvalósulhatnak”, átcsaphatnak aktualitásba, szá-
molni lehet. Ezen „számolás” egy (extrém) módja az is, ha a másik halála után
(úgy döntök, hogy) öngyilkos leszek. Hogy viszont a saját halálom után mit te-
szek – ez a kérdés értelmesen meg sem fogalmazható, ebben a tekintetben nem
áll fenn semmifajta döntés lehetősége. A másik halála ezért már mint lehetőség
is radikálisan különbözik saját halálom lehetőségétől. Még amikor csak lehetőség,
akkor is másfajta lehetőség, mint a saját halálom. 
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8 Ld. Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt / New York:
Campus Verlag, 1988, 75. o.

9 Lásd Heidegger: „Abraham a Sankta Clara (1910)”, in uő.: Denkerfahrungen, hrsg. Her-
mann Heidgger, Frankfurt/Main: Klostermann, 1983, 1–3 o. (lásd ugyancsak in GA 13).

10 Lásd GA 1, 9. o.
11 Alfred Delp SJ: Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers, Freiburg i. Br.:

Herder, 1935. Lásd Richard Schaeffler: Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die
katholische Theologie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 48. skk. o. Schaef-
fler könyve jó áttekintést nyújt a heideggeri mű korai katolikus fogadtatásáról.

IV. SZUBJEKTIVIZMUS, SZOLIPSZIZMUS, IZOLÁLT EGYÉN 

– ISMÉTLŐDŐ GYANÚK

1.1.1.1. A fiatal egyetemista és teológia-hallgató Heidegger olyan szellemi környezet-
ben nőtt fel, melyet a katolicizmus, s közelebbről a kibontakozó neoskolasztika
befolyása határozott meg. Utolsó egyetemi éveiben Heidegger „a német katoli-
kusok nagy filozófiai reménységének”,8 a középkori filozófia témájában írott ha-
bilitációs írásának 1915 júliusában történt megvédése, a próbaelőadás és a magán-
tanári cím ennek megfelelő elnyerése után pedig egy ideig a freiburgi egyetem
katolikus filozófiai tanszéke várományosának számított.

A fiatal teológia-hallgató Heidegger számos írást jelentetett meg, ezek jó részé-
ben pedig – főleg kezdetben – a kereszténység, pontosabban a katolicizmus elkö-
telezett, időnként harcos apologétájaként lépett fel. Olyan hitvédőként – helyen-
ként Abraham a Sankta Clarahoz hasonló hitvédőként, akiről egyébként egyik
első írása szól9 –, aki a korban éppen beinduló újskolasztika szellemében osto-
rozza a modern világot és életérzést, szólít fel a középkorhoz való visszatérésre,
és helyezkedik szembe a modernizmus, azaz a szubjektivizmus, az individualiz-
mus, a biologizmus és a pszichologizmus minden formájával. Ebben a szellemi
környezetben Kant az újkori filozófiára jellemző szubjektivizmus csúcspontjának
számított, aki az objektív világot az ember tudatától tette függővé, s tagadta az
objektív megismerés lehetőségét. A fiatal Heidegger egyik első írásában, mely
témaválasztásában is jellemző módon a külvilág realitásának problémáját vizs-
gálja az újkori filozófiában, Kant pontosan ebben az értelemben, a tudatfilozófia
(Konszientialismus) összefüggésében kerül kritikailag említésre, mint aki egyúttal
„a fenomenalizmus klasszikus képviselője”.10 

Alig két évtizeddel később, röviddel azután, hogy a teológiától immár eltávo-
lodott filozófus megjelentette fő művét, ő maga kapja a katolikus teológia olda-
láról – majd a legkülönbözőbb oldalakról – ugyanezeket a vádakat. Heidegger
műve, véli a katolikus teológia és filozófia szellemiségét képviselő, a heideggeri
műnek szentelt első könyv alakban megjelent interpretáció szerzője, Alfred Delp,
„az újkori ember meg nem haladott szubjektivizmusát” tükrözi: Heidegger filozó-
fiája „az újkori szubjektivizmus betetőzője”.11 A szubjektivizmus, individualiz-
mus, egoizmus, szolipszizmus, nihilizmus különféle módokon megfogalmazott
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12 Az ilyen jellegű kritikai beállításhoz az újabb hazai irodalomban lásd még Schwendtner
Tibor: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, Budapest: L’Harmattan, 2008,
itt pl. 96. o.: „az ittlét elszigetelt egzisztencia, amelynek legsajátabb lenni-tudása éppen abban
nyilvánul meg, hogy szemben áll a társadalmilag konstituált világgal” (kiemelés az eredetiben).

13 Lásd például GA 26, 172. (Das Dasein ist „nicht das egoistisch Einzelne, nicht das ontisch
isolierte Individuum”), 240. skk., különösen 245. o.; GA 9, 157. o. stb. További szöveghelyeket
illetve szövegszerű idézeteket illetően lásd alább a 19. jegyzetet. A következőkben felhasználom
korábbi Heidegger-könyvem egyes megfogalmazásait (Fehér M. István: Martin Heidegger, id.
kiadás, 227. o.).

14 Lásd GA 63, 7. o.: „Dasein als je eigenes bedeutet nicht isolierende Relativierung auf äuß-
erlich gesehene Einzelne und so den einzelnen (solus ipse), sondern »Eigenheit« ist ein Wie des
Seins. Nicht aber eine regionale Abgrenzung im Sinne einer isolierenden Gegensetzung” (ki-
emelések F.M.I.).

15 Ilyenformán alighanem túlzó az az állítás, mely szerint Heidegger „még elemi, rudimentáris
formában sem ismeri [...] a hiteles, autentikus közösségiség létét” (237., vö ehhez 259. o. 51. jegy-
zet). Ahol viszont Heidegger ténylegesen eljut valamilyen közösség fogalmához (pl. Geschick),
ott általában a Heideggert elmarasztaló értelmezők e tényt is negatív előjellel hajlanak ellátni, mi-
vel benne elsődlegesen a nemzetiszocializmus iránti elkötelezettség egyfajta előképét vélik megpil-
lantani. Heideggernél „a sorsközösség [...] »népközösségként« tételeződik” írja Csejtei, (249.), s eb-
ben „radikális beszűkülést” vél felfedezni (249.). A „Volksgemeinschaft”-kifejezés mindazonáltal
nem található Heideggernél, a vonatkozó szövegrész így hangzik: „[...] Geschick. Damit bezeich-

vádjai (párosulva azzal a véleménnyel, mely szerint Heidegger a szorongás, a ha-
lál, a nihil filozófusa) azután hosszú időn keresztül ismétlődően vissza-visszatér-
tek – jellegzetes módon megfigyelhető bennük az ítélkezés túlsúlya a vizsgáló-
dással szemben –, s a teológia mellett elsősorban a marxizmus képviselte hosszabb
ideig ezt a kritikai szemléletmódot. A kiterjedt Heidegger-irodalomban azóta is
időről időre felbukkanó, szenvedélyesen tárgyalt kérdésről van szó (mely mind-
azonáltal a szűkebben vett Heidegger-kutatáson belül, mely az összkiadáson belül
megjelenő szövegekre összpontosít, ha jól látom, immár egy ideje lekerült a napi-
rendről), így nem lesz haszontalan, ha röviden kitérünk rá.12

2.2.2.2. Az egoizmus vagy a szolipszizmus vádja Heidegger számára jogosulatlannak
tűnt föl, s a fő mű megjelenésével hozzávetőleg egyidejűleg tartott előadásain, il-
letve az ekkor megjelent egyéb írásaiban többször is visszatért arra a lehetséges
félreértésre, mely szerint számára az emberi ittlét nem volna más, mint az elszi-
getelt egyén, az egoista, szolipszisztikus individuum.13 Ezzel a félreértéssel Hei-
degger voltaképpen a legkorábbi idők óta újra és újra próbált szembenézni, meg-
küzdeni, úgyszólván ante litteram, még annak megfogalmazódása előtt. Az a gon-
dolat, hogy a Dasein – azzal a meghatározással együtt, vagy ha úgy tetszik, annak
ellenére, hogy léte mindenkor az övé – nem az elszigetelt egyén, az önmagába
zárt újkori szubjektum, Heidegger legkorábbi előadásaitól kezdve jelen van, így
például már a nevezetes 1923-as előadásnak rögtön a kezdő mondatai között.14

A fő mű optikáján belül az autentikus önlét elemzése is ebbe a konzekvenciába
torkollik: legmagasabb fogalma, az eltökéltség (Entschlossenheit) olyannyira nem
magányt, elszigeteltséget jelent, hogy – fordítva – épp ő teszi lehetővé az autenti-
kus együttlétet.15 Az eltökéltségben önmagára, autentikus énjére ébredt ittlét ve
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nen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes” (SZ 384. o.). Csejtei e helyet a 246. lapon
korrekten idézi, ám a „der Gemeinschaft, des Volkes” felsorolást nyomban a „népközösség” – pon-
tosabban „a népközösség exkluzív közösségisége” – szingularitásává vonja össze, majd láthatóan
erre az összevont értelmezésre támaszkodik a három lappal kesőbbi idézett helyen, újabb három
lappal később pedig, a 252. oldalon már „a »népközösség« kirekesztő exkluzivizmusáról” ejt szót.

16 Vö. SZ 264., 297. skk., 310. o. Lásd ehhez Friedrich-Wilhelm von Herrmann: Heideggers
Philosophie der Kunst. Eine systematische Interpretation der Holzwege-Abhandlung „Der Ur-
sprung des Kunstwerks”, Frankfurt/Main: Klostermann, 1980, 342. sk. o.

17 Vö. SZ 26.§., 122. o.: „[...] besteht die Möglichkeit einer Fürsorge, die für den Anderen
nicht so sehr einspringt, als daß sie ihm in seinem existenziellen Seinkönnen vorausspringt,
nicht um ihm die »Sorge« abzunehmen, sondern erst eigentlich als solche zurückzugeben. Diese
Fürsorge, die wesentlich die eigentliche Sorge – das heißt die Existenz des Anderen betrifft und
nicht ein Was, das er besorgt, verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge sich durchsichtig und
für sie frei zu werden.” (Kiemelések az eredetiben.)

18 Vö. SZ 122., 127., 288., 298. o. Lásd James M. Demske: Sein, Mensch und Tud. Das Todes-
problem bei Martin Heidegger, Freiburg/München: Alber, 1963, 66. o.

19 Vö. GA 26, 245. o.: „Nur weil das Dasein aufgrund seiner Selbstheit sich selbst eigens
wählen kann, kann es sich einsetzen für den Anderen, und nur weil das Dasein im Sein zu sich
selbst überhaupt so etwas »selbst« verstehen kann, kann es wiederum schlechthin auf ein Du-
selbst hören. Nur weil das Dasein, durch das Umwillen konstituiert, in Selbstheit existiert, nur
deshalb ist so etwas wie menschliche Gemeinschaft möglich”. (Kiemelések F.M.I.; vö. uo. 172.
o.; GA 9, 157. o.; GA 29/30, 301. o.; később pl. GA 39, 143. o.). – A probléma megérdemelné,
ám e helyen nincs mód részletesen elemezni a kérdést Heidegger jó egy évtizeden átívelő elő-
adásainak tükrében. Az alábbiakban így egyszerűen csak felsorakoztatok különböző ide vonat-
kozó szöveghelyeket, melyek érzésem szerint egy bizonyos értelemben nem is szorulnak kom-
mentárra, illetve önmagukban – minden kommentár nélkül is – beszédesek. – GA 20, 327. o.:
„Die Anderen und ihr Sein haben wir zwar bisher nicht in Betracht gezogen, aber ebensowenig
– das ist zu beachten – haben wir einen Ausgang unserer Analyse derart angesetzt, daß wir sag-
ten: zunächst bin ich allein in der Welt, oder zunächst ist nur das »Ich« gegeben ohne die Welt.
Mit der Ablehnung dieses Ansatzes und der Aufdeckung des In-der-Welt-seins kann von einer
Isolation des Ich, also »ich bin allein in einer Welt«, keine Rede sein. Schon die letzte Formulie-
rung des primären phänomenalen Befundes am Dasein – »ich bin in einer Welt« – wäre we-
sentlich angemessener als diese: »zunächst existiert ein bloßes Subjekt ohne Welt«. Aber auch
diese Formulierung des Ansatzes: »zunächst ist ein Ich mit meinem In-der-Welt-sein gegeben«,

szi tulajdonképpen igazából észre, hogy „mások is itt vannak”, s hagyja őket saját
lehetőségeik számára „lenni”; miközben ez utóbbiakat nem téveszti össze a saját-
jaival.16 Az együttlétnek az „előreugró” formája (Vorausspringen17), a gondnak
a másik vállára való autentikus visszahelyezése is csak az eltökéltségben nyeri el
a maga teljes konkrétságát; és csupán a lelkiismerettel-bírni-akarás, a mindenkori
belevetettség felvállalása teszi lehetővé az önmaga és mások iránti felelősséget.18

Hogy az ittlét mindig az enyém („je meines”, „Jemeinigkeit”), hogy önmaga ked-
véért egzisztál, ez nem egoizmust jelent – mondja előadásaiban Heidegger –, ha-
nem annak a megértését teszi lehetővé, hogy a másik is önmaga kedvéért egzisz-
tál; s mert önmaga kedvéért egzisztál, emiatt képes csak az ittlét egyáltalán meg-
hallani a másikat, s csak emiatt válik végül is lehetségessé valami olyan, mint
„emberi közösség”.19 Ahogy egy korábbi írásomban a vonatkozó tényállást össze-
foglalóan megpróbáltam megfogalmazni:
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ist eine verfehlte. Deshalb wurde, wenn vom In-der-Welt-sein gehandelt wurde, immer vom
Besorgen als nächst alltäglichem besorgenden Aufgehen in der Welt gesprochen, in welcher
der Andere mit da ist. Keine Rede aber war von einem »Subjekt« und »Ich«, das einem »Objekt«
oder »Nicht-Ich« gegenübersteht. Diese Unbestimmtheit, in der wir das »Wer« ließen, das das
Dasein ist, und zugleich die Unabgehobenheit der Anderen, die mit in der Welt begegnen, war
methodisch beabsichtigt, weil vom phänomenalen Grundbestand des alltäglichen Daseins her
dies gefordert war.” – GA 26, 172. o.: „Dieses neutrale Dasein ist daher auch nicht das egoist-
isch Einzelne, nicht das ontische isolierte Individuum. Nicht die Egoität des Einzelnen rückt
ins Zentrum aller Problematik.” – GA 26, 243. o.: „Die reine Selbstheit, als die metaphysische
Neutralität des Daseins genommen, ist zugleich der Ausdruck für die metaphysische Isolierung
des Daseins in der Ontologie, welche Isolierung nie zusammengeworfen werden darf mit einer
egoistisch-solipsistischen Aufsteigerung der eigenen Individualität”. – GA 26, 244. o.: „Wir
sagten: Dasein wählt sich selbst. Unversehens schiebt man nun dem Titel Dasein den landläu-
figen Begriff des isolierten, egoistischen Subjekts unter, und das des Daseins interpretiert man
dann als ein solipsistisch-egoistisches während gerade im echten metaphysischen Sinne das
Umgekehrte der Fall ist.” – GA 26, 245. o.: „Im Sichselbstwählen des Daseins wählt das Dasein
eigentlich gerade sein Mitsein mit Anderen und gerade sein Sein bei nicht daseinsmäßigem
Seienden.” – GA 27, 118. o.: „Miteinandersein besagt nicht faktisches Existieren zusammen mit
faktisch anwesenden Anderen. Das Miteinandersein kommt einem Dasein nicht erst dadurch
zu, daß andere sich faktisch einfinden, sondern jedes Dasein qua Dasein ist in seinem Sein als
Miteinandersein bestimmt, und deshalb und nur deshalb kann es auch allein sein [...] Es ist der
Grundfehler des Solipsismus, daß er vergißt, bei dem solus ipse wirklich ernst zu machen, daß
nämlich jedes »Ich allein« als alleiniges schon wesentlich ein Miteinander ist. Nur weil das Ich
schon mit anderen ist, kann es einen anderen verstehen. Aber es ist nicht so, daß das Ich zu-
nächst ohne die anderen ein einziges wäre und dann auf irgendeinem rätselhaften Weg zum
Miteinander käme.”– GA 27, 145. o.: „Das »Ich« bricht weder erst aus sich heraus (aus dem
Fenster), weil es schon draußen ist, noch bricht es in den anderen hinein, weil es sich mit die-
sem schon draußen trifft und da gerade, wie sich zeigen läßt, in einem echten Sinne.” – GA 27,
146. o.: „Es ist gleich irrig, das Miteinander erst von einem Ichrumpf aus entstehen zu lassen,
wie zu meinen, die Ich-Du-Beziehung sei die Basis, um von ihr aus das Dasein als solches zu
bestimmen; statt des egoistischen solipsistischen Ansatzes ein Altruismus – so wird der Fehler
nur verdoppelt, und es gibt einen Solipsismus zu zweien.” (Összes kiemelés F.M.I.). Későbbről
lásd pl. Heidegger visszapillantását in uő.: Zollikoner Seminare, hrsg. Medard Boss, Frankfurt/
Main: Klostermann, 1987, 151. o.

20 Fehér M. István: „Hermeneutika mint politikai filozófia”, Valóság XXXIX/4, 1996. március,
1–13., itt 5. sk. old.; kötetetben: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében, szerk. Fehér
M. István és Veres Ildikó, Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 27–56. o., itt 34. sk., 36. o.

20 „Heidegger számára a mindenkor magunkévá tett, elsajátított végesség – ha
úgy tetszik, a memento mori – az, ami az egyénnek autentikus életet köl-
csönözhet, ez utóbbi alkotja pedig mindenfajta közösségképződés előfelté-
telét. Más szóval, a végességükre rádöbbent s végességüket elsajátított egyé-
nek képesek valójában közösséget alkotni. Heidegger oly sokszor félreértett
és félremagyarázott végesség- és autenticitásfogalma alkotja mindenfajta vé-
ges pluralitásként felfogott emberi együttlétnek az alapját, olyan közösségét,
melynek tagjai nem tetszőlegesen fölcserélhetők, nem atomisztikus szinté-
zist képeznek, hanem amelyet megismételhetetlen, egymással helyettesíthe-
tetlen emberi individualitások alkotnak.” „Csupán véges lények, melyek saját
végességüknek egyúttal a halálhoz való előrefutásban tudatára ébredtek, e
végességet magukévá, létük s tevékenységük alapjává tették – csak ilyen lé-
nyek képesek közösséget alkotni [...]. Ebben az értelemben akkor nagyon is
lehet beszélni a halál ill. a végesség közösségalkotó jellegéről.”20
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21 Lásd SZ 118. o.: „Geht nicht auch sie von einer Auszeichnung und Isolierung des »Ich«
aus, so daß dann von diesem isolierten Subjekt ein Übergang zu den Anderen gesucht werden
muß? Zur Vermeidung dieses Mißverständnisses ist zu beachten, in welchem Sinne hier von
»den Anderen« die Rede ist. »Die Anderen« besagt nicht soviel wie: der ganze Rest der Übrigen
außer mir, aus dem sich das Ich heraushebt, die Anderen sind vielmehr die, von denen man
selbst sich zumeist nicht unterscheidet, unter denen man auch ist.” – Erre a heideggeri szöveg-
helyre mint egy kommunikatív társadalomfilozófia lehetséges kiindulópontjainak egyikére hi-
vatkozott 2011. nov. 13-án az MTA-n tartott „Die Sozialphilosophie des kommunikativen
Textes als Rahmen für eine Ethik” című székfoglaló előadásában Kurt Röttgers. Heidegger szá-
mára, emelte ki, „sind die sozialen Anderen nicht »der ganze Rest der Übrigen außer mir«, weil
Mitdasein nicht eine primäre Abgrenzung und Unterscheidung von den Anderen, eine Ve-
reinzelung, bedeutet; ich bin nicht neben ihnen, sondern mitten »unter ihnen«.” http://www.
fernuni-hagen.de/imperia/md/content/philosophie/textdokumente/inaug.pdf

22 Lásd SZ 116. o.: „Die Klärung des In-der-Welt-seins zeigte, daß nicht zunächst »ist« und
auch nie gegeben ist ein bloßes Subjekt ohne Welt. Und so ist am Ende ebensowenig zunächst
ein isoliertes Ich gegeben ohne die Anderen.” Erre a helyre hivatkozva írtam korábbi Heideg-
ger-könyvemben: „A világban-való-lét elemzése megmutatta, hogy nem lehet beszélni szubjek-
tumról világ nélkül. Ebben az értelemben viszont éppoly kevéssé van adva egy önmagában el-
különült, izolált én – mások nélkül” (id. kiadás, 151. sk. o.). Lásd ehhez még GA 20, 327. o.:
„ebensowenig [...] haben wir einen Ausgang unserer Analyse derart angesetzt, daß wir sagten:
zunächst bin ich allein in der Welt, oder zunächst ist nur das »Ich« gegeben ohne die Welt. Mit
der Ablehnung dieses Ansatzes und der Aufdeckung des In-der-Weltseins kann von einer Iso-
lation des Ich, also »ich bin allein in einer Welt«, keine Rede sein”. A fő műből érdemes még
idézni a következő lényeges helyeket: „Das Sein zu Anderen ist nicht nur ein eigenständiger,
irreduktibler Seinsbezug, er ist als Mitsein mit dem Sein des Daseins schon seiend.” „[...] Dasein
als In-der-Welt-sein je schon mit Anderen ist.” „Das Mitsein ist ein existenziales Konstituens
des In-der-Welt-seins.” „Sofern Dasein überhaupt ist, hat es die Seinsart des Miteinanderseins.
Dieses kann nicht als summatives Resultat des Vorkommens mehrerer »Subjekte« begriffen
werden.” (SZ 125. o.)

Ha figyelmünket közelebbről arra a módra fordítjuk, ahogy a vonatkozó prob-
léma a fő műben megjelenik, azt látjuk, hogy már a másokkal való együttlétre vo-
natkozó fejtegetések (26.§) legelején Heidegger számot vet az izolált szubjek-
tumból való kiindulást illető lehetséges ellenvetéssel. Vajon a most következő
elemzés is nem az „én” megkülönböztetettségéből és elkülönítéséből indul-e ki
– teszi fel a jellegzetes kérdést –, olyképpen, hogy azután ebből az izolált szubjek-
tumból a másikhoz való átmenetet kell keresnie? Ezt a feltevést Heidegger félre-
értésnek nevezi, arra hivatkozva, miszerint azt kell szem előtt tartani, milyen ér-
telemben van szó „másokról”. A „mások” nem annyit tesz itt, mint a „többiek
fennmaradó teljessége rajtam kívül, amelyből az én kiemelkedik”; a mások sokkal
inkább azok, akiktől az ember többnyire nem különbözteti meg magát, azok, akik
között az ember maga is találja magát.21 A mások nem úgy jelennek meg, mint
akiket megkülönböztető módon megragadok, miután saját szubjektumom meglétét
a fölbukkanó többi szubjektumtól megkülönböztetem – nem úgy, hogy először ön-
magamra pillantok, s ebben egy megkülönböztetés ellentétét rögzítem.22

Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy a „mások”, a „másokkal való (együtt-)
lét” a Dasein eredendő, azaz a priori létmódja: más szóval, nem olyan létmód,
amelyre empirikus úton teszek szert mások véletlenszerű jelenléte által – azáltal,
hogy mások történetesen felbukkannak mellettem, s úgyszólván körülfognak



Fehér M. István 41

23 Lásd SZ 120. o.: „Die phänomenologische Aussage: Dasein ist wesenhaft Mitsein hat einen
existenzial-ontologischen Sinn. Sie will nicht ontisch feststellen, daß ich faktisch nicht allein vor-
handen bin, vielmehr noch andere meiner Art vorkommen. Wäre mit dem Satz, daß das In-der-
Welt-sein des Daseins wesenhaft durch das Mitsein konstituiert ist, so etwas gemeint, dann wäre
das Mitsein nicht eine existenziale Bestimmtheit, die dem Dasein von ihm selbst her aus seiner
Seinsart zukäme, sondern eine auf Grund des Vorkommens Anderer sich jeweils einstellende Be-
schaffenheit. Das Mitsein bestimmt existenzial das Dasein auch dann, wenn ein Anderer faktisch
nicht vorhanden und wahrgenommen ist. Auch das Alleinsein des Daseins ist Mitsein in der
Welt. Fehlen kann der Andere nur in einem und für ein Mitsein.” (ld. ehhez Friedrich-Wilhelm
von Herrmann: Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu »Sein und
Zeit«. Bd. 2. Erster Abschnitt: »Die Vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins«, § 9 – § 27,
Frankfurt/Main: Klostermann, 2005, 308. o.: az egyedüllétben a másik a maga távollétében van
jelen számomra). A fő műhöz vezető előadásokon e jelleg még hangsúlyosabban kerül kifejtésre,
s így érdemes lesz idézni egy vonatkozó részt: „Dasein ist als In-der-Weltsein zugleich Miteinan-
dersein – genauer: »Mitsein«. Die phänomenologische Aussage: »Das Dasein als In-der-Welt-sein
ist Mitsein mit Anderen« hat existenzialontologischen Sinn und will nicht feststellen, daß ich tat-
sächlich nicht allein vorkomme und daß noch andere Seiende meiner Art vorhanden seien.
Wenn das gemeint wäre mit der Bestimmung, daß ich tatsächlich nicht allein vorkomme, dann
spräche ich von meinem Dasein als einem uinweltlichen vorhandenen Ding, und das Sein wäre
nicht eine Bestimmung, die dem Dasein von ihm selbst her aus seiner Seinsart zukäme, sondern
das Mitsein wäre etwas, was das Dasein gerade jeweilig aufgrund des Vorhandenseins Anderer
hätte. Das Dasein wäre Mitsein nur, weil Andere tatsächlich vorkommen. Das Mitsein bedeutet
einen mit dem In-der-Welt-sein gleichursprünglichen Seinscharakter des Daseins als solchen [...]
Dieser Charakter des Mitseins bestimmt das Dasein auch dann, wenn ein anderes Dasein faktisch
nicht angesprochen und als vorhanden wahrnehmbar ist. Auch das Alleinsein des Daseins ist Mit-
sein in der Welt. Das Alleinsein besagt nur eine Defizienz des Mitseins – der Andere fehlt – damit
ist aber gerade der positive Charakter des Mitseins angezeigt. Der Andere fehlt, das besagt: Die
Seinsverfassung des Daseins als Mitsein kommt nicht zu ihrer faktischen Erfüllung. Das Fehlen
des Anderen, das es nur geben kann, sofern mein Sein selbst Mitsein ist, ist eine Seinsmodifikation
meines Daseins selbst und als solche eine positive Weise meines Seins; nur als Mitsein kann Da-
sein allein sein. Andererseits wird das Alleinsein des Daseins nicht dadurch behoben, daß ein
zweites Exemplar der Gattung Mensch daneben steht oder vielleicht zehn andere; auch wenn
diese oder noch mehr vorhanden sind, kann das Dasein allein sein, sofern das Miteinandersein
nicht in einem Zusammen Vorhandensein gleicher Exemplare von Subjektdingen gründet. So we-
nig das Dasein zunächst nur ein weltloses Subjekt und ein »Inneres« ist, zu dem die Welt hinzu-
kommt, so wenig wird das Dasein erst dadurch zum Mitsein, daß ein Anderer sich faktisch ein-
stellt.” (GA 20, 328. sk. o.) – E tényállást, hogy nevezetesen „egyetlen ittlét sem mások nélküli izo-
lált szubjektum”, a fő műhöz írott kommentárjában von Herrmann hangsúllyal emelte ki; lásd uő.:
Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu »Sein und Zeit«. Bd. 2, 299.
o.: „[...] kein Dasein zunächst ein isoliertes Subjekt ist ohne die Anderen.” A továbbiakban von
Herrmann nyomatékkal felhívja a figyelmet arra, miszerint félreértés azt hinni, hogy az együttlét
csak az ittlét inautentikus világát jellemezné, s hogy az autentikus önlét híján volna a másokkal
való létnek. A közös világban való bennelétem mindig is másokkal való lét, írja (uo., 299. sk. o.)
Lásd még korábbi munkáját: Friedrich-Wilhelm von Herrmann: Subjekt und Dasein. Interpreta-
tionen zu »Sein und Zeit«, 2., erősen bővített kiadás, Frankfurt/Main: Klostermann, 1985, 74. o.:
„Das In-der-Welt-sein, das je ich selbst bin, mein Selbst existiert nicht solipsistisch, sondern je
schon im Mitsein mit anderen Selbsten, die mit mir die Grundverfassung des In-der-Welt-seins
teilen. Und das nicht nur de facto, weil ich aus der Erfahrung weiß, daß es außer mir auch noch
andere gibt, sondern wesenhaft. [...] Das In-der-Welt-sein ist wesenhaft ein Miteinander-in-der-
Welt-sein.” – Sartre-nál később – a rá jellemző hangsúlyeltolódásokkal – hasonlóképpen áll a hely-
zet: a „pour-autrui” az emberi valóságnak, a „pour soi”-nak eredendő, a priori létmódja.

vagy körbevesznek –, s mely ilyenformán veszendőbe menne, amikor éppenség-
gel „egyedül” vagyok. A másokkal való lét akkor is meghatároz, ha mások nin-
csenek jelen, s a másik „hiányozni” is csak az együttlét alapján tud.23
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24 SZ 40.§., 188. o.
25 GA 29/30: 8. o., vö. uo. 301. sk. o. (Lásd Heidegger: A metafizika alapfogalmai, ford. Aradi

László és Olay Csaba, Budapest, Osiris, 27. sk.., 261. o.) Az angol fordításban a „Vereinzelung
des Menschen auf sein Dasein” így szerepel: „an individuation of man with respect to his Da-
sein” (Heidegger: The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude, transl.
by William McNeill and Nicholas Walker, Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press, 1995, 6. o.), mely – véleményem szerint teljes joggal – az individuáció mozzanatát hang-
súlyozza. Vö. ezzel kapcsolatban alább a VII. pontot, mely az egyediesülést a szabadsággal hoz-
za. összefüggésbe. A „Vereinzelung”-ot a heideggeri fő mű angol fordítása is szisztematikusan
„individuation”-nek fordítja; lásd BT pl. 232. sk., 519. o. Lásd még ehhez alább a 31. és a 33.
jegyzetet.

A szolipszizmus-gyanú gyakran és előszeretettel hivatkozik egy jelentését te-
kintve valóban többféleképpen érthető fogalomra, mely Heidegger szövegeiben
bizonyos gyakorisággal bukkan fel, ez pedig a „Vereinzelung” (vagy ennek igei–
melléknévi alakjai: „vereinzeln” „vereinzelt”). A szó igei jelentései között talál-
ható az „elválaszt”, „elkülönít”, „elszigetel”, a melléknévi jelentések között pedig
a „különálló”, „elkülönült”, „egyes”. Az alapszónak számító „einzeln” hasonló je-
lentései között figyelemre méltó az adverbiális „külön-külön” (pl. „jeder Band ist
einzeln zu kaufen” = „minden [egyes] kötet külön-külön is kapható”). Innen
szemlélve a dolgot azt mondhatjuk, hogy minden egyes ember külön-külön léte-
zik, és – előrepillantva a Jemeingkeit felé – hozzátehetjük: úgy létezik, hogy lé-
tében viszonyul létéhez, léte az „övé”, azaz nem közömbös a számára. A szó a fő
mű egy jellegzetes helyén a „solus ipse” összefüggésében fordul elő – e hely rész-
letesebb értelmezésére az alábbiakban nemsokára kitérek –, most csupán Heideg-
gernek a fő mű megjelenése után elhangzott és a Vereinzelung értelmezését illető
némely megjegyzését szeretném felidézni, melyekben Heidegger a fogalom anti-
szolipszista értelmét törekszik hangsúlyozni.

A fő mű kérdéses helyén szereplő „Vereinzelung” („Die Angst vereinzelt und
erschließt so das Dasein als »solus ipse«”24) magyarázataként ebből a szempontból
mindenekelőtt az 1929/30-as előadás következő helye kínálkozik, melyet a pon-
tosság kedvéért eredeti nyelven idézek: „Endlichkeit ist nur in der wahren Ver-
endlichung. In dieser aber vollzieht sich letztlich eine Vereinzelung des Men-
schen auf sein Dasein. Vereinzelung – das meint nicht dieses, daß der Mensch
sich auf sein schmächtiges und kleines Ich versteift, das sich aufspreizt an diesem
oder jenem, was es für die Welt hält. Diese Vereinzelung ist vielmehr jene Ver-
einsamung, in der jeder Mensch allererst in die Nähe zum Wesentlichen aller
Dinge gelangt, zur Welt.” („A végesség csupán a végesiesülésben van. Ez utóbbi-
ban azonban az embernek a maga ittlétére történő elkülönülése-elszigetelődése-
egyediesülése megy végbe. Elkülönülés-elszigetelődés-egyediesülés – ez nem azt
jelenti, hogy az ember görcsösen ragaszkodik a maga csenevész és kicsiny énjé-
hez, mely pöffeszkedik ilyen vagy olyan dologra hivatkozva, melyet a világnak
tart. Ez az egyedivé válás sokkal inkább az a magára maradás, melyben minden
ember először kerül minden dolognak, s így a világnak is a közelébe.”)25 Kiegészí-
tésképp kínálkozik ehhez még a következő késői megfogalmazás: „Doch einsam
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26 Lásd Heidegger: Unterwegs zur Sprache, Pfullingen: Neske, 1959, 265. o. Lásd még: „Was
für die Gemeinschaft gearbeitet wird, kann nicht ausschließlich innerhalb und durch die Ge-
meinschaft entstehen, sondern bedarf der echten Einsamkeit und Sammlung” (GA 16, 309. o.;
ld. még GA 39: 143. o.).

27 Hogy Heidegger szóhasználata e tekintetben a választott terminológiát illetve a „Verein-
zelung”-terminust illetően mennyire ingadozott, jól mutatja, hogy az 1929/30-as előadás alcí-
mét eredetileg „Welt – Endlichkeit – Vereinzelung”-ként hirdette meg, az előadás kéziratában
viszont „Vereinzelung” helyett „Einsamkeit” szerepelt (az összkiadásban ez utóbbi címmel ke-
rült kinyomtatásra; lásd a szerkesztő utószavát in GA 29/30, 536. o.). A „Vereinzelung” „Ein-
samkeit”-ra („Vereinsamung”-ra stb.) való cseréje visszavezet a humboldti egyetemeszme gene-
ziséhez, melynek lényegét Helmut Schelsky könyvének címe találóan összegzi: Einsamkeit und
Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen, Hamburg 1963. A
„Vereinzelung”, „Einsamkeit” és szinonímáik viszonyát Heideggernél, a német idealizmusban
és a humboldti egyetemeszme értelmezéstörténetében némileg részletesebben próbáltam vizs-
gálni Schelling – Humboldt: Idealismus und Universität. Mit Ausblicken auf Heidegger und die
Hermeneutik című könyvemben (Frankfurt/Main – Berlin – New York: Peter Lang, Europä-
ischer Verlag der Wissenschaften, 2007, lásd itt 78–85. o.). Bővebb vizsgálódásra itt nincs te-
rünk, de egy utalás erejéig feltétlenül megemlítendő, hogy a „Vereinzelung”-kifejezés – mint
az ember egyik inherens tulajdonsága – a „társiatlan társiasság” fogalmának szövegkörnyezeté-
ben felbukkan Kantnál. „Az embernek hajlama van a társadalmiasodásra”, írja Kant, „[...] ám
arra is nagy a hajlandósága, hogy elkülönüljön (izolálja magát), [...] hogy mindent a maga feje
szerint akarjon intézni [...]”. (Lásd Kant: „Az emberiség egyetemes történetének eszméje világ-
polgári szemszögből”, uő.: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, ford. Vidrányi Ka-
talin, Budapest: Gondolat, 1974, 66. o.; vö. Kant: Werkausgabe, sajtó alá rendezte W. Wei-
schedel, 11. köt., Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1968, 38. o.: „[Der Mensch] hat aber auch einen
großen Hang, sich zu vereinzelnen (isolieren)”; kiemelés az eredetiben.). Az embernek ez a haj-
lama Kantnál mind negatív, mind pozitív vonásokat is tartalmaz. A „mindent a maga feje sze-
rint akarjon intézni” kitétel másfelől pozitív értelemben az ember önállóságára, önállósulási vá-
gyára, szabadságának gyakorlására való utalásként is érthető. 

kann nur sein, wer nicht allein ist; nicht allein, d.h. nicht abgesondert,
vereinzelt, ohne jeden Bezug. Im Einsamen west dagegen gerade der Fehl des
Gemeinsamen als der bindendste Zug zu diesem”.26 („Ám egyedülálló csak az
lehet, aki nincs egyedül; nincs egyedül, azaz elkülönülve, elszigetelve, minden
vonatkozás nélkül. Abban, ami egyedülálló, ezzel szemben épp a közös hiánya
képezi a közöshöz leginkább kötő vonást.”) Miután a „Vereinzelung” félreértésre
okot adó fogalmát Heidegger a Vereinsamung, einsam (s azok meghatározott
pozitív, azaz anti-szolipszista értelmezése) révén igyekezett megvilágítani, az
utolsó idézetben, mint látható a „vereinzelt” már csupán negatív értelemben
szerepel.27

Az elszigetelődés ezen túlmenően csupán ideiglenes. A halálhoz való előrefu-
tásban és a lelkiismerettel-bírni akarás eltökéltségében az ittlét ugyan ténylege-
sen elszigetelődik, ha úgy tetszik, magára marad (a maga szabadságában, mely per
definitionem magára utalja a maga egyedüllétében), ám e mozgás lezárulása után
ismét megnyílik a közös világ, a másokkal való lét világa. Az eltökéltség, írja Hei-
degger, nem oldja el az ittlétet a maga világától, és nem szigeteli el valamiféle sza-
badon lebegő énben, hanem újfajta módon nyitja meg a gondozás és a gondosko-
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28 Vö. SZ 60.§., 298. o.: „Die Entschlossenheit löst als eigentliches Selbstsein das Dasein nicht
von seiner Welt ab, isoliert es nicht auf ein freischwebendes Ich. Wie sollte sie das auch – wo sie
doch als eigentliche Erschlossenheit nichts anderes als das In-der-Welt-sein eigentlich ist. Die
Entschlossenheit bringt das Selbst gerade in das jeweilige besorgende Sein bei Zuhandenem und
stößt es in das fürsorgende Mitsein mit den Anderen. – Aus dem Worumwillen des selbstgewähl-
ten Seinkönnens gibt sich das entschlossene Dasein frei für seine Welt. Die Entschlossenheit zu
sich selbst bringt das Dasein erst in die Möglichkeit, die mitseienden Anderen »sein« zu lassen in
ihrem eigensten Seinkönnen und dieses in der vorspringend-befreienden Fürsorge mitzuersch-
ließen. Das entschlossene Dasein kann zum »Gewissen« der Anderen werden. Aus dem eigent-
lichen Selbstsein der Entschlossenheit entspringt allererst das eigentliche Miteinander [...].” Vö-
még uo. 53. §., 264. o.: „Als unbezügliche Möglichkeit vereinzelt der Tod aber nur, um als un-
überholbare das Dasein als Mitsein verstehend zu machen für das Seinkönnen der Anderen.” 

29 Vö. Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest: Gondolat, 1978, 882. o.
30 Vö. Gilbert Ryle: A szellem fogalma, ford. Altrichter Ferenc, Budapest: Gondolat, 1974,

19. o. A problémakört részletesebben nem tudom itt elemezni, lehetséges elemzési szemponto-
kat illetően lásd alább a 48. jegyzetet

dás közösségi világát.28 A halálhoz való előrefutás teszi lehetővé a ráeszmélést ar-
ra, mit jelent lenni; s noha az előrefutásban és a lelkiismeretben az ittlét elszige-
telődik, magára marad (azaz éppen önmaga lesz), mégis, amikor önmagát választ-
ja, akkor nem csupán – Kierkegaaard megvilágító szavaival élve – ki-választja ma-
gát a világból, de egyúttal vissza is választja magát a világba.29 A kiválás egyszer-
smind új formában való bele- és visszahelyezkedés is. Azok az elmarasztaló értel-
mezések, melyek a heideggeri autentikus lét utolsó szavát a magányban, a halál-
hoz való előrefutás és a lelkiismerettel-bírni akarás eltökéltsége által végbemenő
(időleges) elszigetelődésben akarják meghallani, azt a benyomást keltik, hogy
Heideggert csak „félig” olvasták, nem „elejétől a végéig”; s hogy pillantásuk min-
denesetre makacsul átsiklik azon részek fölött, melyek az autentikussá válás
„után”-járól szólnak.

A szolipszizmus-vád értelme néha az, hogy elismerik ugyan, Heideggernél nem
hiányzik a Mitsein, de utána elmarasztalólag hozzáteszik: az egyedüli Mitsein,
amiről Heidegger tud, nem az igazi, voltaképpeni Mitsein, hanem csak az indivi-
duális Dasein egy létmódja, a közösséget így Heidegger mintegy „betelepíti” az
(izolált) egyénbe, neki alárendeli, ahelyett hogy átfogó módon fölérendelné az
individuumoknak. Itt arra lehet utalni, hogy a szemrehányásnak ez a formája
hallgatólagosan vagy kifejezetten olyan általános entitások létét kéri számon Hei-
deggertől, mint az objektív szellem, népszellem, világszellem hegeli vagy mond-
juk a társadalmi osztályok marxi fogalma. Ez a kiindulópont elhagyja a fenome-
nológia talaját. Azt lehet rá válaszolni, hogy a közösségek mindenkori formái
mindig csak az egyéneknek és „bennük” adódnak, létmódjuk így teljesen más,
nem helyezhető egy szintre az individuumokéval. Nem úgy áll a helyzet, hogy
azonos szinten létezik „A” individuum és „B” individuum, továbbá „C”-ként ket-
tőjük közössége (mondjuk egy házasság esetében). Ez olyasfajta kategóriahiba
volna, amiről Gilbert Ryle beszélt: mintha az ember Oxfordban, miután sorra jár-
ta a kollégiumokat, könyvtárakat, tanszékeket, adminisztratív hivatalokat, a vé-
gén azt a kérdést tenné fel: „Jó, jó, de hol van az egyetem?”30
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31 Lásd SZ 40.§., 187. sk. o. „Die Angst vereinzelt das Dasein auf sein eigenstes In-der-Welt-
sein, das als verstehendes wesenhaft auf Möglichkeiten sich entwirft. Mit dem Worum des
Sichängstens erschließt daher die Angst das Dasein als Möglichsein und zwar als das, das es
einzig von ihm selbst her als vereinzeltes in der Vereinzelung sein kann. – Die Angst offenbart
im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das Freisein für die Freiheit des Sich-
selbstwählens und -ergreifens. Die Angst bringt das Dasein vor sein Freisein für... (propensio
in...) die Eigentlichkeit seines Seins als Möglichkeit, die es immer schon ist.” (Kiemelések az
eredetiben). A magyar fordításban a „das es einzig von ihm selbst her als vereinzeltes in der
Vereinzelung sein kann” így hangzik: „amilyen csak önmagától, elszigeteltségének magányában
lehet” (LI 221. o.). Az „elszigeteltségének magánya” láthatóan nem szerepel az eredetiben, al-
kalmas viszont arra, hogy ebben a formában hozzájáruljon a vonatkozó szövegrész „szolipszisz-
tikus” olvasatához. – Az angol fordításban a „vereinzeltes in der Vereinzelung” fordítása így

V. AZ „EGZISZTENCIÁLIS »SZOLIPSZIZMUS«” FOGALMA

Az egoizmus- vagy szolipszizmus-gyanú a Lét és időben található, cáfoló erővel
rendelkező és elleninstanciaként felhozható számos szöveghellyel ellentétben a
maga részéről alapjában véve csupán egyetlen „erős” szövegszerű alátámasztásra
hivatkozhat. A szövegbázis, melyre egy ilyen értelmezés támaszkodik, ilyenfor-
mán igen szűk; közvetlenül és egyértelműen csak a fő mű szorongás-paragrafusa
(40. §.) jön szóba. Heidegger itt kihívó és provokatív módon pozitív értelemben
használja ugyanis a „solus ipse” és a „szolipszizmus” fogalmát, s ilyenformán úgy
tűnik, egy bizonyos értelemben elkötelezi magát mellettük. Mint mindjárt látni
fogjuk, a szöveghely sajátos, értelmezésre szorul, ám az elmarasztaló kritikusok
ezzel nemigen bajlódnak, azt hiszik, minden további nélkül triumfálhatnak,
mondván: „Lám, most lelepleződött, Heidegger maga vallja magát szolipszistának,
minden tiszta és világos...”

Ha azonban a vonatkozó szöveget kicsit közelebbről és alaposabban olvassuk,
a kép – nem azt mondom, hogy az ellenkezőjét mutatja, vagy hogy teljességgel
megnyugtató módon magyarázhatóvá válik, mindenesetre – jelentős pontokon
árnyaltabb és összetettebb lesz

A vonatkozó szöveghelyen található „Vereinzelung”-kifejezés a szöveg korábbi
részeiben többször is előfordul, így érdemes lesz értelmezésünket innen kezde-
nünk. Miután Heidegger kifejtette, hogy a szorongás amitől-je és amiért-je egy-
mással egybeesik, ez pedig nem valamiféle dolog a világban, hanem maga a világ,
ill. a világban-való-lét, úgy fogalmaz, hogy a szorongás az ittlétet legsajátabb vi-
lágban-való-létére szorítja–egyszerűsíti–izolálja (vereinzelt), majd kicsit később
hozzáteszi, ez a szorongás az emberi ittlétet lehetséges létként (azaz szabadság-
ként) mutatja fel; olyanként, amilyen ő csak egyedül önmagából kiindulva, „önál-
lóan elkülönültként az elkülönültségben” (als vereinzeltes in der Vereinzelung)
lehet. A szorongás ezáltal megnyilvánítja az embernek saját lennitudását, azt,
hogy „szabad az önmagát-választás és az önmagát-megragadás szabadsága számá-
ra”, így az embert végül saját szabadsága elé hozza – nevezetesen saját létének
mint autentikus létnek a lehetősége elé, mely utóbbi az ember számára már min-
dig is adott.31
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hangzik: „individualized in individualization”, a német eredeti pedig szögletes zárójelben fel
van tüntetve. Érdemes lesz az egész részt idéznünk: „Anxiety individualizes Dasein for its own-
most Being-in-the-world, which as something that understands, projects itself essentially upon
possibilities. Therefore, with that which it is anxious about, anxiety discloses Dasein as Being-
possible, and indeed as the only kind of thing which it can be of its own accord as something
individualized in individualization [vereinzeltes in der Vereinzelung]. – Anxiety makes mani-
fest in Dasein its Being towards its ownmost potentiality-for-Being-that is, its Being-free for
the freedom of choosing itself and taking hold of itself. Anxiety brings Dasein face to face with
its Being-free for (propensio in. . .) the authenticity of its Being, and for this authenticity as a
possibility which it always is.” (BT 232. o.) Lásd még fentebb a 25. s alább a 33. jegyzetet. 

32 Friedrich-Wilhelm von Herrmann: Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein
Kommentar zu »Sein und Zeit«. Bd. 3. Erster Abschnitt: »Die Vorbereitende Fundamentalana-
lyse des Daseins«, § 28 – § 44, Frankfurt/Main: Klostermann, 2008, 180. o.

A tárgyalt szöveghely „als vereinzeltes in der Vereinzelung”-megfogalmazását
– mely az angol fordításban így hangzik: „individualized in individualization” –
a heideggeri fő műhöz írott monumentális kommentárjának harmadik kötetében
Friedrich-Wilhelm von Herrmann úgy értelmezi, miszerint nem arról van szó,
hogy az ittlét a másokkal való együttlétéből kilépett volna, hanem arról, hogy az-
emberből, az akárkiből (das Man) lépett ki. „Az elszigetelődésben–individuáció-
ban az ittlét autentikusan megragadott másokkal való lét és az is marad”, írja.32

Ez az értelmezés két okból is fölöttébb plauzibilis. Egyrészt ha a szöveget úgy ol-
vasnánk, hogy itt a másokkal való együttlétből való kilépésről van szó, mihez
kezdenénk azzal a számtalan szöveghellyel, amely – mind a fő műben, mind az
előadásokon – ennek homlokegyenest az ellenkezőjét állítja, azt, hogy a mások-
kal való együttlét az ember eredendő, a priori létmódja; létmód, mely elejétől a
végéig jellemzi, s olyan bizonyossággal van adva, mint saját maga? Ha nem akar-
juk Heideggert ilyen gyermeteg ellentmondáson kapni – a szöveg pedig egyértel-
műen vagy konkluzíve egyáltalán nem szól emellett az értelmezés mellett –, ak-
kor más magyarázat után kell néznünk. Másrészt és pozitíve: a szorongásfeno-
mén közelebbi szemügyrevétele valóban azt látszik felmutatni, hogy benne a vi-
lág dolgaihoz hasonlóan a mások nem szűnnek meg: ott vannak még, csupán je-
lentésnélkülivé válnak, mivelhogy az ember „eloldódott” – ha úgy tetszik: „elkü-
lönült” – tőlük, pontosabban nem „tőlük” általában, hanem „tőlük, mint akárkik-
től”; ezen eloldódás pedig saját lehetséges autenticitása elé hozza. Az ember sza-
bad arra, hogy önmaga legyen vagy nem, elsajátítsa, megnyerje magát vagy elve-
szítse illetve meg se találja magát, tudjuk a fő mű bevezető részeiből (9.§.), s itt
most a szorongásban ezen szabadság nyílik meg, ezen szabadság számára válik az
ember szabaddá (a szokatlan fogalmazásmód redundancia-gyanúját talán azzal
lehet eloszlatni, hogy korábban, amíg az ember az akárkiben olvadt fel, vele azo-
nosult vagy benne időzött, ez a szabadság voltaképpen nem volt adva a számára,
el volt zárva előtte). 

Ezek után hangzik el a következő bekezdés második felében az a két mondat,
amely a szolipszizmus-gyanút képviselő értelmezések számára a fő hivatkozási
alapot jelenti: „Die Angst vereinzelt und erschließt so das Dasein als »solus ipse«.
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33 SZ 40.§., 188. o. Lásd BT 233. o.: „Anxiety individualizes Dasein and thus discloses it as
'solus ipse'. But this existential 'solipsism' is so far from the displacement of putting an isolated
subject-Thing into the innocuous emptiness of a worldless occurring, that in an extreme sense
what it does is precisely to bring Dasein face to face with its world as world, and thus bring it
face to face with itself as Being-in-the-world.” Lásd úgyszintén LI 221. o.

34 Vö. pl. SZ 4.§., 12. o.: „Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden
vorkommt.”

Dieser existenziale »Solipsismus« versetzt aber so wenig ein isoliertes Subjektding
in die harmlose Leere eines weltlosen Vorkommens, daß er das Dasein gerade in
einem extremen Sinne vor seine Welt als Welt und damit es selbst vor sich selbst
als In-der-Welt-sein bringt.”33 Egy kicsit is gondos olvasásnak fel kell figyelnie
arra: Heidegger nyomban világossá teszi, hogy itt a szolipszizmus igen sajátságos
fajtájáról van szó (ezt már amúgy az idézőjel is jelzi: „Dieser existenziale »Solips-
ismus«”), mely a terminus hagyományos használatával nemhogy nem vág egybe,
de – mint Heidegger a második mondatban kifejti – vele éppenséggel teljes mér-
tékben szembenáll. Szembenáll, hiszen „nem egy izolált szubjektumdolgot”
(ilyen és hasonló kifejezések Heidegger szolipszizmus-kritikáiban fordulnak elő)
„helyez egy világnélküli előfordulás ártalmatlan űrjébe” (a „weltlos” melléknév
Heidegger számára konstans módon a „világtalan”, szolipszisztikus újkori-karte-
ziánus szubjektumot jelöli, a „vorkommen” hasonlóképpen az emberi ittléttől el-
térő létező felbukkanásának módját34), s nemhogy nem zárja el a világtól – amint
azt hagyományos jelentésében a szolipszizmus teszi –, hanem épp fordítva: egy
bizonyos, jól meghatározható értelemben – sőt, egyenesen „szélsőséges értelem-
ben” – éppenhogy a maga világa mint világ, s ezzel önmaga (nem mint világtalan
solus ipse, hanem) mint világban-való-lét elé hozza. (Nem közömbös, hogy az an-
gol fordítás a „vereinzelt”-et „individualizes”-ként adja vissza, ami egy lehetséges
jelentésirányt jelöl ki, melynek a magyar megfelelője talán az „egyediesít” lehet.)

Mint látjuk, az „egzisztenciális »szolipszizmus«” fogalmát Heidegger úgy expli-
kálja, hogy az majdnem minden lényeges összetevőjét tekintve a szolipszizmus
hagyományos fogalmával szembenáll. Ha ez így van, akkor már csak az a kérdés
marad hátra: vajon miért használja Heidegger mégis ezt a félreérthető fogalmat?
A provokáció kedvéért? – Erre a kérdésre mindjárt megpróbálok egy válasz-
kísérletet vázolni, előbb azonban nem lesz haszontalan von Herrmann e helyhez
fűzött kommentárját felidézni.

„Az egzisztenciális szolipszizmusról való beszéd”, írja von Herrmann, „a leg-
durvább félreértésnek van kitéve, s ennek a legtöbb értelmező áldozatul is esik.
Ezen félreértés eloszlatását már előkészítettük azzal, hogy az »elszigetelődés-
egyediesülés« [Vereinzelung] helyes értelmét megmutattuk [eszerint nem arról
van szó, hogy az ittlét a másokkal való együttlétéből lépett volna ki, hanem arról
hogy az-emberből, az akárkiből lépett ki – F.MI.]. [...] A »solus ipse« nem világ-
talan ént vagy szubjektumot jelent. [...] A »solus ipse« azonban éppoly kevéssé
jelent valamiféle másokkal való együttlét nélküli ént [Mitsein-loses Selbst]. A
szorongás [...] az akárkiben való feloldódásból kilöki ugyan az ittlétet, ám nem
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35 Friedrich-Wilhelm von Herrmann: Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein
Kommentar zu »Sein und Zeit«. Bd. 3, id. kiadás, 182. o.

36 Lásd SZ 15.§., 69. o.: „Die Seinsart von Zeug, in der es sich von ihm selbst her offenbart,
nennen wir die Zuhandenheit. Nur weil Zeug dieses »An-sich-sein« hat und nicht lediglich
noch vorkommt, ist es handlich im weitesten Sinne und verfügbar.”

37 Lásd SZ 15.§., 69. o.: „Das Eigentümliche des zunächst Zuhandenen ist es, in seiner Zu-
handenheit sich gleichsam zurückzuziehen, um gerade eigentlich zuhanden zu sein”.

a másokkal való egzisztenciális együttlétből mint olyanból általában. A szorongás
[...] az ittlétet nem pusztán világa mint világ elé hozza, hanem másokkal való leg-
sajátabb, megragadható együttléte elé is. Az »egzisztenciális ’szolipszizmus’« – va-
lóban félreérthető fordulat – nem hozható Husserl metodikai jellegű »transzcen-
dentális szolipszizmusának« közelébe. [...] A »solus ipse« csak az akárki vonat-
kozásában »solus«, ám sohasem a másokkal való együttlét vonatkozásában.”35 

Ehhez a magyarázathoz a magam részéről a következőket fűzném hozzá. Jelen-
tős gondolkodók gyakran fogalmaznak kihívó és provokatív módon, és Heidegger
esetében az ilyen fogalmazásokban nincs hiány. Ez Heideggernél gyakran össze-
kapcsolódik továbbá gondolkodásának ama teljességgel átfogó és jellegzetes tö-
rekvésével, mely a filozófiai tradíció fogalmiságának felülvizsgálatára, a nyugati
metafizika fogalomkészletének fenomenológiai–hermeneneutikai destrukciójára,
azaz leépítésére és új hozzáférésben való visszanyerésére irányul. Abban a tény-
ben például, hogy Heidegger a „kéznéllétet” kihívó és provokatív módon – ismét
csak idézőjelek között – az eszköz „magábanvaló létének” nevezi36 (az idézőjelek
jelzik, hogy itt egy a tradícióból örökölt, nem önmaga által választott fogalomról
van szó), azt a hermeneutikai erőfeszítést kell látnunk, hogy a „magábanvaló lét”
hagyományos, elkoptatott, jelentésében kiüresedett fogalmát hermeneutikai dest-
rukció révén „visszanyerje” – visszanyerje, azaz megelevenítse és új, fenomenoló-
giailag pregnáns és visszaigazolható tartalommal töltse meg. A hagyományos,
Heidegger által alapvető bírálatban részesített neutrális, teoretikus szemléletmód
szerint ugyanis a dolog először is „ott van”, „megvan”, éspedig „objektíve”, a maga
„magábanvalóságában”, és csupán egy második lépésben tesz szert arra az úgymond
„szubjektív” jellegre, „szinezetre”, hogy számunkra, emberek számára éppenséggel
„kéznél” van. Heidegger viszont azt akarja mondani, hogy a helyzet épp fordított:
először is a dolog – jobban mondva, eszköz, holmi – úgy jelenik meg, úgy kerül
utunkba, mint ami kéznél van, éspedig tevés-vevésünk tárgyaként, s csak második
lépésben, a tevés–vevés megszűnésével, felfüggesztésével neutralizálódik – az aktív
tevés–vevésből levezetett, belőle származó teoretikus beállítódás által lehetővé váló
hozzáférésben – közömbös, „meglevő” valamivé. A hagyományos kifejezésmódnál
maradva: az utóbbi volna akkor a „szubjektív”, nem az előbbi; a teoretikus létmód
a levezetett, az előbbi pedig az elsődleges. Az a kifejezés, hogy a kéznéllevő eszköz
úgyszólván „visszahúzódik” a maga kéznéllevőségében,37 nagyon is alkalmas ennek
a tényállásnak a jelzésére. „Önmagában lenni” eszerint annyi, mint „önmagába(n)
visszahúzódni”. Más szóval, ami önmagában van, az nem tolakszik az előtérbe, nem
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38 Lásd SZ 116. o. (idézve fentebb a 22. jegyzetben).

hívja fel magára a figyelmet, szerényen visszahúzódik (s ez lehetne akkor a fő oka
annak, hogy a filozófia eleddig nem figyelt fel erre a jellegre). Az „önmagában való
lét” lapos, immár semmitmondó fogalma ekképp egyfajta fenomenológiai–herme-
neutikai revitalizáció által új életre kelt.

Mármost úgy gondolom, hasonló destruktív–hermeneutikai erőfeszítés – vagy
ha úgy tetszik, revitalizációs kísérlet – mutatkozik meg a „szolipszizmus” termi-
nus visszanyerésére irányuló törekvésben is. Heidegger azt akarhatja mondani,
hogy amit a terminus szokásosan jelöl, immár elavult, elkoptatott, nem utolsó-
sorban jelentésében kiüresedett és abszurd (mivelhogy odáig már kellőképpen
többször aláhúzta, hogy az ittlét nem izolált szubjektum, nem szolipszisztikus
én), ám ha a hagyományos terminusnak egyáltalán értelmet lehet kölcsönözni (s
persze nem biztos, hogy kell), akkor ez itt, a szorongás által jelzett hangoltság fe-
nomenológiai leírásában, jellemzésében történhetnék. Az „egzisztenciális »szolip-
szizmus«” fogalma azonban (ahol is nem szabad szem elől tévesztenünk az idé-
zőjelezés által jelzett ironikus távolságtartást) annyiban – von Herrmann-nal
szólva – „félreérthető fordulat”, hogy – von Herrmann kommentárját a magam
részéről így kommentálnám tovább – e terminus korántsem semleges, vagy egye-
nesen pozitív csengésű, mint a „magábanvaló lét” fogalma, hanem a hagyomány-
ban határozottan negatív, pejoratív jelentésre tett szert. Olyanra, mint ami ria-
dalmat kelt, egyfajta mumusként, vörös posztóként jelenik meg, s így nagyon is
fennáll a veszélye annak, hogy aki olvassa, a kihívó, provokatív fogalmazást fél-
reértve egyszerűen megriad, s azt látja bizonyítva, miszerint „lám, Heidegger ma-
ga vallja magát szolipszistának” (értelemszerűen: a szó hagyományos jelentésé-
ben). Más szóval, a hagyományos, elkoptatott, kiüresedett terminus hatalma
(avagy riadalomkeltő ereje) oly erős, hogy maga alá gyűri a jelentésének fenome-
nológiai áthangolására irányuló kísérletet, sőt, aki e kísérletre vállalkozik, az ma-
gát is gyanúba keveri, és azt kockáztatja, hogy – a szó hagyományos jelentésében
– „szolipszistának” minősítik vagy bélyegzik meg. Hiába jelzi Heidegger ugyanab-
ban a mondatban, hogy itt sajátságos fajta szolipszizmusról van szó, mely éppen-
ségel nem „egy izolált szubjektumdolgot helyez valamiféle világtalan felbukkanás
ártalmatlan űrjébe” – a riadalomkeltő erő (mind a mondat értelme, mind a főnév
jelzője iránt) bizonyos értelemben vakká és süketté tesz. Ahelyett, hogy sikerült
volna áthangolnia a szolipszizmus fogalmát, így Heideggert magát is jónéhányan
a szolipszizmus (közkeletű, elmosódott) fogalma alá sorolták be (távoli analógia
Platónnal, akit államutópiája megvalósítása során eladtak rabszolgának). 

VI. SZOLIPSZIZMUS ÉS INTERSZUBJEKTIVITÁS

Ha nem lehet beszélni szubjektumról világ nélkül, akkor ebben az értelemben
éppoly kevéssé van adva egy önmagában elkülönült, izolált én mások nélkül.38
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39 Vö. SZ 5.§., 17. o.: „Die so gefaßte Analytik des Daseins bleibt ganz auf die leitende Auf-
gabe der Ausarbeitung der Seinsfrage orientiert. Dadurch bestimmen sich ihre Grenzen. Sie
kann nicht eine vollständige Ontologie des Daseins geben wollen, die freilich ausgebaut sein
muß, soll so etwas wie eine »philosophische« Anthropologie auf einer philosophisch zureichen-
den Basis stehen. In der Absicht auf eine mögliche Anthropologie, bzw. deren ontologische
Fundamentierung, gibt die folgende Interpretation nur einige, wenngleich nicht unwesentliche
»Stücke«. Die Analyse des Daseins ist aber nicht nur unvollständig, sondern zunächst auch vor-
läufig.” Vö. még 26. §., 122. o: „Zwischen den beiden Extremen der positiven Fürsorge [...] hält
sich das alltägliche Miteinandersein und zeigt mannigfache Mischformen, deren Beschreibung
und Klassifikation außerhalb der Grenzen dieser Untersuchung liegen.” Lásd még pl. Zolli-
koner Seminare, 157. o, ahol Heidegger arra emlékeztet, hogy „die Frage nach dem Menschen
in »Sein und Zeit« nicht in der Weise einer Anthropologie gestellt wird” (vö. még uo., 163. o.).

40 Vö. SZ 26.§., 117. skk. o., elsősorban 119. o. Lásd LI 145. o. 

Az interszubjektív dimenzió – ahogy az erre vonatkozó szemrehányások és igé-
nyek újra és újra megfogalmazódnak – Heidegger fő művében hozzávetőleg ab-
ban az értelemben csakugyan kidolgozatlan, ahogy a külvilág létére vonatkozóan
sem kapunk semmiféle plauzibilis bizonyítást, igazolást. Mindkét esetben Hei-
degger úgy véli ugyanis, hiányosak és elhibázottak azok az előfeltevések, melyek
talaján a vonatkozó igények egyáltalán megfogalmazódnak, a problémákat így
nem megoldani, hanem feloldani kell. Ha a helyes előfeltevések talajára helyez-
kedünk, a vonatkozó problémák – nem megoldódnak, hanem – eltűnnek. Az in-
terszubjektiv dimenzió kidolgozására azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a szub-
jektumok először is – szubjektumok. Azaz önmaguknak, önmagukban vannak
adva, önmaguk létéről bizonyosodnak meg, s ezek után (hogy a szolipszizmus fe-
nyegető rémét el lehessen oszlatni), sürgető szükség támad arra, hogy közöttük
kapcsolatokat teremtsünk: köztes, szubjektumközi, inter–szubjektív viszonyokat
hozzunk létre és dolgozzunk ki. Ám ha a heideggeri felfogás értelmében, miként
az embernek mint világban-való-létnek a fogalma szükségtelenné és feleslegessé
tesz a „külvilág” létére vonatkozó bármiféle bizonyítást, úgy az embernek mint
eredendő Mitseinnek a felfogása – mint aki számára a „mások” éppoly eredendő-
en adottak, mint saját maga, s a másokkal való együttlét saját létének alapvető lét-
módja – kiüresíti és feleslegessé teszi az inter–szubjektivitás (szubjektumköziség)
lehetőségének részletesebb kidolgozását. (Egy antropológiában ennek mindazon-
által meglehet a maga helye és fontossága, Heidegger fő műve azonban elsődle-
gesen fundamentálontológiai igényekkel lépett fel; egy antropológia számára mű-
ve, mint utalt is rá, csak „fragmentumokat” tartalmaz.39) Heidegger nézőpontjából
én korántsem adódom önmagamnak „elsődlegesen”, „korábban”, avagy nagyobb
fokú „bizonyossággal”, mint „mások”. Én önmagamra közvetlenül éppúgy a mun-
kában, a tevés-vevésben találok, mint másokra, semmilyen értelemben nincs így
„prioritásom” velük szemben. Másokkal a környezeti világban találkozunk, írja
Heidegger, sőt még saját magunkkal is: „én” mindenekelőtt úgy találok magamra,
mint aki ezt meg ezt csinálja, űzi, végzi, nem pedig úgy, mint aki „tudataktusok-
ra” reflektál;40 avagy – általánosítva és kiélezve – mint aki gondolati műveleteket
végez (pl. kételkedik), s alkalmasint arra a megállapításra jut: „Gondolkodom,
tehát vagyok”. 
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41 Ezzel az állítással most magam is kapcsolódom a fogalom Heidegger általi destruktív–her-
meneutikai visszanyerésének kísérletéhez, azt kockáztatva, hogy a következő meggondolások
e fogalom valamilyen kevéssé rokonszenves válfaja alá nyernek besorolást.

42 Az „egyedül” e két jelentését az az értelmező szótár is jelzi, ld. A magyar nyelv értelmező
szótára, II. köt., Budapest: Akadémiai, 1960, 40. o.

43 Lásd SZ 27.§. 127. .o.: „Das Man ist überall dabei, doch so, daß es sich auch schon immer
davongeschlichen hat, wo das Dasein auf Entscheidung drängt.”

44 Lásd pl. Sren Kierkegaard: Vagy-vagy, 827. o.: „Hiszen nem kell más embert szülnöd, csak
önmagad kell megszülni.” Vö. ugyancsak uo., 837. o.: „De mi hát ez a saját énem? [...] a szabad-
ság”; 838. o.: „itt csak azon ’én’ legelvontabb kifejezését próbálom megkeresni, mely őt azzá te-
szi, ami. És ez nem más, mint a szabadság.”

45 Kierkegaard: Vagy-vagy, 790. o.: „Ha minden elcsendesedett valaki körül, ha minden
olyan ünnepélyes, mint a csillagfényes éjszaka, ha a lélek magára marad az egész világon, akkor
[...] szinte megnyílik az ég, és az Én önmagát választja, helyesebben megkapja önmagát” (kie-
melés F.M.I.). Lásd még uo. 870. o., ahol Kierkegaard azt írja, „az első forma, amely a választás

VII. SZORONGÁS ÉS SZABADSÁG, SZORONGÁS ÉS VÁLASZTÁS

A szabadság – redundancia-gyanútól nem mentes – kétszeri hangúlyozása az
V. pontban idézett helyen a szorongást a szabadsággal s ezen keresztül az önma-
ga-választással hozza összefüggésbe. S ha jól belegondolunk, a választásnak, dön-
tésnek – már ontikus szinten is – csakugyan van valamilyen „solus ipse” jellege.41

Bármennyi és bármilyen jó tanácsot ad például egy politikusnak szakértők serege,
neki magának kell döntenie, hogy melyikükre hallgat, hallgat-e egyáltalán rájuk,
mit dönt; senki sem segíthet neki, egyedül van (s ez így van minden egyes ember
esetében). A félreértések elkerülése végett: abban persze nincs egyedül, hogy ta-
nácsadók veszik körül, de hogy hallgat-e tanácsaikra, hogy melyikük milyen
tanácsára hallgat (ha pedig mindegyik tanácsadó ugyanazt mondja, gyanút fog-e),
ez az ő dolga, a döntés, választás terhét senki sem veszi le a válláról. Ezt neki ma-
gának – s ami ezzel egyjelentésű: egyedül neki magának (értsd: egyedül, azaz
csakis és kizárólag neki, továbbá egyedül, azaz magára hagyatva, a maga egyedül-
létében,42 melyet számos emberpéldány együttes jelenléte sem old fel) – kell meg-
hoznia. Ugyanez a belátás a fonákjáról fejeződik ki egy helyen Heideggernél: a
das Man mindenütt jelen van, írja Heidegger, ám rögvest elillan, mihelyt válasz-
tásra, döntésre kerül sor.43 Nem véletlenül, tehetjük hozzá, hiszen a választás,
döntés valami egyéni, individuális dolog, mely kiemel a többiek közül, bizonyos
értelemben elszigetel tőlük, individualizál, magamra hagy, saját szabadságomra
utal. (A halálra vonatkozó heideggeri fő tézis mintájára azt mondhatnánk:
amennyiben van szabadság, úgy az mindenkor elsődlegesen az én szabadságom)
Ennek az elszigetelésnek, elszigeteltségnek pedig, úgy tűnik, lennie is kell, ha a
szabadságnak lehetségesnek kell lennie. Ennek az alapvető személyiségkons-
tituáló szabad döntésnek – a választás választásának, melynek eredménye önma-
gam „megszülése”44 – beható elemzéseket szentelt korábban Kierkegaard, s már
nála is felmerült ezzel kapcsolatban az (akár időleges) elszigetelődés, magára ma-
radás, izoláció gondolata.45 Kierkegaard számára a választás nem csupán újra
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nyomán adódik, tökéletes izoláció”, ám ez „az abszolút izoláció azonos a legmélyebb kontinui-
tással”; (841. o.): „amikor úgy tűnik, hogy [az ember] legjobban elszigeteli magát, akkor merül
bele leginkább az egésszel való összefüggésbe” (839. o.; kiemelések F.M.I.). Az ember nem tehe-
ti meg, hogy ne válasszon; ha nem akar választani, akkor „mások választottak helyette, mert
elveszítette önmagát [...] ha a választást kiiktatjuk, akkor a személyiség öntudatlanul választ
vagy a sötét hatalmak [Heideggernél a das Man – F.M.I.] választanak benne” (uo., 774. o.). A
választásnál Kierkegaard szemszögéből (s nem kevésbé később Heideggernél is) nem annyira
a „mi”, mint inkább a „hogyan” a lényeges: „az energia, a komolyság és pátosz” (uo., 778. o.).
Az emberi valóság, mondja később Sartre, „megválaszthatja magát olyannak, amilyennek csak
akarja, de nem képes nem megválasztani magát”, „nem volt lehetősége arra, hogy ne válasszon”
(Jean-Paul Sartre: L'être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique. Édition corrigée avec
index par Arlette Elkaďm-Sartre, Paris: Gallimard (collection Tel), 1998, 524. o.; lásd A lét és
a semmi. Egy fenomenológiai ontológia vázlata, ford. Seregi Tamás, Budapest: L’Harmattan Ki-
adó – Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék, 2006, 566. sk. o.)

46 Vö. Sartre L'être et le néant, 64. skk. o., később pl. 508. sk. o; lásd A lét és a semmi, 65.
skk., 549. sk. o.

47 Vö. SZ 45. §., 233. o.: „Die hermeneutische Situation hat sich bislang nicht nur nicht der
»Habe« des ganzen Seienden versichert, es wird sogar fraglich, ob sie überhaupt erreichbar ist
und ob nicht eine ursprüngliche ontologische Interpretation des Daseins scheitern muß – an
der Seinsart des thematischen Seienden selbst.”

megnyitja a társadalmi–közösségi világot, hanem mint az esztétikai és az etikai
közti átmenet ez a világ most nyílik csak meg először egyáltalán (s innen magya-
rázható, hogy ennek reprezentatív alakjaként a családjáért gondoskodó, polgári
munkát végző házasember jelenik meg). Hogy szorongás és szabadság szorosan
összetartozik, azt majd részletesen Sartre fogja – Kierkegaard-ra és Heideggerre
hivatkozva, hozzájuk kifejezetten kapcsolódva – kidolgozni.46

VIII. TOTALITÁS ÉS ENYÉMVALÓSÁG

Utolsó lépésben egyfajta ideiglenes mérlegvonás és kitekintés gyanánt érdemes
lesz visszatérni a jelen dolgozat címében szereplő két fogalomhoz. Mindkettőről
több alkalommal esett már szó a fentiekben (elsősorban a II. pontban, az enyém-
valóság azonban közvetve vagy közvetlenül másutt is többször megjelent) – egy
rövid összegző pillantás talán mégsem lesz haszontalan.

Ami a totalitást illeti, a halál témája abból a szempontból kerül Heidegger ha-
lálelemzésének látókörébe, hogy sikerül-e az emberi ittlét létének egészét a feno-
menológiai pillantás körébe vonnia. A kísérlet sikeressége egyáltalán nincs bizto-
sítva, s ennek Heidegger is tudatában van: a bevezető megfontolások során maga
is beleütközik abba a problémába, vajon az elemzés nem szenved-e hajótörést a
vonatkozó létező létmódján.47 Más szóval nagyon is kérdéses, a vállalkozás sike-
resen végigvihető-e. A halálelemzés végkicsengése sem teljesen egyértelmű. Az
a tény, hogy az autentikus halál-felé-való-lét tervezete „ontikus” megerősítést,
„tanuságtételt” kíván – melyet a rákövetkező fejezetben a lelkiismeretnek kell
szolgáltatnia –, mindenképpen gyengíteni látszik a halálfejezet konzekvenciáit.
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48 Vö. SZ 9.§., 42. o. A következőkhöz lásd uo. Behatóbb tárgyalásra itt nincs mód, a fogalom
értelmezéséhez egyszerűen csak idézek egy olyan szempontot, mely véleményem szerint sok
ellenvetést vagy félreértést képes elhárítani: „Dasein is characterized by two fundamental traits.
First, the essence of Dasein is its existence. [...] The second trait is called ’mineness’
(Jemeinigkeit); human existence is always personalized. Like Kierkegaard, Heidegger insisted
that there is no abstract, universal ego; each human life is a project which must be taken over
by a particular human being” (Michael E. Zimmerman: Eclipse of the Self. The Development
of Heidegger's Concept of Authenticity. Athens – London: Ohio University Press, 1981, 22. o.).
Ez a megközelítés a Jemeinigkeit fogalmának vélelmezett drámaiságát jótékony – avagy kijóza-
nító – módon képes csökkenteni. Ezzel összefüggésben arra is emlékeztethetünk, hogy a Jemei-
nigkeit fogalma az individualitást jelöli: a Dasein nem csupán személyes, de individuális formá-
ban is létezik. Más szóval, „az” ember nem valamiféle gnosztikus középlény, hanem mindenkor
egzisztáló individuális ittlét, melynek léte az övé. Az általános entitások létét nem kell feltét-
lenül tagadni (Heidegger is beszél pl. népről), de csak annyiban, amennyiben individuumok
„tudatában létezik”. A csoport – hogy Sartre-ral szóljunk – nem valamiféle „hiperorganizmus”;
csak az őt alkotó tudatok fénytörésében létezik, sohasem elért totalitásként, hanem folyamat-
ban lévő totalizációként (lásd J.-P. Sartre: Critique de la raison dialectique. I : Théorie des en-
sembles pratiques précédé de Questions de méthode, Paris: Gallimard, 1960, 432. o., vö. uo.
630. o.). Ezen lehetetlenség alapja az, hogy a csoport mindig és szükségképpen egyénekből épül
fel, és egyének tartják fenn. Persze az egyének reflexiójában a (fuzionáló) csoport kvázi-orga-
nizmusként jelenik meg; ám ez, bár szükségszerű, de pusztán tudati reflex. A közösségek min-
denkori formái éppenhogy az individuumok létmódjaiként válnak fenomenológiailag hozzáfér-
hetővé.

Bárhogy legyen is, a tét az, hogy – mint szó esett róla – önmagunkat teljes egészé-
ben birtokba vegyük, elsajátítsuk – elejétől a végéig. A halált Heidegger az élet
teljességének szempontjából közelíti meg; ez a feladatkijelölés pedig sajátságos
fogalmi környezetet teremt, amely mellett számos egyéb megközelítés is lehet-
séges. Sartre számára például a halál fontos téma ugyan, ám a legkevésbé sem
azért, mert az élet teljességének funkcióját hordozza; elemzésének ez a sajátossá-
ga pedig – ha úgy tetszik, „hiánya” – még nem teszi gondolatait kevésbé rele-
vánssá.

Ami a Jemeinigkeitot, az enyémvalóságot illeti, Heidegger alaptétele így hang-
zik: „a lét, amelyről ezen létező számára saját létében szó van, mindig az
enyém”.48 Az ember számára saját léte sohasem lehet közömbös, mindig is – így
vagy úgy, de – viszonyul hozzá. Az a mód pedig, ahogy viszonyul hozzá, alkotja
az autenticitás–inautenticitás megkülönböztetés alapját. Az ittlét mindig is az
enyém – vagy így, vagy úgy. Létéhez az ember mint legsajátabb lehetőségéhez vi-
szonyul, s így „választhatja” vagy megnyerheti magát, de éppannyira el is veszít-
heti vagy csak „látszólag” nyeri meg. Az, hogy önmagát elveszítette vagy még
nem nyerte meg, azért lehetséges, mert lényege szerint olyan létező, melyet a le-
hetséges autenticitás jellemez.

Az enyémvalóság fogalma sok félreértésre adhat és adott alkalmat. Ehhez a fo-
galomhoz kapcsolódtak az egoizmusra, szolipszizmusra – vagy amiről még nem
esett szó: elitizmusra – vonatkozó, újra és újra felmerülő szemrehányások és kifo-
gások. A kérdés aligha jogosulatlan: vajon nem lenne-e jobb e fogalmat eltávolí-
tani, mintegy kimetszeni a Lét és idő fogalmi szövedékéből? Ezzel kimetszenénk
egyúttal az autenticitás–inautenticitás megkülönböztetését és annak problémakö-
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49 Ezzel alaptalanná válnék egyszersmind az az úgymond „marcionizált dualizmus”, mely
olyan színben tünteti fel a dolgokat, hogy „az egyik oldalon a hiteles, tulajdonképpeni emberi
létezésre képes Önmaga áll egyszálmagában, a másik oldalon pedig a csak nem-tulajdonképpeni
létezésre képes »akárki« differenciálatlan tömegléte” (252. o.; kiemelés F.M.I.).

50 GA 26, 239. sk. o. A következőkhöz lásd uo.
51 A fakultások vitája, in Kant: Történetfilozófiai írások, ford. Mesterházi Miklós. Budapest:

Ictus, 1996, 411. o. Ennek megfelelően „a tulajdonképpeni filozófus a gyakorlati filozófus”; lásd
Kant: „Pölitz–féle metafizikai előadások”, uő.: A vallás a puszta ész határain belül és más írások,
ford. Vidrányi Katalin, Budapest: Gondolat, 1974, 130. o. Vö. továbbá Kant: Logik. Ein Hand-
buch zu Vorlesungen. Kiadta G. B. Jäsche. Kant: Schriften zur Metaphysik und Logik. 2, Werk-
ausgabe, sajtó alá rendezte W. Weischedel, 6. köt., Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1968, 447. o.:
„a gyakorlati filozófus – a bölcsességnek tanítás és példa általi tanítója – az igazi filozófus. A
filozófia a tökéletes bölcsesség eszméje, mely megmutatja nekünk az emberi ész végső céljait.”
Lásd még A tiszta ész kritikája, A 840 (= B 868): „már a régieknél is a filozófus elnevezésen min-
denkor egyúttal és főképpen a moralistát értették”.

rét is, mely amúgy is sok bajnak a forrása. Egyrészt eltávolítanánk a das Man
többszörösen is kultúrkritikai pesszimizmusban elmarasztalt sötét tónusú képét,
vele együtt pedig a másik oldalon a halálhoz előrefutó eltökéltség, a halálhoz való
előrefutás szorongásának bátorságát vállaló eltökéltség állítólagos heroikus ma-
gányát49 – miáltal a hétkönapok világa máris barátságosabb színt öltene –, más-
részt megszüntetnénk (mintegy betemetnénk) azokat a mély árkokat és törésvo-
nalakat, amelyek a mű fogalmi szerkezetében a világban-való-lét neutrális fe-
nomenológiai leírása és az ágostoni–kierkegaard-i szorongás- és autenticitás-
probléma egymásra csúszó rétegei között újra és újra megnyílnak és markánsan
kirajzolódnak.

Az enyémvalósághoz kapcsolódik az Umwillen, a „kedvéért” fogalma, s a tétel
itt úgy hangzik: az ember – minthogy léte mindig az övé, így hát egyúttal – ön-
maga „kedvéért” egzisztál. E fogalom az egoizmus-, szolipszizmus-gyanú számára
nem kevésbé anatéma, mint az enyémvalóság. 1928-ban tartott előadásain Hei-
degger kifejti: az ittlét egzisztenciáját az Umwillen határozza meg – az ittlét ki-
tüntetett vonása az, hogy ezen létezőnek a maga létében egy meghatározott mó-
don éppen erről a létről magáról van szó. Erre persze, mondja Heidegger, rögtön
elhangozhat az ellenvetés, miszerint itt az ember végcélját határoztuk meg, ez a
végcél pedig ő maga – micsoda „extrém egoizmus”!50 Micsoda „nagyzási mánia”,
hogy az egész természet, a kultúra termékei, mind-mind az egyedi ember és az
ő egoista céljai számára vannak! – Hát, ha ez volna az ontológiai tétel értelme, az
csakugyan őrültség volna, mondja Heidegger, majd úgyszólván csendben meg-
jegyzi: amúgy Kant mintha azt mondta volna, az ember öncél.

Egy bizonyos szempontból – távoli megközelítésben – nem jogosulatlan az
autenticitás–inautenticitás fogalompárt összefüggésbe hozni a jó és rossz, a jók
és rosszak fogalompárjával (ld. 231.). E fogalompárral azonban egyszersmind az
európai filozófia embermeghatározásának alaprétegeit érintjük. Jó és rossz hagyo-
mányosan a morálfilozófia körébe tartozik, Kant alapvető meggyőződése pedig
ez volt: „Nem az értelem, egyedül a moralitás teszi az embert emberré”.51 Így hát
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jótól és rossztól, autenticitástól és inautenticitástól, végső fokon pedig minden-
kori létemnek saját szabadságom terében végbemenő enyémvalóságától mégsem
szabadulok (egy utalás erejéig megemlítendő, hogy az enyémvalóság előzményei
között nem volna nehéz felfedezni a „magáértvaló” hegeli fogalmát). Nem
szabadulunk tudniillik, ha a történetfilozófiai értelemben vett Európán belül ma-
radunk. Igazság van abban, hogy a heideggeri tétel, mely szerint az én halálom
mindig az enyém, „egy bennszülött számára édeskeveset mondana”, hiszen „az
ő világa egészen másként artikulálódik” (207.). S az is igaz: valóban nem arról van
szó, hogy „századunk nyugati emberének a halálról alkotott világlátását [...] a
földkerekség egészére” kiterjesszük (207.). Arról viszont talán igen, hogy meg-
felelő hermeneutikai szerénységgel megőrizzük az európai kultúra tradícióját,
mint olyan múltat, amely mi magunk vagyunk, s melynek akkor is lekötelezve
tudjuk magunkat, ha – minden eurocentrikus arrogancia és világra kiterjedő glo-
balizáció nélkül, mindenféle gyarmatosításról, így a „thanatológiairól” is lemond-
va – többé nem tekintjük immár univerzalisztikus módon abszolút-meghaladha-
tatlan mércének és horizontnak. 

Ha nem tekintjük is annak, attól lehet még a miénk.





1 Walter von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden… (Radnóti Miklós fordítása)
2 S. Kierkegaard: „Egy sírnál.” In: Csejtei Dezső: Filozófiai etűdök a végességre. (Schopen-

hauer, Kierkegaard és Nietzsche a halálról). Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány.
Veszprém: 2001. 269–307. o. (Csejtei Dezső fordítása)

A MULANDÓSÁG SZÉPSÉGE

T óth Marianna

„Ó jaj, hogy eltűnt minden, hogy hullt le évre év!
Éltem valóban én, vagy álmodtam itt elébb?”1

A középkori költő jajkiáltása akár a mai kor szülöttjéé is lehetne. Az elmúlástól
való félelem átível korokon és nemzeteken, s akárcsak a halál, úgy az attól való
rettegés is minden ember egyetemes osztályrésze. A költő önmagához intézett
kérdése borzadállyal való rácsodálkozás a közelgő végre: az életbe belefeledkező
ember rádöbbenése arra, hogy élete, gyorsan és észrevétlenül, akár az álom, elsu-
hant, s őt minden felkészültség nélkül éri a felismerés: egyszer csak nincs tovább.

A filozófia történetében többen is, de a legmarkánsabban két gondolkodó, Sö-
ren Kierkegaard és Martin Heidegger hívják fel arra a figyelmet, milyen csapdát
rejt magában ez a halálra való rápillantást elodázó, a személyes elmúlás tényét el-
fedő létmegélés, s egyúttal arra is rámutatnak, hogy van lehetőség másféle viszo-
nyulásra is a halálhoz. Jelen írás kísérlet arra, hogy az említett két filozófust s az
emberi gondolkodás még néhány mesterét segítségül hívva felmutassunk egy
olyan élet- (vagy inkább halál-) szemléletet, melyben nemcsak az élet mulandó-
sága, de az abból fakadó szépség és értékesség is képes megmutatkozni. Elismerve
ugyan, hogy a halálról való elmélkedés mögött, kimondva vagy kimondatlanul,
mindig ott rejlik a halhatatlanság vágya-sejtelme is, írásomban mégis igyekszem
elvonatkoztatni mindennemű vallásos-hitbéli meggyőződéstől és a halálon túli élet
kérdésétől. Ezt az elvonatkoztatást többé-kevésbé lehetségesnek is tartom, hiszen
minden embernek, bármilyen vallás híve is legyen, szembesülnie kell földi, szemé-
lyes élete mulandóságával, legyen mégoly szilárd is a túllétre vonatkozó hite.

Kierkegaard az Egy sírnál2 c. írásában érzékletesen jeleníti meg a halálhoz való
lehetséges viszonyulási módokat, valamint azt, hogy a halál „beemelése” az életbe
milyen minőségi többletet nyújthat az életnek. A filozófus rávilágít arra, hogy a
halál gondolatának komolysága a halál személyességében, a saját halál elgondo-
lásában rejlik. Minden más esetben, amikor a halált valami külsőnek, saját szemé-
lyes sorsunkon kívül állónak gondoljuk el, s ily módon eltávolítjuk – eltárgyia-
sítjuk, csupán tréfáról van szó. Az igazi komolyság tehát abban áll, ha önmagamat
és a halált együtt gondolom el, és csakis abban. Kierkegaard szerint az emberi ne-
met egyetemesen sújtó halálnak vagy akár egy hozzánk közel álló személy ha-
lálának a gondolata nem adja meg azt a komolyságot, ami jelen van akkor, amikor
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3 Csejtei Dezső: Filozófiai etűdök a végességre. 69–136. o. Id. 115. o.
4 Vö. M. Heidegger: Lét és idő. Osiris. Budapest: 2004. 274–310. o. 
5 Lásd még ezzel kapcsolatban Csejtei Dezső fejtegetéseit. In: Filozófiai metszetek a halálról.

A halál metamorfózisai a 19. és 20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban. Pallas Stúdió.
Attraktor Kiadó. Budapest: 2002. 225–227. o.
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önmagunkat gondoljuk el halottnak. Így Kierkegaard a halálhoz való bölcs viszo-
nyulás, a jól-meghalni-tudás lényegét önnön személyes halálunk elgondolásában
látja, mely szemléletmód kialakítása mindannyiunk saját, másra átháríthatatlan
feladata. Megértve a halál döntő, végső, időben meghatározhatatlan és megma-
gyarázhatatlan voltát – vagyis a maga komolyságában elgondolni a halált – igazi
értéket kölcsönöz életünknek, a rendelkezésünkre álló időnek, jelentőssé téve
abban minden egyes percet. Az időt tolvajként elrabló és semmiféle haladékot
nem adó halál tudatosítása arra készteti az embert, hogy jól használja ki idejét,
ragadja meg a mát, tegyen értékessé minden pillanatot. Kierkegaard ezért a halált
úgy fogja fel, mint egyfajta tanítót, nevelőt, aki a halál tényét illető bizonyosság
és az idejét illető bizonytalanság révén állandó készenlétre, az idő gondos fel-
használására és szüntelen munkára ösztönöz. A halál nevelő jellege így abban áll,
hogy a komolyan elgondolt halál visszahat életünkre, ösztönző erőt ad, s minden
pillanatot felügyel. De hogy a halál-tanító leckéjét, az élet és halál komolyan vé-
telét, az idő bölcs felhasználását megtanultuk-e, az csak a halállal való szembe-
sülés végső vizsgáján derül ki, amikor egész életutunkkal kell számot adnunk tu-
dásunkról. A lecke, ami fel van adva mindannyiunk számára: saját halálunk el-
gondolásával vegyük komolyan a halált, s ebből a komolyan vételből merítsünk
ösztönző erőt ahhoz, hogy jól használjuk ki az időnket, jelentőssé téve minden
percet. S hogy mit jelent az idő kihasználása? Kierkegaard elgondolásában a mun-
kát, mégpedig mindenekelőtt önmagunk megmunkálását. Így válik a halál ko-
moly gondolata a legjobb nevelővé, „amely az egyént mindennél jobban képes
önmagához segíteni.”3

A bemutatott gondolatmenettel nagymértékben rokon Heidegger halálfelfo-
gása,4 még ha az ő megközelítésében másféle terminológiával is van dolgunk. A
halál komoly gondolatának helyét itt a halálhoz viszonyuló tulajdonképpeni lét
tölti be, alapja pedig ennek is a saját halál elgondolása. Ahogy Kierkegaard, úgy
Heidegger is arra figyelmeztet, hogy egy másik ember halála – annak gondolata
vagy tapasztalata – soha nem gyakorol olyan hatást egzisztenciánkra, mint tulaj-
don halálunk lehetőségének elgondolása. A halálban nem vagyunk helyettesíthe-
tők másokkal, s nem vehetjük magunkra a másik meghalását: a halál mindenkor
az enyém.5 A fő kérdés ezért az, hogy miképpen viszonyulunk életünkkel a halál-
hoz, ! önmagunk halálához. A heideggeri leírás szerint a halál az ember (Heideg-
ger terminusával: a jelenvalólét,6 az ittlét7) küszöbönálló, legsajátabb, vonatkozás
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nélküli, legvégső, meghaladhatatlan, bizonyos, meghatározatlan, kitüntetett lehe-
tősége, melybe – a jelenvalólét létszerkezeténél fogva, az önmagát-előzés folytán
– mint saját lehetőségébe, eleve bele van vetve, s mely így állandó fenyegetése
folytán szorongással tölti el az embert. Ily módon azonban ritkán tekintünk a ha-
lálra. S ahogy Kierkegaard utalt arra, hogy a halálról való gondolkodásunk több-
nyire tréfaszámba megy, hiszen a halált valami tőlünk távoli, idegen dologként
gondoljuk el, úgy Heidegger is részletesen taglalja azt, hogy a mindennapiságban
személyes halálunk gondolatát, a saját halálunkhoz viszonyuló létet hogyan fed-
jük el. Heidegger széles tablót ad az akárki-lét Énje, a mindennapi Önmaga, a
nem-tulajdonképpeni ember ügyes mesterkedéseiről, arról, hogy a mindenna-
piságból miképpen rekeszti ki a saját halálhoz viszonyuló létet. Az „akárki” ilyen
cselfogása a halálnak állandó, s ezért fel nem tűnő halálesetként való kezelése,
mikor szenvtelenül konstatáljuk: az ember meghal. Erre a mindennapi fecsegésre,
a halál nem-tulajdonképpeni megértésére mindenekelőtt az jellemző, hogy úgy
fogjuk fel a halált, mint valami meghatározatlant, ami bennünket nem érint,
minket – egyelőre – nem fenyeget. A halál fenyegetését másra hárítjuk: az akár-
kire, voltaképpen a Senkire, elválasztva a halált az éntől, megfosztva annak
enyémvalóságától. Vagyis az akárki halálfelfogásának legfőbb tulajdonsága, hogy
személytelenné teszi, elidegeníti a halált, és így nem teszi lehetővé a halál sajá-
tunkként való elgondolását. S mivel ezzel a lényeg sikkad el, így a mindennapi
halál-megértésünk nem adja meg azt a lehetőséget, hogy saját halálunk elgondo-
lása átminősítse életünket. Heideggeri megfogalmazással élve: ahelyett, hogy bát-
ran vállalnánk a haláltól való szorongást, s a halál hozzásegíthetne legsajátabb
Önmagunkhoz, elleplezve a halál lehetőségjellegét beleveszünk az akárki-létbe.
Halálunk lehetőségének elfedése – mely mindennapi életünkben számtalan for-
mát ölthet – egy célt szolgál: a menekülést. A halál elől való menekülés áll a hát-
terében annak, hogy akárkiként fölényes közönnyel beszélünk az ember halan-
dóságáról, önmagunktól elidegenítve azt, ezért térünk ki saját halálunk gondolata
elől, értelmezzük át a halált, és fedjük el lehetőségét. A halálhoz való nem-tulaj-
donképpeni viszonyulás lényege tehát a menekülés, ez határozza meg mindenna-
piságunkat. A halál bizonyosságát s egyszersmind bizonytalanságát (e kettősséget,
mely a halál tényéből és idejéből fakad, már Kierkegaard is kiemelte) ugyan az
akárki is elismeri, de elfedi saját halálának bizonyos – bizonytalan voltát, s elhá-
rítja a halált, mint olyasmit, ami még nincs itt. A halálnak egy bizonytalan ké-
sőbbre való kitolásával az akárki elleplezi a halál bizonyosságát: azt, hogy a halál
minden pillanatban lehetséges. 

A halálhoz viszonyuló nem-tulajdonképpeni léttel, az akárkinek a halál lehe-
tőségjellegét elfedő menekülésével állítja szembe Heidegger a halálhoz viszonyu-
ló tulajdonképpeni létet. Azt a létformát, melyben az ember nem próbálkozhat
a kitérés, elfedés és menekülés szokásos módszereivel, hanem a halálhoz mint
lehetőséghez, méghozzá önnön kitüntetett lehetőségéhez kell viszonyulnia. Hei-
degger arra figyelmeztet: ez nem a halálunkon való töprengést, annak kiszámít-



60 I. FILOZÓFIA, HALÁL, KÖLTÉSZET, ÉLET, KÖRNYEZET, MŰVÉSZET, KULTÚRA

8 Heidegger, 305. o.

hatóvá tételét vagy az arra való várást jelenti. Hogy egész létünkkel tulajdon-
képpeni módon viszonyuljunk a halálhoz, ahhoz a halált lehetőségként kell meg-
érteni, s mint ilyet, elviselni. Hogyan lehet viszonyulni halálunk lehetőségéhez?
Heidegger erre a várakozás helyett az előrefutást javasolja: a lehetőségbe való
előrefutás jelenti a halálhoz viszonyuló tulajdonképpeni létet. A saját halálunk
lehetőségéhez való előrefutás teszi lehetővé önmagunk megértését, önnön létünk
feltárását a maga teljességében – azaz a minőségi létmegélést, a tulajdonképpeni-
séget. A filozófus szavaival: „az előrefutás nem más, mint a legsajátabb, legvégső
lenni-tudás megértésének lehetősége, vagyis a tulajdonképpeni egzisztencia lehe-
tősége.”8 Amit Kierkegaard a halál nevelő jellegének tekintett – vagyis hogy saját
halálunk komoly elgondolásával a halál mint tanító hozzá segít önmagunkhoz,
mert az idő bölcs felhasználására intve az önmagunkon való szüntelen munkál-
kodásra ösztönöz !, azt Heidegger az előrefutásban látja elérhetőnek. Halálunkhoz
mint a legsajátabb lehetőségünkhöz való előrefutás tárhatja fel legsajátabb lenni-
tudásunkat, ez emelhet ki bennünket az akárki-létből, s tehet tulajdonképpenivé.
Azt is mondhatnánk: a halál tesz bennünket azzá, akik vagyunk, halálunk min-
denkori lehetősége segít azzá válnunk, akivé lennünk kell: több az akárkinél. Így
válhat a halálhoz való viszonyunk az alapjává önmagunk megteremtésének, éle-
tünk hitelessé, egyedivé s valamiképpen értékessé és jelentőssé tételének. 

Az említett két filozófus legfőbb üzenete a halállal kapcsolatban tehát az, hogy
ahelyett, hogy tréfát csinálnánk a halálból, vagy menekülnénk tőle, nézzünk vele
bátran szembe, és sajátunkként gondoljuk el. S tegyük ezt azért, mert a halál ko-
moly gondolata, a halálba mint lehetőségbe való előrefutás értékesebbé teszi éle-
tünket: végességünk tudatosítása nem engedi elfecsérelni időnket, hanem önma-
gunk megvalósítására ösztönöz. De vajon mit is jelent ez tartalmilag? Számolva
azzal, hogy a nekünk kiszabott idő véges, és bármelyik perc lehet az utolsó, ho-
gyan tehető értékessé életünk? A saját mulandóságunkkal való számvetés hogyan
fordulhat át önmagunk nevelésébe, tulajdonképpenivé tételébe? A filozófusok
erre nem adnak konkrét válaszokat, azt sugallva, kinek-kinek magának kell rá-
lelni arra az útra – a saját útjára !, amelyet járva önmaga fölébe kerekedhet, s vé-
ges életét is jelentőssé teheti. A rendelkezésünkre álló idő bölcs felhasználása
mindenkinek mást jelenthet: van, akinek azt, hogy orvosként életeket ment,
másnak, hogy tanárként átadja tudását tanítványainak, vagy tudósként egy nagy-
szerű találmánnyal gazdagítja az emberiséget. De nemcsak egy kiváló tudós vagy
művész vállalkozhat arra, hogy megteremtse saját tulajdonképpeni létét: az ön-
magunkon való munkálkodás minden ember közös feladata, s élhet valaki auten-
tikusan akkor is, ha különösebb kvalitások nélkül, egyszerűen csak tisztességgel
és jó szívvel igyekszik leélni életét. Hogy önmagunk alkotása, alakítása révén ho-
gyan „profitálhatunk” személyes mulandóságunkból, hogyan tehetjük általa ér-
tékesebbé életünket, annak továbbgondolására egy más kultúrkörből való gon-
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dolkodót hívok segítségül, a tibeti buddhizmus egy mesterét, név szerint Szögyal
Rinpocsét, akinek a mulandóságról szóló tanításai jól kiegészítik Kierkegaard és
Heidegger halálfelfogását. A buddhista tantételek vizsgálatától eltekintve igyek-
szem a tibeti mester szövegeinek filozofikumára koncentrálni, így teremtve dis-
kurzust Nyugat és Kelet gondolkodása között, melynek tárgya ezúttal közös em-
beri mulandóságunk. 

Ahogy Kierkegaard és Heidegger, úgy a buddhista tanító is arra int, ne halasz-
szuk életünk utolsó perceire a halállal való szembenézést, hanem már idejében
készüljünk fel a halálra szemléletünk megváltoztatásával, s ezt a rákészülést
bármely pillanatban elkezdhetjük. Ugyan Rinpocse szerint a halálról való komo-
lyabb gondolkodásunkat elindíthatja egy hozzánk közel álló ember halála is,
mégis egyetért a nyugati filozófusokkal abban, hogy igazán csak saját halálunk
elgondolása hoz szemléletmódunkban mélyreható változást. Heideggerhez ha-
sonló leírást ad Rinpocse a hétköznapok emberének a halál lehetőségét elfedő,
attól menekülő felfogásáról, ami azonban csődöt mond, mihelyt az ember négy-
szemközt találja magát a halállal. Ezt a közfelfogást Rinpocse így jellemzi: „Az
emberek gyakran elkövetik azt a hibát, hogy felületesen kezelik a halált, és azt
gondolják, ’hát persze, mindenki meghal, nincs ebben semmi különös, ez termé-
szetes, majd velem is megtörténik.’ Ez jól működő elmélet egészen addig, amíg
el nem jön a haldoklás ideje”.9 Szintén Heideggert juttathatja eszünkbe, ahogy
Rinpocse arról ír, hogy ebben a felületes gondolkodásban a halálnak, melyről
csupán két dolog tudható biztosan, tényének bizonyossága és idejének bizonyta-
lansága, e második sajátosságát játsszuk ki. Halálunk időpontjának bizonytalan-
ságára építve toljuk ki életünkből a halált, s odázzuk el az abba való mélyebb be-
legondolást, mígnem már nincs hova tovább halogatni a halállal való szembené-
zést. A mester szemléletes hasonlatával élve: „olyanok vagyunk, mint a bújócs-
kázó kisgyerek, aki eltakarja a szemét, és azt képzeli, hogy így őt sem látja sen-
ki”.10 De azt képzelni, hogy ha mi nem látjuk a halált, akkor az sem lát meg min-
ket, ahogy Kierkegaard mondaná: tréfa, ! aminek a halál nevet a végén. 

Levonva a tanulságot, azt mondhatjuk: mindhárom bölcselőnél közös gondolat,
hogy halálunkra már idejében fel kell készülni. De arra, hogy ezt hogyan is te-
gyük, túl azon, hogy a halált sajátunkként, mint ránk vonatkozó lehetőséget fog-
juk fel, igazán jó útmutatást Szögyal Rinpocsétől kapunk. A buddhista mester
ugyanis arra hívja fel a figyelmet, hogy valójában a halállal nemcsak életünk
végén vagy egy szeretett személy elvesztésekor találkozunk. Életünk tele van „kis
halálokkal”, hétköznapjainkat át- és átszövi a mulandóság. Csupán szemléletmó-
dunkat kell megváltoztatni, hogy ezt észre vegyük, s hogy ezekből a mindennapi
„kis halálokból” tanulva a mulandóság megértésével és az elengedés gyakorlásával
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felkészülhessünk a „nagy halálra.” Rinpocse rámutat: emberi életünk tele van vál-
tozással, születés és halál folytonos váltakozásával, de még a természet is a kelet-
kezés és elmúlás örök körforgására tanít bennünket. Ezeken a mindennapjainkat
átszövő kis változásokon „a mulandóság hangja dübörög”11át, esélyt adva nekünk
arra, hogy megismerjük a halált, s felkészüljünk rá. Ez a felkészülés Rinpocse ta-
nítása szerint lényegében olyasvalamit jelent, amit a nyugati világ kevésbé ismer,
s hajlamos félreérteni: a ragaszkodás feladását és az elengedés művészetét. Pedig
hogy ennek pontos megértése és gyakorlása mennyire hasznunkra válna, az épp
a saját halálunkra való felkészülés során tűnik ki. Az életet lezáró záróvizsgának
– melyről Kierkegaard írt – a fő tantárgya az elengedés mestersége. Ennek elsa-
játítására pedig számos alkalom kínálkozik változásokkal teli életünk során. Vala-
mennyi veszteség és elmúlás, minden egyes „kis halál”, mellyel életünkben talál-
kozunk, módot ad arra, hogy a dolgok állandóságába vetett téves hitet – ami ra-
gaszkodásunk alapja, és ezért az elengedés megtanulásának legfőbb akadályozója
– átalakítsuk, s így megérthessük és elfogadhassuk mulandóságunkat.

A buddhista tanító szerint a mulandóság megértésében és a halálra való felké-
szülésben a kulcsmozzanat annak a hétköznapi gondolkodásban megkövesedett
tévhitnek a lerombolása, mely életünk minden szereplőjét és elemét igyekszik ál-
landónak feltüntetni, mert ebben a látszólagos állandóságban biztonságot talá-
lunk. Itt azonban nem másról van szó, mint arról, amire Heidegger is visszavezeti
a hétköznapiságra jellemző akárki-létnek a halált elfedő mesterkedéseit: a haláltól
való menekülésről. Hasonlóan vélekedik erről Rinpocse is: nem merünk szembe-
nézni az elmúlással, ezért a mulandóság elől menekülve biztonságot keresünk egy
hazudott állandóságban. Ez a biztonság azonban igencsak csalóka, hiszen a szün-
telen változások legnagyobb tanulsága épp az, hogy életünkben semmi sem állan-
dó. Ilyen hozzáállással azonban képtelenek vagyunk a veszteségek elfogadására,
és a halál is készületlenül ér bennünket. A megoldást látásmódunk átalakítása je-
lenti, s ez olyan feladat, melyet kinek-kinek magának kell elvégeznie. Tanulni
az életünket átható változásokból, nem makacsul ragaszkodni az állandónak vélt
dolgokhoz, hamis biztonságot keresve bennük, hanem felismerve mindennek
mulandóságát, mintegy begyakorolni a halállal való szembenézést: nem könnyű
feladat, s nem is fájdalmak nélküli. Rinpocse azonban arra biztat: a mulandóság
egyetemességét megértve mind könnyebben elfogadjuk saját életünk elmúlását
is, és belátva, hogy mindannak, amivel földi létünk során találkozunk, lényegi
természetéhez tartozik a mulandóság, képesek leszünk az elengedésre is. Rinpo-
cse – és a buddhizmus – tanítása szerint szenvedésünk igazi forrása nem is a mu-
landóság, hanem a ragaszkodás: az a tévedés és a rá épülő hiábavaló törekvés, ami
állandónak hiszi, és azzá akarja tenni azt, ami természeténél fogva elmúlásra van
ítélve. A mulandóság megértése azonban – ami csak az önmagunkon való hosszas
munkálkodással érhető el –, ha kezdetben szokatlannak és fájdalmasnak is hat,
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végső soron megkönnyebbülést hoz, hiszen felszabadít a haláltól való hiábavaló
menekülés kényszerétől. Elfogadva a mulandóságot, többé nem pazaroljuk erőn-
ket a ragaszkodásra, hanem az elengedés elsajátításával megtanuljuk a maga vé-
gességében elfogadni, szeretni és jól kihasználni az életet. Ahhoz, hogy erre való-
ban képesek legyünk, nem elég megérteni minden dolog végességét; ! alkalmazni
is kell életünkben az elengedés mesterségét, figyelmeztet Rinpocse. S hogy mit
jelent ez a gyakorlatban? A buddhista mester ismét egy hasonlattal szemlélteti ta-
nítását, s a következő gondolatkísérlet elvégzését javasolja az elengedés megérté-
séhez: „Fogj egy pénzdarabot, és képzeld el, hogy ez az a tárgy, amelyhez ra-
gaszkodsz. Tartsd összeszorított markodban, és nyújtsd ki a karod úgy, hogy a te-
nyered lefelé nézzen. Ha most markodat kinyitod, elveszted, amihez ragaszkodsz,
ezért szorosan tartod. Van azonban egy másik lehetőség is, elengedheted, és még-
is megtartod. Még mindig kinyújtott karral fordítsd meg a kezed úgy, hogy a te-
nyered fölfelé nézzen, és most nyisd ki a markod. A pénzérme még mindig a te-
nyereden van. Elengedted, és még mindig a tied, még akkor is, ha a nyílt tér ott
van körülötte. Van tehát mód arra, hogy elfogadjuk a mulandóságot, ugyanakkor
mégis élvezzük a ragaszkodás nélküli életet.”12 

Ha fel akarunk készülni a halálra, ha bölcsen és jól akarjuk élni életünket, akkor
a feladat nem kisebb, mint az, hogy a pénzérme-hasonlattal leírt viszonyulást al-
kalmazzuk életünk minden területén. Elengedni, és mégis megtartani, az életet a
maga mulandóságában elfogadni, és ezzel együtt is élvezni – mit is jelent ez? Az
elengedés gyakorlati megvalósítását: olyan életet, melyben nem ragaszkodunk sen-
kihez és semmihez, azaz nem akarjuk birtokolni, magunkhoz kötni, állandóvá ten-
ni – mert belátjuk, hogy az úgy sem lehetséges. Meg kell látnunk a sokszor elsik-
kadó különbséget a ragaszkodás és a szeretet között. Az, hogy nem ragaszkodunk
a dolgokhoz s az emberekhez, de még tulajdon életünkhöz sem, nem azt jelenti,
hogy nem szeretjük azt (vagy őket), hanem hogy nem próbálunk semmit sem hasz-
talanul állandóvá tenni, hanem megértjük mindennek a mulandóságát. De attól
még nagyon is szerethetünk! Mulandóságunk megértése nem a halandóságunkon
való szüntelen kesergést, a haláltól való rettegést, de nem is a halál várását kell,
hogy eredményezze, hanem a ragaszkodás kényszerétől mentesült szabad örömet,
mellyel életünk minden egyes percét élvezhetjük, tudván, hogy benne minden –
az öröm, de a szenvedés is – mulandó. Életünk valamennyi örömteli pillanatára úgy
tekinteni, mint a boldogság fel-fellobbanó, de nyomban ki is alvó lángjára: ezt je-
lenti az elengedés. Rinpocse arra biztat: szeressünk, de ne ragaszkodjunk. Élvezzük
az életet bölcsen, mert a perc boldogsága épp oly édes, mint az örökkévalóságé, ha
nem akarjuk állandóvá tenni azt: mulandósága nem ejt csorbát szépségén.

Sőt, Rinpocse tanítása szerint a végesként megértett életet tudjuk csak igazán
élvezni és szeretni. Ahogy Kierkegaard és Heidegger is mondja: életünk mulan-
dóságának tudatosításával válunk képessé időnk bölcs kihasználására, azon mun-
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kálkodva, hogy – önmagunk megteremtésével, tulajdonképpenivé tételével – ér-
tékessé tegyük véges életünket. Itt azonban elválik Kelet és Nyugat útja: míg a
nyugati gondolkodók az önteremtés – önfejlesztés útját önmagunk egyedivé téte-
lében, a csak ránk jellemző Én kimunkálásában látják, addig a keleti bölcs olyan
életvezetést javasol, amely nem elkülönít, hanem épp ellenkezőleg, összeköt má-
sokkal. Anélkül, hogy bármiféle sablonos általánosítás hibájába esnénk, vegyük
észre a kétféle szemléletmódnak már a halálfelfogásban megmutatkozó különbö-
zőségét. Kierkegaard azt hangsúlyozza, hogy csak saját halálunk elgondolása je-
lent igazi komolyságot, még egy hozzánk közel álló személy halálával való szem-
besülés is csupán hangulat, mint ahogy az is, amikor a minden embert egyenlően
érintő halálra gondolunk, – a halálnak ilyetén elgondolásai nem bírnak az életet
átformáló erővel. Heidegger pedig, aki a halálhoz viszonyuló létben keresi a leg-
sajátabb lenni-tudás, a tulajdonképpeniség elnyerésének lehetőségét, csak az
akárki menekülő fecsegésének tartja a minden embert egyformán sújtó halálról
való beszédet. Ezzel az erősen individualista megközelítéssel szemben Rinpocse
jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít a halál egyetemessége elgondolásának. S jól-
lehet, életünket igazán megváltoztatni képesnek ő is a saját halál gondolatát látja,
szemléletváltozásunkra gyakorolt hatásában azonban nagy jelentőséget tulajdonít
szeretteink elvesztésének is. Míg a nyugati filozófusok elgondolásában a halál
olyasmire tanít bennünket, ami segít egyedivé válnunk (halandóságunk tudatosí-
tása folytán lehetünk az általános akárkiségből kiemelkedő hiteles, eredeti egyé-
niséggé), addig Rinpocse úgy látja, saját mulandóságunk megértése együtt jár az-
zal a felismeréssel, hogy itt valami közös sorsban osztozunk. A halál így épp nem
az egyénivé válásra tanít, hanem a visszatalálásra a közöshöz, az általánoshoz. Az
út, ami felé a halál terelget bennünket, nem másoktól elfelé visz, az egyediség felé,
hanem összeköt másokkal, olyan egyetemességbe vezetve el, ahol az egyedi kü-
lönbségek felülíródnak, mert minden egyediség felett áll a halandóság általánossá-
ga. Vagyis Rinpocse ! Kierkegaard-ral és Heideggerrel ellentétben ! nem arra he-
lyezi a hangsúlyt, hogy saját halálom révén hogyan válhatok egyedivé, hanem arra,
hogy a különválasztottság illúziója mögött vegyük észre a mulandóság egyetemes-
ségét, s e felismerés birtokában minősítsük át életünket, egyedi létünkkel a mások-
kal való közösség felé közeledve. Rinpocse kifejti a halál tanításának azt a konkrét,
tartalmi momentumát is, ami a nyugati filozófusoknál hiányzik – szükségszerűen,
hiszen az egyéni fejlődésre vonatkozóan nem lehet tartalmi előírást adni. 

Az a tanítás, amit a halál ad számunkra, az együttérzés fontossága. Felismerve
önnön személyes létünk mulandóságát, megértjük, hogy mások is mulandóak, s
egyúttal azt is, hogy ez a mulandóság összeköt bennünket; a közösség, az embe-
riség s egyáltalán, a Másik ilyetén bevonása a halálról való gondolkodásba, mint
láttuk, a nyugati filozófusoknál hiányzott. Amire a halál-tanító megtanít ben-
nünket az elengedő szeretettel és az állandóság illúziójának felszámolásával, az
! Rinpocse szerint ! egyrészt az élet örömteli élvezete, másrészt a mások iránti
együttérzés. Schopenhauer óta, sajnos, hajlamosak vagyunk ezt a fogalmat is fél-
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reérteni, és azonosítani valami szenvelgő részvéttel, de amiről itt szó van, az sok-
kal inkább a gyakorlatban is megnyilvánuló, segítő szeretetet jelenti. Mások meg-
segítésének, a másokért való tenni-akarásnak a vágya a mulandóság egyetemes-
ségének megértéséből fakad: ennek révén valóban együtt-érezzük magunkat má-
sokkal, olyan egységben, mely minden individuális különbség felett áll; mulandó-
ságunkban mind egyek vagyunk. A halál teremtette közösségben vagyunk csak
igazán együtt másokkal, a halálban élünk meg olyasmit, amiben életünk minden
egyéni jellege eltűnik, és valami egyetemesnek válunk a részesévé. E tekintetben
tehát Rinpocse a halálnak épp ellentétes tanítást tulajdonít, mint nyugati társai:
mulandóságunk megértése nem egyediségünk kimunkálására nevel, hanem az
egyéni határokon átívelő együttérzésre. Saját mulandóságunk az, ami mindenek-
felett összeköt bennünket a többi emberrel, s az ebből a felismerésből ébredő
együttérzésnek a megvalósítása, tényleges megélése adja azt a tartalmat, amire
bölcsen felhasznált időnket fordíthatjuk. Így buddhista szemszögből az önfej-
lesztés igazi útja az együttérzés kialakítása és gyakorlása. 

Az egyetemes mulandóság megértése nemcsak saját életünk jelentőssé tételéhez
járul hozzá, hanem segít meglátni mások értékességét is. Felismerve a többi ember
törékenységét, megtanuljuk becsülni, értékelni őket s azt a mulandó időt, amit
együtt tölthetünk. Együttérzésünk forrása, hogy nemcsak saját életünket, hanem
mások létét is a maga mulandóságában értjük meg, és sajátunkként ismerjük a má-
sik ember fájdalmát, amit a halállal való szembenézés jelent; a fájdalmat, amit egyi-
künk sem kerülhet ki, miközben hosszú és fáradságos munkával megtanuljuk az
elengedést, s immár képessé válunk ragaszkodás nélkül élvezni az életet. Így válik
saját mulandóságunk a mások iránti együttérzés és szeretet nagy tanítójává.

Az elengedés és az együttérzés mellett van azonban még valami, amire halálunk
komolyan vétele képes megtanítani bennünket. E ponton nehéz elvonatkoztatni
a halhatatlanságba vetett hit kérdéskörétől, hiszen egy hívő ember egyszerre éli
meg mulandóként és múlhatatlanként életét. Ahogy a keresztény vallás megkíván-
ja, hogy lássunk túl saját halálunkon, úgy a buddhizmus sem végérvényes megsem-
misülésként fogja fel a halált. Életünk értékessé tételében a halhatatlanságban való
hitnek épp oly nagy szerepe lehet, mint a mulandóság megértésének, és másképp
tekint személyes mulandóságára az, aki a halált nem végső elmúlásnak tekinti. Saját
mulandóságunk megértésében, a halálunkra való felkészülésben így kétségkívül
meghatározó szerepe van egyéni hitünknek, mégis, úgy gondolom, van a személyes
mulandóságnak egy olyan szintje, melyet érintetlenül hagy az öröklétre vonatkozó
hitünk. Bármilyen erőt vagy vigaszt is merítsen egy hívő ember abból a gondo-
latból, hogy halála után is élni fog, ez a homályba burkolózó, titokzatos létezés va-
lahogy idegennek hat, s nem változtat azon a tényen, hogy egyéni, jól megszokott,
hús-vér életünk elmúlásra ítéltetett. A halhatatlanság reménye nem ment meg a
mulandóság fájdalmától, legfeljebb csillapítani képes azt. 

A halál e harmadik nagy tanításának – melybe, mint említettem, már a hit is
beleszól – fő iránymutatása az, hogy becsüljünk meg minden egyes pillanatot,
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mert az mulandó, ám mindeközben vegyük észre azt is, ami megmarad. A budd-
hista tanító itt a szüntelen változások mögött rejlő változatlanságra mutat rá: mi-
közben hétköznapi szemléletünk átalakításával felismerjük a bennünket körül-
vevő dolgok nem-állandóságát, s a közös mulandóság megértésével saját halá-
lunkra is felkészülünk, képessé válunk arra is, hogy olyasmit keressünk, ami nem
múlik el. Valamit, ami megragadhatatlan, megnevezhetetlen, de ami ott áll min-
den változás mögött, és legyőz minden halált. Hogy ezt a Valamit elnevezzük-e
Istennek, és valamelyik vallás híveként milyen módon viszonyulunk hozzá, már
egy másik kérdés. Jelen tanulmány keretein belül sokkal inkább az releváns, hogy
észrevesszük-e egyáltalán ezt a valamit, hogyan vesszük észre, s ez a felismerés
milyen hatást gyakorol életünkre, mulandóságunk megélésére. Annak belátása,
hogy saját személyes létem mulandó, van azonban valami, ami nem múlik el, az-
után maga után von olyan felvetéseket is, mint hogy hogyan viszonyul az én létem
e másféle Léthez, részesedek-e ebből az Örökkévaló létezésből, s ha igen, hogyan
módosítja ez személyes mulandóságomat – de ez már ismét csak a vallás területe.

Ha csak mulandó földi életünkre korlátozzuk a kérdést, meg kell állnunk itt:
változásokkal teli életünk során, mikor mindenről lehull az állandóság álarca, és
feltűnik a csupasz valóság, az egyetemes mulandóság, felébredhet bennünk egy
sejtelem, ami talán több a reménynél, de még nem is nevezhető ismeretnek: az
Örökkévalóság sejtelme, amit – élve Rinpocse javaslatával – nevezzünk most ih-
letnek. Ezek az ihletett percek, mikor megsejtünk – vagy sejteni vélünk – vala-
mit, ami állandó, rendszerint túl gyengék, szokatlanok és bizonytalanok ahhoz,
hogy átformálják életünket. Rinpocse azonban arra biztat, hogy ragadjuk meg
ezeket a különleges pillanatokat, és engedjük, hogy átalakítsák a mulandóságról
való elképzelésünket, mert e percek nemcsak örömmel és békével töltenek el
bennünket, de felélesztik bennünk azt a bizonyosságot is, hogy „van valami ben-
nünk, amit semmi sem rombolhat le, amit semmi sem változtathat meg, ami nem
halhat meg”.13 Az örökkévalóságról üzenő pillanatok így hozzá járulnak önma-
gunk alkotásához – neveléséhez, mert miközben megtanuljuk elfogadni, hogy
életünk mulandó, ám mulandóságával együtt is lehet szép és értékes, mégsem lát-
juk a halált az életünk felett korlátlan hatalommal bíró, mindenható úrnak. 

Hogy melyek is ezek az ihletett percek, talán nem szorul túl nagy magyarázat-
ra, hiszen mindannyian átélünk olyan pillanatokat, melyek kiemelnek a hétköz-
napi valóságból, s bár nem feltétlenül rendkívüliek, mégis valahogy az emlékeze-
tünkbe vésődnek. Rinpocse olyan példákat említ, mint egy felkavaró zenedarab
hallgatása, a szálló hópihék vagy a lebukó nap látványa, a derűs boldogság, ami
a természet szépségeiben gyönyörködve tölt el. Példáit nem véletlenül a termé-
szetből mint az ihletettség legfőbb forrásából meríti: az a csendes derű, amivel
ezek az élmények megajándékozzák az embert, leginkább a természetben, annak
révén, az által közvetítve érhető el. Erről a természet nyújtotta szépségről, s az
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ennek nyomán felébredő sejtelemről szól Kosztolányi Dezső két méltán híres
verse, a Hajnali részegség és a Szeptemberi áhítat. A Hajnali részegség lírai énje
– aki a Boldog, szomorú dalban már megvallotta: „itthon vagyok itt e világban,
/ s már nem vagyok otthon az égben”, a Halotti beszédben pedig megénekelte az
individuum végérvényes mulandóságát – nem hisz a túlvilágban. Mikor azonban
az álmatlanul töltött éjszakán felfedezi a hajnali égbolt szépségét, hogy „az égbe
bál van”, ujjongó boldogságában túllát a földi mulandóság határain, s köszönetet
mond Istennek az életért. Az örökkévalóság sejtelmét, mely mindenféle vallásos
hittől függetlenül átszövi mulandó életünket, a költő így fogalmazza meg: „Nézd
csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, / s azt is tudom, hogy el kell mennem
innen, / de pattanó szívem feszítve húrnak / dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
/ annak, kiről nem tudja senki, hol van, / annak, kit nem lelek se most, se holtan.
/ Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, / úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
/ hol lelkek és göröngyök közt botoltam, / mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
/ vendége voltam.”. Ilyen Isten-sejtő, ihletett percek sokaságát gyűjti egybe a
Szeptemberi áhítat c. költemény, ahol az immár nagybeteg költő minden erejével
az életbe kapaszkodva képes rácsodálkozni a mindennapok legapróbb örömeire
is, Istent érezve – sejtve a létezés megannyi csodája mögött. Kosztolányi, aki már
tudja, közel a halál, az elmúlás fényében másképp tekint az életre: észreveszi a
tájban, az emberekben, a megannyi természetesnek vett eseményben a szépet, az
értékeset. Ez a vers jól szemléleti, hogyan képes a halál mint tanítómester meg-
tanítani az embert minden perc becsülésére, hogyan képes megváltoztatni látás-
módunkat halálunk tudatosítása, s a leghétköznapibb élet is, felmérve annak mu-
landóságát, milyen szépségben ragyog fel: „jaj, minden oly szép, még a csúnya is,
/ a fájdalom, a koldus gúnya is.”

Életünk igazi szépségét s benne minden perc fontosságát csak mulandóságunk
tudja megmutatni. A halál e különleges ajándékára, a halandóság szépségére több
irodalmi alkotás is rávilágít. A híres angol író, J. R. R. Tolkien népszerű regény-
trilógiájának, A Gyűrűk Urának alapjául szolgáló művében, A szilmarilokban a
bibliai Teremtéstörténetet alapul véve kidolgoz egy fiktív mitológiát az ember
megteremtéséről.14 A tolkieni mítosz szerint Isten a Föld megalkotásakor külön-
leges adományokkal tüntette ki az embert: a szabadságot és a halált ajándékozta
neki. A szabadnak teremtett ember képes maga irányítani életét, a halál pedig le-
hetővé teszi az embernek, hogy eltávozhasson a világról, és ne legyen annak sor-
sához kötve. Tolkien elgondolásában a halál olyan ajándék, amit a halhatatlan lé-
nyek méltán irigyelhetnek az emberektől, az emberek legtöbbje mégis félelem-
mel tekint a halálra, nem a szabadságot látva benne, hanem a sötét végzetet. Pe-
dig Isten nem büntetésnek szánta a halált, hanem ajándéknak: az ember feladata,
hogy képes legyen ajándékként fogadni azt.
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A „halál mint ajándék” – gondolat bukkan fel Márai Sándor Béke Ithakában cí-
mű regényében is, ahol a görög mitológiából ismert Odüsszeusz-történetet dol-
gozza fel az író. A regényben a halhatatlan nimfa, Kalüpszó mesél Odüsszeusz
fiának, Télemakhosznak az ember természetéről és a halandóság értékéről. Ka-
lüpszó felajánlotta a halhatatlanságot Odüsszeusznak, aki azonban visszautasítot-
ta a halandó sorsból való kiszabadulás lehetőségét. A nimfa szerint Odüsszeusz
talán attól félt, hogy unatkozni fog az istenek között, s magyarázatként elárulja
Télemakhosznak az istenek nagy titkát: „Az isteni lét unalmas: a halhatatlanság
egyhangú és fárasztó. Kissé borzalmas is. Az Olympus, akármilyen magasztos tar-
tózkodási hely, tele van unatkozó istenekkel és istennőkkel, akik féltékenyen és
irigyen szemlélik az emberek sorsát. A halál, mellyel az istenek megáldották és
megverték az embereket, nagy ajándék is: feszültséget ad az életnek...”15 

A kikerülhetetlen halál ténye által az emberi élet egyfajta rangot és méltóságot
is kap. Mulandóságánál fogva életünk bármely pillanata kitüntethetővé tehető,
minden perc a soha -vissza – nem – térés jelentőségét hordozza magában. Ez pedig
olyan feszültsége, olyan szépsége életünknek, amit csak a halál ajándékozhat neki.
Ezért Márai – immár nem a regényíró, hanem a Füves könyv bölcse ! szerint úgy
kell élni, mintha minden cselekedetünk az utolsó lenne, állandó készenlétben: a
halál ad csak igazi tartást, komolyságot és felelősséget életünk értékessé tételéhez.16

Mire is tanít hát meg bennünket a halál, ha azt komolyan gondoljuk el, saját
lehetőségünkként? Mindenekelőtt arra, hogy vegyük észre az élet megannyi cso-
dáját, használjuk ki jól az időnket, s becsüljük meg a pillanat boldogságát, mert
az elsuhan. Megértve saját mulandóságunkat, váljunk képessé az elengedésre, s
úgy leljük örömünket bármiben, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, mert lássuk be:
az állandóság itt, a földön, csupán illúzió. Megértve mások mulandóságát is, kifej-
leszthetjük magunkban az együttérzés képességét, melynek gyakorlati alkalma-
zása kijelöli az útját önmagunk fejlesztésének és életünk értékessé tételének. S
miközben a változások mögött rejlő változatlant keressük, s talán egy-egy ihle-
tett, derűs pillanatban részesülünk is a vágyott Örökkévalóság sejtelméből, ne
szűnjünk meg értékelni életünk tovatűnő perceit, tudván, hogy mindegyik fon-
tos, vagy azzá tehető, épp azért, mert időnk véges.

Érezni az elmúlás ízét a pillanat boldogságában, mégis élvezni azt, mulandósá-
gában is szeretni, s csak még jobban értékelni életünket: ez a halál nagy ajándéka,
hisz az a boldogság, amiről tudjuk, hogy elmúlik, még édesebbnek tűnik. Éle-
tünknek ezt a mulandóságából fakadó szépségét egy kis japán vers így festi le:

„Élet? Pillangó
Harmatos fűszál hegyén.
Éppen ettől szép!”17
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EGY ÉLET MARGÓJÁRA – VAGY JÖHET MADRID IS

Csejtei Dezsőnek 

Tavasz volt…, tavasz lehetett, amikor 
a Tiszáról halszagú szelek jöttek,
s pocsolyákban fürdött az utca köve.
Görnyedt házak görnyedt évek alatt
roskadoztak, és az emberek úgy metszették
magukban a szót, ahogy az üvegmetsző vágja
mind szűkebbre a tükrös képeket – tavasz volt, 
s e tavaszban, anyádról leválva, érett
gyümölcsként világra jött a te útjára 
induló, a te nyarat is ígérő életed.

Nem voltál egyedül…, lásd, hólapátját 
érted emelte magasba pék-apád, kit 
évekkel korábban Münchenig ragadtak 
magukkal a háborút ijedten cipelő katonák. 
És anyád, ha naplót írt – akár egy konyhai 
carte postale-ba – meztelen lelke mellé 
megírta üvegálmait is mind, sejtve, hogy 
életébe, álmait valóra váltani, a fény még 
két erős, két mozgékony fiúval betekint. 

Az iskolában aztán te partra szálltál lassan, 
mint tengerész, ha régi vizekről új, más 
vizekre indulni kész, ám míg történelmet 
hullámoktól tanultál, nem vált benned, 
nem válhatott semmivé a félsz. 

S bár kinn az utcákon még csenevész 
volt az élet, és félelem béklyóiba 
szorítva vergődtek a fák, te már tudtad, 
a könyvben örök révbe értél, hisz ott, 
a fény mellett, ha oszolni kell, hát szét-
oszlik és szétszéled az árny. Ott madarak 
repülnek, akár a keleti szelek a messzire ágazó 
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csodák után, s tán híreket is lehet olvasni, ha
egyszer átjutottál az értelmet keresők kapuján.

S a tágas napok még jobban átöleltek akkor, 
amikor az ibér partok felé vetetted nyugtalan 
szemed, s tanárod, ki korábban Kierkegaard-ról 
szólott, azt mondta, erre nézz, talán 
errefelé lesz majd a te jövendő életed.

S mentél, a határokon olykor átmosolyogtad
titkos poggyászodat, vagy épp elvesztetted 
egy morózus honpolgár miatt kincsedet, amikor
spanyol földről rejtett Sophiát hoztál, hogy ő 
legyen majdan könyvesházakat idéző mindened.
S aztán Sophia mellé kerestél más asszonyt 
is, egy nyugtalan vibráló Juanitát, ki esős 
napokon neked mégis óvó napernyőt hozott…,
s ő tudta, …, igen, tudta, miért ráncolod, ha olykor
ráncolod, Ortega y Gasset miatt a homlokod.

S tágult a táj, megsokasodtak a házak. 
Melléd ült esténként Don Miguel…, ő képes 
volt haragot enyhítő szavakkal keverni, 
ha netán épp azt kellett bölcseletté tenni, 
hogy szeretni szépen és olykor flamenco 
dallamokat sírva, meghajolva kell.

Gyermekeidben pergett az idő aztán 
egyre messzebb; … fiadban a nagy akarás 
hajtott elegáns lombot, lányodban meg szülei 
érzékeny bolyongása élt tovább… S míg nagyanyjuk, 
Erzsi, a Bokor utcába fűszeres étel-illatokat hordott – 
neked az ősbölcselet is felkínálta a maga 
összetett, a maga édes-mákonyos illatát.

Nietzschével, Spenglerrel arrébb vonultál, 
megnézted, milyen a Nyugat, ha nem délszaki. 
És Münchenben nem csupán emléket keresve 
jártál, mást…, jövőt is akartál hallani.

Szobád apró volt, ma is alig fér be egy íróasztal,
ám ablakod üvegén a Dóm kettős tornya is 
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betekint, s mikor a Napból kiugrik egy-egy hajnal, 
ő már ott talál a könyveknek ölén és a könyveknek 
mindig feljebb kapaszkodó halmain. A világ kinn 
szűk, a díjak itthon másnak ragyognak, és folyton
másfelé, … másnak hullnak. Ám a spanyol király, 
akár a mesékben, köszönni eljött – ő tudta, 
mit kell mondania egy királyi babérkoszorúnak.

S jöttek vele a spanyol tájak, a templomtornyos
cipruslombok…, és idézték az üveges Madridot,
a köves Salamancát meg a nyár-esténként daltól
hangos, múlttól árkádos Plaza Mayort, s ide cipelték
a társadnak Lorcát, kit az ostoba úrhatnámság,
Bernarda házáról mit sem tudva, a nyári verő-
fényben szavakkal ütött, és aztán puskával altatott.

Tengerek jöttek, kavicsos playák, homokban
hempergőző, végtelen, fehér fodros utak,
s te tudtad, ki spanyol földön értelmet keres,
az Madrid utcáit járva mindig talál majd
titkokkal teli, égre feliramló, hűvös vizeket
ápoló szökőkutat. Ott együtt van jelen-múlt, 
a régi hírét veszítő, büszke Spanyol Armada,
s ott feltűnik sok-sok kávéházban a spanyol életet
belülről tudó, esszékben megfestő, páratlan Ortega.

Ott öcséd emlékét, kit egy rohanó autó 
vitt magával, szűk utcák tövében őrzi a nyár.
S másik öcsédet, kit földönfutóvá saját családja
tett, mindennel ellátja az apályt maga mögött hagyó,
kagylókban gazdag tengerár. S ha apját már hiába
keresi – az autót kerülő – rózsákból kibújó Laura, 
az idő sebes útján lépdelve még mindig azt 
hisszük, hogy van, hogy lehet még valami új, 
valami későn megérő nagy csoda.

Lányod emberek igazát keresi, s papírból 
bont ki bűnöket. S bár neve ’Isten kegyelmét’ jelenti,
tudnia kell azt is: a bűnösnek hol lesz hűvösebb. 
Így élünk…, olvasunk spanyol, német, magyar 
filozófiát, s olykor a rideg bölcseletbe toldjuk-foldjuk 
a lírának oldottabb szavait – s ha Spengler a jövőben 
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látta a világ Nyugatát, mi ezzel is számot vetve, 
nézzük, keressük, mitől eszesebb, mitől nyugodtabb,
mitől teljesebb minden magyar itt. S attól még él,
erjed a philo-Sophia, ha éveid vándorútjain
feltűnnek lassan az éltesebb lépcsőfokok, 
e ’nőt’ még úgy ölelheted magadhoz, ahogy öntötte
magába Rimbaud és Verlaine az abszintot.

A PORCELÁNFIÚ, KEZÉBEN VERSESKÖNYVVEL

(A Nyugat alkonya egyik fordítójának és értelmezőjének)

A fákon a lecsüngő levegő; az ősz
akkora erővel hajlítja meg, hogy
szinte száraz levelet formáz benne
az oxigént sietve elhagyó
széndioxid.
Az elemek kavargásában az ügyetlen
idő keresi az egyenesebb utat,
perceket potyogtat valami
nejlontasakba, s nem tudja, hogy
szökhet rá a táj a kamera szemén
át arra a vékony szalagra, 
aminek otthona egy műanyag ház 
s kerítése a csontszínűnek 
megálmodott műanyag fogazat.

A város utcáin reggelente a kirakatok
néznek szembe először egymással,
az egyikben egy bábu meztelen combján 
gördül lejjebb a nap, a másikban
egy óra bőrszíjából bújik elő a 
vágóhídra hurcolt állatok idővé vált 
sóhaja, a harmadikban meg CD-lemezek 
mögött ágaskodik egy porcelánfiú. 

Mellette könyv. Verset képzelt belé
egykoron a mester, kinek kezében
porcelánná vált a köd, a vágy és tán még
az arany is – porcelánnal áldozott ő 
a nagy Istennek, s csupán a porcelán
koporsóktól rettegett.
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S a porcelánfiú, kezében a verseskönyvvel,
egyszer csak érezni kezdi a fényes héjú
versek lélegzetét, s ahogy ujja hegyével
megtapintja őket, reped a héj, belülről
út nyílik kifelé, s immár ütemre táncolva
lépked elő az, ami eddig bent volt,
az eltitkolt Európa, az a legbensőbb,
a rejtett zugokban felnövő. 

S jönnek és újra élni vágynak a
torzóban maradt s csatákban földig
döngölt házak, új tüzekre kapnak a 
kínnal elharapott szivarvégek, a kalap
a meginduló esőben ekkor már 
valóban helyére kerül, s betölti, végre
betölti korábban elképzelt funkcióját, 
az utakon a kátyúk már nem fél repedések,
minden sejtet alapokig hatolva
elpusztít a kemo... És a lélek zöld robbanása
is messzire hatol: a járdákon vígan 
csúszkálva telet kerülget, ropogós könyveket
s még ropogósabb képlemezeket 
telepít a járdaszigetekre, s lesi, hogyan válnak 
felhőkben repülő fémes pegazussá 
a tegnap még báli illatok alatt kocogó, 
kemény kövekre kihajtott fiákerek. 
Egy mobiltelefon ugrálni kezd az
út szélén, pattog, rohan, hír érkezett
bentről, és ő szóra éhes gazdáját keresi.

A porcelánfiú meg füstgomolyos kiskocsmákra
vágyik, ahol az üvegpohár csak egy pillanatig
él, ahol az öreg pincér az új DJ-énekessel
a kukák ürítése közben mindig összenéz, 
ahol a pizza oly meleg, akár a jövőbe elpárolgó 
lélek, s ahol a terítőn a borfolt a 
haldokló agy parányi vércseppjévé válik, 
ahol a verseskönyv testébe mozgékony, 
halandó élet költözik, ahol a bordára ráépül
a hús, a húson mint apró duzzanat 
kivirágzik a lélek, ahol a lányok szoknyája 
hajnaltájban az ég fogasára lebben, 
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ahol a hollók csőréből
a dal a testes virágágyásokra 
fekete karcokat húzva ráesik, ahol a 
telefonból a tömeg csak lassan és szépen 
araszolva lépked elő, és a kagyló,
míg tartja a porcelánfiú, a hangokra 
figyel, fekete héjait összehúzza. 

S ahogy figyel, ...figyel ott benn meg kinn,
egyszer csak hallja azt is, hogy lélegezni kezd 
– botolva vágyak macskakövein – a felnőttebb nővé 
érett Európa, kezében telefon, asztalán pizza, 
oly meleg, akár a jövőbe elpárolgó lélek, 
a testes virágágyásokon vért még nem 
szimatol a veres homlokát már égbe emelő
pipacs, az öreg pincér meg leszedi az
asztalokról az üres tányérokat, s ahogy
koccan az üvegpohárhoz a tányér,
mintha egy hegedűszó futna bele az
éjszakába, a szalvétán meg egy nő
szoknyája az ég fogasára lebben,
s már kánkánnak örül az úr, aki nemrég
még egy koldusnak dobott némi pénzt,
de azt már nem mondhatta mellé, hogy
uram, ó, uram, bon soir; s ahogy távozóban a
tükörhöz lép, látja, a zenész a zongorát
hangolja, s amikor leül a hangszere mellé,
még az Istennel beszélget. Ám azt már nem 
látja, mégis tudja, hogy a sok éhes kavics
odakinn mint gurul összevissza, mint 
koccan egymáshoz ebben a vándorlétben,
ahol autók siklanak egymás mellett
szótlanul, ahol repülők repülnek
egymást mellett egyre hevesebben, 
ahol az újságok standjaikon úgy csepegtetik
egymásra a híreket, ahogy cseppjeit az eső
és cseppjeit a méz; s Európa haját
fújni kezdi a szél, telefonjába
hangok futnak, s onnan hangok törnek
elő, a pizza már melegebb, mint a
jövőbe párolgó lélek, már melegebb,
mint a vékonyka tűit földre szegező nap,
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a hajnal meg az ég fogasain fennakadt
szoknyák mögül már előtűnni látszik,
de mintha a hajnal pirosával korom 
is hullana alá. S már kormosabban siklanak
az autók egymás mellett szótlanul,
és az emberek a telefonba sugdosni kezdik,
hogy ez itt, ez itt még nem a mi alkonyunk,
ez csak az óceánnal ölelkező Nyugat alkonya.

SZERELEM

Feszülő vitorlája és két evezője
van ennek a virágnak, mintha
úszni akarna, s mégis itt ragadt
volna ő a földön. A járdákon
mellette apró köveken üldögél a
Nap, tán csónakot veszített, s 
úgy kötött ki a szikkadt 
betonon. Mellettük egy fiú,
egy lány, kapitányuk a hirtelen
jött szerelem, s ha a Nap
csónakját ők megtalálnák,
tán feszülő vitorláját és két
evezőjét is nekik adná az a
virág, ki bár zátonyra futott,
tudja, a vágy csak
ritkán aprótermetű.

JELENETEK A KÖNYVEK ÉLETÉBŐL

Esőcella. Úgy látszik, az Istennek
kockázni támadt kedve. Aztán meg 
újságot olvas, az ébredő emberek
lelke számára a napi hír.

A könyvnek ünnepére készülnek
a standok. Két könyv – a nyomdából
épp csak kikerülve – még összebújik,
gerincükön már nem olvadt arany 
a szerző neve, hanem bőrkötésbe
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átmentett egyszer-volt vagy talán
most már lesz…, ki tudja, oly vékonyka
az idő szalagja, s folyton megreped,
foltozni kellene talán már őt is.
Amott egy másik könyv, pipiskedve
simogatja egy gyerek, s mikor a jeges-
medve fejéhez elér, egyszer csak hó
hull a kezéből, és a jegesmedve
elindul, kiszáll a képből, s megy, 
megy egyenest a gyerek keze után, 
s viszi magával a betűket is, húzva,
igen, húzva őket magával azon a 
korcsolyapályán, melyet a didergő hó 
feszített ki a könyv és a lentebb 
mocorgó, koszlott kis szandálon
is megálló kíváncsi élet között. 

A FATEMPLOM ÉS AZ ORCHIDEA

(avagy az élet sámliján)

Lásd, én akartam, hogy
legyen a világ, a szél a tóban
halat kergessen, a vakoknak
szemében kinyíljanak a világok,
akár a sűrű fák árnyékban a fényre
éhes orchideák. Hogy mindenki
kitapogassa magában a csontot,
amikor reggel utcára lépni hív az óra,
kezét idő előtt ne tegye keresztbe az
öreg szomszéd, s az aprócska gyerek
úgy üljön ki a sámlin a függőfolyosóra,
ahogy a fatemplom, amin még évekig 
simít egyet a mester keze.

Akartam bánatból jókedvet facsarni.
S a felhő lenge öltözetéből kilépni 
látni az esőt, a tükörnek egy reggel
odaadni másik önmagát, a panaszt
úgy elfüstölni, ahogy a hamutartó
felett egyszer csak szédelegni kezd a
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gond, akartam, hogy ez a ritkás
vidék néha tömörebb legyen,
s a lábnyomok is úgy megsűrűsödjenek
rajta, mintha minden áldott nap
betérne hozzánk egy újabb látogató.

De a kisgyerek ingecskéi mégis
annyira kékek, mintha csak
lúdbőrzene benne az élet, a vakok
szemében megunt celofánként
zörögnek az orchideák, s tudják,
hogy a külső papírhéj, amit
rájuk akasztott valaki, végleg
levehetetlen immár, és a fák,
melyekből már kinőni vágynak,
erősebbek az ő vágyuknál is,
s megmarad a szemekben az
a fekete vitorlájú csend is.

S mégis, amikor az éjszakák fogai
közé fogva a vakok szemében aprót
sem mozdul a csend, s a parkettán
épp csak kicsit nyöszörög az ember,
kit szíve rossz rohanása félúton
megállni és szíve fáradt mandzsettáit
a földre fektetni késztetett, akkor,
igen, akkor kell a konyhában a
hűtőt kinyitva egy félig megdermedt
tojást találni, s héjának roppanása
után megnézni azt, hogy a gyerek,
kit az éjszaka is kinn felejtett azon
billegős sámlin, úgy néz-e a magasba
még most is, mint a fatemplom, amin
mindennap simít egyet a mester keze,
akkor kell visszagombolni az
ingét még viselő szív mandzsettáit,
s akkor kell legalább egy orchideát
találni, amin felkapaszkodhat a
fényhez a vakok szeme. 
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MADÁR A DRÓTKÖTÉLPÁLYÁN

A madarat figyeltem. Álldogált a drót-
kötélpályán, s aztán rárepült a háztetők
mezejére. Téglák pipacsait kerülgetve
kicsiket ugrott, s időnként körbejárt
egy kéménybóbitát.

Nyár volt, minden melegét a földre
vetkőzte le a Nap… S nem tudta,
a madarak idejét még az ő melege
sem tágíthatja jobban annál, mint
amennyire tágnak gondolta el
azt a kémények szirmain
megülve a madarak Istene. 

Hangos volt a nap, odalenn
autók feszegették az úttestek
nyugalmát, egy rendőr pirosat
jelzett a szabálytalanul érkező
éjszakának, aztán ugyanazzal a
lendülettel a szívéhez kapott,
a győztes, lám, mégis az éjszaka lett.

S fenn a madár még a drótkötél-
pályát próbálgatta, egyenesen
tartotta önmagát, de ahogy azt a
kéménybóbitát megkerülte, már
látszott, ott legbelül azt gondolja, 
virágfakadás ebből már nem lesz,
s a betörést is sikeresen hajtja végre
az a szabálytalanul érkező éjszaka.

Aztán csend lett. Madarak csendje.
Tollakba ágyazott. A levegő törékeny
csontjain megülő. A madár 
a drótkötélpályán fél lábon állt csak, 
s mikor a szél mellé repült, 
s ő inogni kezdett, szárnya nem 
rebbent, meg sem mozdult,
hogy küzdjön az életért.
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S ahogy ott állt – kicsit nekidőlve
a szél hintájának – már pergett is
az éjszaka mozigépe, fiókák
jöttek elő, szárnyukról még nem
vált le a fészek, s alighogy 
megszülettek ők az ágak lombjai közé, 
már csúsztak is bele az éjszakába, 
tolluk – mint emlékjel – a lombközökben 
ott nem maradt, s aztán már minden 
filmkocka üresen jött elő, 
nagy fehér semmik,
rácsos keretekbe fogva, 
pergett a film, ahogy pereg az élet, 
s ekkor a madár mind a két lábával a 
semmibe lépett, és szárnyaival
kicsit sem egyensúlyozott. 

A HÁRSFA MADONNÁJA ÉS A BAKELIT LEMEZ

A lányom szeméből feltekint rám az 
anyám is. S mintha kagylókból ömölne ki,
felém hullámzik és mégis távol marad
az a zöld fóliával védett tenger.

Az asztalon evőeszközök, kés, villa
s egy dugóhúzó a szellem palackjához,
már csak a barlang hiányzik a meséhez
nekünk, … a palack öblös mélyeként 
meg szolgáljon ez az isteni 
ígéretekkel teli sörösüveg. 

Az utcán rakodómunkások. Hátukat 
a Nap vizsgálta imént tüzesebben,
bebújt harangként ingázó nadrágjukba,
s nagy fehér petúniákká duzzasztotta az
ingüket. Egy bakelit lemez perdül kettőt
a járdán, s ahogy kettőt koppan a köveken,
a koppanás helyén fekete hangjegyek 
sírkeresztje rajzolódik rá az aszfalt kemény
bordázatára. A hársfa – fölötte hintázva – 
már napernyőit bontja, s a fekete 
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sírkeresztre egy fényszalagokkal körbevett 
madonnát ereszt rá. A rakodómunkások 
mind köréje gyűlnek. Az egyik kötelén lazít, 
a másik izmait ereszti most lazábbra; 
nadrágjuk szárán a harang hangokat keres, 
s a nagy fehér petúniákon is feltűnik 
egy-egy fényszalag. Majd a bakelit lemez
fekete magányába is beszüremkedik a
fény, s ahogy végigfut a karcos vonalakon,
egyszer csak megszületik a zene. 

Előbb csak csecsemő, magába töltene 
minden lármás hangot, aztán útjain 
ütemet, mértéket tanul, majd a 
kamaszok haragjával borít ki
magából minden régebbről valót.
S mikor már felnőtt lesz ő is, a zenéről 
úgy hullik le minden fólia, ahogy a
lányom és anyám szemében is takarás
nélkül hullámzik a tenger. Ő most már
a legteljesebb önmaga. S ekkor a 
rakodómunkások fehér petúniái a 
lehető legnagyobbra nőnek, 
míg el nem éri lelkükben a boldogság 
azt a sok-sok fényszalagot, mely a 
madonna testéhez fűzi őket. S aztán 
elcsendesül a lemez, a fekete 
sírkereszt ráfekszik az aszfalt
kemény bordázatára, a madonnát
visszaálmodja magába a hársfa, és
a rakodómunkások az izmaikat
csomósabbra, feszülősebbre kötik.

MILYEN HOSSZÚ CSEND A HALOTT CSENDJE 

Milyen hosszú csend a halott csendje,
az ágytámlától elér az egekig. 

A szemében a múlt metropolisza
alszik, az ő járdáin megáll a mozdulat,
a kirakatban repedt és foncsoros a tükör,
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a fákon, akár a félig kibomlott haj, a
gallyakra telepszik az idő, s a 
veréb most már képzeletben
ugrálja körbe folyton a percgolyót. 

Milyen hosszú csend a halott csendje,
az ágytámlától elér az egekig.

Mert annak a csendnek két utcája van,
és nyolc utcája van, s utcája
annyi már, hogy belátni képtelenség,
elfut mind, bele abba az éjszakába,
ahol a csillagoknak nincsen hangja,
csak csendje van, és van még csendhez 
támasztott Göncölszekere.





1 Karel Capek: A lábnyomok c. elbeszélése alapján (in Capek: A repülő ember. Szeged: 2000.
Lazi Könyvkiadó, 16–26. o.)

NYOMOT HAGYNI

Balogh Lehel

Egy ember sétál hazafelé éjszaka. Tél van, körülötte mindent beborít a frissen
hullott hó. Letér a főutcáról, és arra lesz figyelmes, hogy a hóban kirajzolódó láb-
nyomokból mind kevesebb lesz, mind inkább elkülönülnek egymástól a külön-
böző méretű és formájú cipőtalplenyomatok, és világosan kivehető, ki melyik ka-
pualjnál, bejáratnál tért le a járdáról.

Sétál az ember hazafelé, az utcájából már csak néhány ház van hátra, és már
csak egyetlen lábnyom előremutató sora rajzolódik ki a hóban. A nyomok egyen-
letesek, semmi jel nem mutat megtorpanásra, hezitálásra: gazdája minden bi-
zonnyal határozott léptekkel haladt célja felé. Egy bizonyos ponton azután a
nyomok hirtelen irányt változtatnak, letérnek a járdáról a férfi házának irányába,
az úton keresztül. A férfi követi a nyomokat az úttestre. Itt azonban hirtelen
megszakad a nyomvonal. Az utolsó lábnyomot nem követi semmi sem. Nincsen
nyoma sem elrugaszkodásnak, sem elcsúszásnak, egyáltalában: minden nyom,
még a nyomok eltűnésének a nyoma is megszűnik. Nyoma vész.

A férfi ott áll döbbenten az úttesten. Hátratekint abba az irányba, ahonnan ér-
kezett. Egyetlen változást észlel csupán. Az őt idáig vezető nyomok mellett im-
már az ő saját lábnyomai is jelen vannak a hóban. Közel s távol semmi nyoma an-
nak, hová tűnhetett a lábnyomok forrása. Kapualjba nem szökkenhetett be a
nyomokat hagyó, az út fölé hajló fa ágaira nem kapaszkodhatott fel, sőt a maga
által hagyott nyomokban visszafelé lépegetve sem távozhatott, hiszen mindennek
nyoma kellett volna, hogy maradjon az utolsó lábnyomok mélységében és formá-
jában. Azonban az utolsó lábnyom éppen olyan, mint az utolsó előtti, vagy az azt
megelőző. A nyomok sora racionális. A nyomok folytatódásának hirtelen meg-
szakadása ellenben vérfagyasztóan irracionális. Nincsen rá magyarázat. Egyszerre
bosszantó és félelmet keltő tény.

Egy rendőr jelenik meg a helyszínen. A férfi hozzá fordul segítségért. A rendőr
azonban nem osztozik a férfi szorongó aggodalmában, hogy választ kell találni
a nyomok váratlan megszakadására. Helyette felajánlja, hogy másnap reggel elta-
karíttatja a nyomokat, amennyiben azok továbbra is zavarják a köznyugalmat.
A férfi nem érti a rendőr értetlenségét. A rendőr nem érti a férfi értetlenkedését.
Tökéletes a diszharmónia. Addig-addig folytatódik az ügy feletti disputa, hogy
a férfi egyszer csak azon kapja magát, a nyomok természetéről folytatott vita he-
vében megfeledkezett magukról a nyomokról. Rájuk tekint, ám az ismeretlen
nyomokat ezúttal már a rendőr csizmájának nyomai egészítik ki és folytatják
szép, rendezett, megnyugtatóan racionális sorban.1
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uuu

A hiány, a diszfunkció, valaminek a meghibásodása nem csupán önmagára hív-
ja fel a figyelmet, hanem arra az utalás-összefüggésre is, amelyben mint olyan
egyáltalán megképződhet. Ez a heideggeri gondolat arra mutat rá, hogy minden-
napjaink magától értetődő történései, a megszokott mederben folydogáló esemé-
nyek többé-kevésbé automatikusan zajlanak. Nincs szükségünk állandó reflexióra
ahhoz, hogy beleágyazódjunk a világ sokrétű működésébe. Megismerjük a dolgo-
kat, tárgyakat, mechanizmusokat, és amint megismerkedtünk velük, alkalmazni
tudjuk őket. Az emberi közös világ értelemmel terhes, és ez az értelem alapve-
tően interszubjektív: csak akkor az, ami, ha közölhető, ha lehetséges benne tájé-
kozódni, ha megérthető mások számára is.

Jelek és utalások hálójában élünk. Ez a háló hol sűrűbb, hol ritkább szövésű,
és helyenként bizony a szemünk láttára feslik fel. Amikor egy jelenség értelme
nem világos előttünk, hajlamosak vagyunk túlsiklani rajta, nem leragadni nála,
hiszen az esetek többségében nem érint bennünket személyes létünkben, ha pa-
radoxonnal vagy antinómiával találjuk magunkat szemben. Meglehet például,
hogy nem értem azt a pszichológiai diskrepanciát, hogy a nyugati civilizáció em-
berei évszázadok óta fennen hirdetik az emberek közötti egyenlőség eszméjét,
sokan meggyőződéssel hisznek ennek az eszmének az abszolút érvényességé-
ben, konkrét kapcsolatainkban azonban a legkisebb fennakadás nélkül tartják
– ugyancsak meggyőződéssel – önmagukat értékesebbnek vagy értéktelenebbnek
másoknál. Vagy, másik példával élve, könnyen lehet, hogy nem képes befogadni
az elmém, miként lehetséges az, hogy atomok hasadása akkora energiát termel,
amivel városokat lehetséges eltüntetni a föld színéről. Nem értem, de tovább sik-
lok a tény felett, és elfogadom olyanként, ami ekként van, ami így működik, mi-
vel a puszta intellektuális érdeklődésen túl nem forgatja fel az életem menetét.

Más a helyzet azonban azokkal a szituációkkal, amikor az ember olyan érte-
lem-felszámolódással találkozik, amelyre képtelen indifferensen tekinteni. Pél-
dául: apró gyermek vagyok, amikor meghal a nagyapám. Megkérdezem a szülei-
met, mit jelent az, hogy meghalt, és hogy meddig lesz így „meghalva”. Azt vála-
szolják, hogy valójában „elköltözött az égbe”, olyan helyen van immár, ahol
ugyan nagyon jó neki, ám ahonnan nem tud többé hazajönni a vasárnapi ebé-
dekre, de majd soká, nagyon nagyon soká egyszer én is meg fogok halni, s akkor
újra együtt leszünk majd mind ezen a közös jó helyen, a mennyben. Vagy azt
válaszolják, hogy amikor az ember nagyon öreg már, akárcsak nagyapa, akkor
előbb-utóbb véget fog érni az élete, és egyszer csak már nincsen tovább, egyedül
az emlékeinkben él már az, akit szeretünk, és akire nem felejtünk el gondolni
olykor-olykor. Na de mi az, hogy „egyszer csak már nincsen tovább”? Akkor hol
van? Hogy érti azt, hogy vége lesz az én életemnek is? Talán az övének, igen, de
hogy az enyém véget érjen, annak egyszerűen semmi értelme.
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uuu

A halállal való szembenézés kényszere végigkíséri az emberek életét – egészen
a halálukig. Frappánsnak nevezhetőek Epikurosz híressé vált vigasztaló szavai:
„Ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi
nem vagyunk már többé.”; ám éppen a dolog lényegét vétik el. A halál gondolata
ugyanis nem pusztán azért rémisztő, mert az emberi kultúra agyonmisztifikálja
magát a jelenséget, hanem mert a személyes végesség valójában felfoghatatlan
képzet: elgondolhatatlan, milyen az, amikor már nem vagyok többé. Másról el-
képzelhetem, absztrakt módon ugyancsak hatalmamban áll elgondolni („az em-
ber meghal”, „minden ember meghal”). A személyes elmúlás, az élettörténet radi-
kális végeszakadása azonban felülmúlja a képzeletet. Pontosabban, a képzelet ak-
kor is dolgozik tovább, amidőn megkíséreljük a végpontot elképzelni: elképzeljük
temetésünket, világunknak a halálunk utáni eseményeit, saját magunk túlélését
valamilyen más formában stb. Még a keleti vallások nihilista megváltás-kon-
cepciói – a nirvána vagy a móksa – is mind-mind túl vannak a racionális-disz-
kurzív gondolkodás eszköztárán: hozzáférhetetlenek a logikusan operáló értelem
számára.

Személyes halálunk gondolata természeténél fogva nem tolerálható. Nincs vá-
lasztásunk a tekintetben, hogy érdekel-e bennünket, hogy meghalunk-e vagy
sem. A szélsőséges esetek, mint amilyen a radikális életuntság (spleen) vagy pél-
dául a katatóniás állapot minden látszat ellenére is azt demonstrálják, hogy ez a
probléma nem tud nem érdekelni bennünket. Elvégre a katatón valamely felol-
datlan pszichés konfliktus eredményeként húzódik vissza önmagába, amiképpen
az életét látszólag egykedvűen tengető személy „minden mindegy” alaphangolt-
sága sem egyéb, mint védekező reakció: lelki integritásának megóvása olyan kö-
rülmények közepette, ahol nem kínálkozik mód alternatívára. Személyes halá-
lunk bizonyosságát és a végesség problémakomplexumának racionális úton való
feloldhatatlanságát ugyanis lappangó és időről időre erőteljesen megnyilvánuló
szorongás kíséri. A halállal való szembenézés elodázása vagy elkerülése állandóan
fennálló, jóllehet változó intenzitással megnyilvánuló szorongást von maga után.
A halállal való aktív szembenézés másfelől viszont szinte az elviselhetetlenségig
fokozza ezt az általában lefojtott szorongást.

uuu

A modern tudomány „bebizonyította” számunkra, hogy a szorongás olyan je-
lenség, amelyet az ember nem szívesen él át. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az em-
ber, ha csak teheti, mindenáron kerüli, s ha ez másképp nem megy, nos még szo-
rongani is hajlandó, csak hogy egy kis szorongástól megmeneküljön. Noha vigasz-
taló lehet a tudat, hogy a tudomány alkalmasint visszaigazolja ősi sejtéseinket és
megérzéseinket, ez mit sem változtat azon, hogy nincsen választásunk: szorongásra
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ítéltettünk. Az egzisztenciálfilozófiai hagyomány szerint legalábbis a szorongás el-
kerülésének lehetősége olyan opció, amely nem adatott meg számunkra. Az ember
mint homo angsticus félelmeivel küszködve éli életét. Ama félelmeit, amelyeket
nem képes egyetlen jól körülírható tárgyhoz sem kötni, nevezi szorongásnak. A
szorongás a meghatározatlantól való alapos, de sokszor alaptalan rettegés.

uuu

Gyönyörű téli éjszaka van, épp az esti szolgálatom második óráját töltöm az
1920-as évek csodálatos, hólepte Prágájában, amikor egy férfi zaklatott hívásának
eleget téve megjelenek egy csöndes kis utcácska utolsó háza előtt. Rögtön látom,
hogy a férfi szemei zavartságról árulkodnak. Maga elé mutat az útra, és így szól:
– Hogyan magyarázza, biztos úr, hogy itt ezek a lábnyomok véget érnek a hóban?
Teljességgel érthetetlen! Abszurdum! Botrány! Onnan vezetnek, látja, de itt meg-
állnak az utca közepén, és nincs tovább. Kíváncsi lennék, maga mivel magyarázza
ezt az enigmát!” Megállok a nyomnál, és gondolkodóba esem. Bakancsommal szó-
rakozottan rugdosom a havat, és gondolkodom. Enigma... enigma... de ismerős
is ez a szó... De vajon mit jelenthet? Az mindenesetre felettébb gyanús, ahogyan
ez a férfi viselkedik. Mi köze ennek a lábnyomokhoz? Ismerte tán a személyt, aki
hagyta őket? Ha meg nem, mit akadékoskodik itten? Kárbejelentést tenne? De mi
itt a kár? Nem látom, mi is itt a tényálladék. De leginkább: mitől ennyire izgatott
ez a férfi? Csak tán nem éppen neki van egy kis vaj a füle mögött? Talán éppen-
séggel ő a felelős a nyomok engedély nélküli eltüntetéséért és enigma-keltésért,
közizgalom szításáért?

uuu

Vajon hogyan lehetséges, hogy ami az egyik ember számára egzisztenciálisan
megrendítő, az a másik számára nem hogy fennakadását nem jelent, hanem még
a figyelmét is elkerüli? A hazafelé tartó férfi az értelmes utalás-összefüggés meg-
szakadását kiszúrta nyomban. Azaz: a nyomban, pontosabban annak nem-létében
figyelt föl rá. Az nem lehet, hogy nincs magyarázat. Ennek így, ebben a formá-
ban, nincs értelme. Az értelem-láncolat megszakadása tölti el szorongással a fér-
fit. Választ kell találnia, mert különben alapjaiban rendül meg a bizalma a világ
racionális szervezettségében, kiszámíthatóságában, elviselhetőségében. Az érte-
lem kihunyása szorongást szül.

Ez az alaptézise az egzisztenciálfilozófiai bölcseletet a pszichoterápiába átültető
számos kortárs irányzatnak. Az értelem elveszítésének réme azon egzisztenciális
határszituációk egyike, amely fölött az egyén képtelen nyugovóra térni. A náci
megsemmisítő táborokat is megjárt bécsi pszichiáter, Viktor Frankl, által megala-
pított logoterápia önmagát egzisztenciális analízisként definiálja, és az ember fun-
damentális orientációját az értelemkeresésben véli megragadni. Frankl arra fi-
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2 Martin Heidegger halálfelfogásával és a jelenvalólét fakticitásával kapcsolatban vö. Csejtei
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gyelt fel, hogy a haláltáborokban azok az emberek maradtak életben, aki érte-
lemmel voltak képesek felruházni a velük történő borzalmas eseményeket. Aki
nem hagyta el magát, az képes volt mentálisan kitartani; és az nem hagyta el ma-
gát, aki értelmet talált például magában a szenvedésben, vagy aki az általános el-
embertelenedettség közegében is töretlenül hinni bírt olyan célokban, amelyek
a táborból történő szabadulás utáni élet reményét tartották életben számára.
Frankl nézete szerint az emberben még a nietzschei hatalom akarásánál vagy a
freudi gyönyör-elvnél is erősebb az értelem utáni vágy. Következésképp a szo-
rongást mindenekelőtt az értelemnélküliség érzése generálja. A világháború után
részleteiben is kimunkált logoterápiás metódus ezért arra fekteti a hangsúlyt,
hogy a terápiában résztvevő páciens visszanyerje a képességét arra nézvést, hogy
értelemmel töltse fel életét.

A Binswanger és Boss nevével fémjelzett Daseinanalízis, hasonló módon, abból
indul ki, hogy a jelenvalólétként (Dasein) tételezett ember mindig viszonyulás-
ban van világával: mindig értelmezi azt, már mindig is eleve egy létmegértésben
áll. Amikor a világ valamilyen oknál fogva széthullik az egyes ember számára, ak-
kor az értelem is kiszökik azon a résen át, amelyet a Semmi fagyos űrje üt az ér-
telem-összefüggés masszívnak hitt zománcán. A Semmi ilyetén beemelése az
elemzésbe nyíltan és bevallottan a heideggeri egzisztenciális analitikához való
visszanyúlás jegyében történik. Binswanger Freudtól távolodva és Heideggerhez
közeledve, míg Boss Heideggerrel bő évtizedig együtt dolgozva formálta meg a
Lét és idő alapvetésein nyugvó pszichotrápiás irányzatot, amely a pszichopatolo-
gicitást az inautenticitással kötötte össze. Heideggernél ugyanis, emlékezhetünk,
ama megkerülhetetlen egzisztenciálék – voltaképpen a jelenvalólét fakticitása –
zárják el a legsajátabb lenni-tudás lehetőségét, amelyek ugyanakkor lehetőséget
is teremtenek a tulajdonképpeniségre.2 Ilyen például a hanyatlás (Verfallen) vagy
éppen a belevetettség (Geworfenheit) egzisztenciáléja. Némileg profanizálva a
heideggeri szentírást, azt mondhatnánk, hogy a mindennapi létértelmezés átla-
gosságába való hanyatlás elkerülhetetlen egzisztenciális tény, ez ellen hiábavaló
is volna küzdeni. Mindazonáltal a szorongás diszpozíciója biztosítja azt a „játék-
teret”, amelyben a Semmivel szembesülve a jelenvalólét felfigyel a lelkiismeret
önmagára való felhívására: arra tehát, hogy elhatározottan sajátítsa el önmagát,
tekintettel történeti meghatározottságára, fakticitására.

A Daseinanalízis szótárában tehát a szorongás olyan negatívum, amely pozitív.
A szorongás jelzés. Nem önmagában rossz, nem betegség, amely megszüntetendő
volna. Az időről időre ránk törő szorongás arra figyelmeztet, hogy valami nem
stimmel, s ez a valami nem más, mint a világgal és önmagunkkal szembeni attitű-
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dünk. Olyan dolgokat tolunk előtérbe, amelyek nem lényegesek számunkra, és
olyanokat hanyagolunk el, amelyek nélkül valójában nem tudunk meglenni.
Mindezt annak az óhatatlanul általános szocializációs törvényszerűségnek kö-
szönhetően, hogy mindig egy mesterségesen megkonstruált emberi standard je-
löli ki az egyéni életek mértékeit. A fenomenológiai látásmód a terápiában éppen
azt jelentené, hogy a terapeuta olyan fenoméneket mutat fel, avagy enged létezni
(Sein-lassen), amelyek mindig is ott voltak, jóllehet a páciens figyelme soha nem
volt nyitott eme fenomének befogadására. Ilyen fenomén az ember halála, az ér-
telemadás jelentősége vagy például a szorongás ambivalens hangoltsága és annak
helyes útra terelő potenciálja.

A Sein-lassen kulcsfogalom Heideggernél, amely a filozófia szűkebb szakmai
berkein kívül komolyabb visszhangra talált oly egymástól távoli diszciplínákban
is, mint a környezetfilozófia vagy a pszichoterápia. A létezőket engedni hagyni,
akként, amiként megjelennek, egyfajta passzív visszavonultságba húzódni velük
szemben, figyelvén, mit közölnek számunkra, nem pedig aktívan beléjük hatolni,
szétfeszítve határaikat, rájuk kényszerítve akaratunkat: ez a heideggeri üzenet a
pszichoterápiában oly módon ölt testet, hogy a terapeuta a páciens tapasztalati
világát „engedi létezni, akként ami”. A nem befolyásolni, nem manipulálni, nem
ráoktrojálni a pszichiáter – vagy a társadalom – normakészletét a szenvedő pá-
ciensre az egzisztenciális pszichoterápiák egyik disztinktív ismertetőjegye. Ha el-
fogadjuk, hogy egy adott cseh férfi számára egy nyom nyomtalan eltűnése eg-
zisztenciális szorongást szül, és nem engedjük, hogy szakmai vagy személyes pre-
koncepcióink villámdiagnózisra késztessenek bennünket, akkor – a fenomenoló-
giai epokhé áldásos ernyője alatt – képesek lehetünk olyan fenomének felfedezé-
sére, amelyek nemhogy a beteg előtt voltak rejtve: mi sem vettük volna észre
őket az „engedni-hagyás” higgadtsága nélkül.

uuu

Nyomot hagyni. Hagyni, hogy a nyom nyomot hagyjon. A nyom elvégre csakis
akkor nyom, ha a tekintet ráirányul, és nyomként ismeri fel. Ahhoz, hogy a
nyom nyomot tudjon hagyni, elengedhetetlen egy szokatlan – már-már gyerme-
ki – nyitottság a terapeuta részéről. Az egzisztenciális pszichoterápia alapinten-
ciójának megfelelően nem engedi, hogy olyan általánosnak vélt konstruktumok,
mint az Es, az Über-Ich vagy például a halál-ösztön előre megmagyarázzák az
adott „betegség” szimptómáit. Már hetedik hónapja szorong a páciens? Akkor mi
sem egyszerűbb, mint betegségét – és magát a pácienst is – ellátni a „generalizált
szorongás” címkéjével. Onnantól fogva a „generalizált szorongó” maga is azono-
sulni fog a diagnózisával. De vajon mitől szorong a szorongó? „Voltak konflik-
tusai az édesapjával?” „Igen, egy alkalommal nézeteltérésünk volt a...” „Ne is foly-
tassa, kérem, tipikus, ödipális konfliktus, ön meg akarja ölni az apját.” „Én, az
apámat? De hiszen...” „Kérem, mi sem természetesebb ennél, ne érezzen bűntu-
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datot emiatt. Avagy érez bűntudatot attól a gondolattól, hogy meg akarja ölni az
édesapját?” „Hogyne, szörnyű még rágondolni is, de én...” „Na látja, hogy meg
akarja ölni! Ennek a jele a bűntudat, amit most érez. Ne is tagadja, fogadja el.
Majd dolgozunk rajta.” 

Pontosan ez a csapda az, amit az egzisztenciális pszichoterápia el kíván kerülni.
A May és Yalom nevéhez fűződő amerikai irányzat a szorongás alaptényét mint
egzisztenciális adottságot (existential given) fogadja el. Yalom a Jaspers által ki-
dolgozott határszituációk elméletét, némi módosítást eszközölve rajta, egziszten-
ciális antropológiája sarokkövévé teszi. May amellett érvelve, hogy a szorongás
egy olyan ősi, evolúciós válaszreakció, amely az élőlény létét és/vagy integritását
veszélyeztető helyzetekben természetes reakcióként lép fel a veszéllyel szemben,
a szorongás normális és patológiás formáit különbözteti meg. Az egzisztenciális
szorongás önmagában véve nem patológiás, hanem az emberi létforma természe-
tes velejárója. Patológiás azonban a szorongás, ha az ember nem szembesül létfor-
májának ama adottságaival, amelyek limitálják abszolút szabadságát. Efféle kor-
látozó tényezők a testünk által kijelölt határok, vagy például végességünk. A neu-
rotikus szorongás abban különbözik a normálistól, hogy olyan önkéntelen és
akaratlan védekező mechanizmusokat alakít ki az emberben, amelyek a szüksé-
gesnél is nagyobb mértékben korlátozzák életét. Ha például szorongok, amikor
közönség előtt fel kell szólalnom, ez a szorongás teljességgel normális, amennyi-
ben nem gátol meg abban, hogy ténylegesen meg is szólaljak a közönség előtt.
Amennyiben viszont olyan kontrollálhatatlan védekező mechanizmusaim nyer-
nek teret, amelyek lehetetlenné teszik a közszereplést – pánikroham, kényszeres
menekülés a fenyegető szituációból, a hangképző szervek időleges bénultsága
stb. –, akkor már patológiás szintet ért el a szorongásom, ugyanis normális emberi
funkcióimban gátol meg.

A terápia éppen arra próbálna meg rávilágítani, hogy a normális szorongás ki-
küszöbölhetetlen: ezt mindenkinek el kell fogadnia, és vennie kell a bátorságot,
hogy megbirkózzék vele. A közönség előtt való felszólalás ezzel szemben nem
vészhelyzet, az esetek túlnyomó többségében nem veszélyezteti az előadót sem
létében, sem integritásában. A patológiás szorongás tehát túlzó, aránytalan mér-
tékű, nem megfelelő válaszreakció. Az egzisztenciális adottságokkal való szem-
benézés, noha első megközelítésben direkt módon szorongáskeltő, végeredmé-
nyében a patológiás szorongás, a fóbiák és az egészséges életet gátló pszichés vé-
dekező mechanizmusok kialakulását hivatott megelőzni. Yalom négy fundamen-
tális egzisztenciális adottságot vesz számba, ezek a következők: 1. halál; 2. sza-
badság; 3. elszigeteltség; 4. értelemnélküliség. Ezek mindegyike olyan, mintha
négy aprócska, elolthatatlan láng égne az ember lelkében. Ha elhanyagolja őket,
villámgyorsan eszkalálódnak, és pusztító bozóttűzé terebélyesednek. Ha tudato-
sítja őket, és felelősséget vállal a gondolatukkal való megbirkózásért, akkor nem
csupán felügyelet alatt tarthatóak, hanem konstruktívan kiaknázhatóakká is
válnak.
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3 Kitűnően illusztrálja mindezt a 1960-as években egy Vietnámban harcba küldött amerikai
elitalakulat tagjainak tanúságtétele. Az extrém mód rizikós körülmények közé kihelyezett ti-
zenkét katona – saját bevallásuk szerint – a következő négy tényezőnek köszönhetően őrizte
meg ép eszét az alig kibírható pszichés nyomás alatt: 1. A mindenhatóság határát súroló maga-
biztosság, sérthetetlenségükbe és halhatatlanságukba vetett hit; 2. Szüntelen tevékenykedés;
3. Abszolút bizodalmuk feletteseikben; 4. Vallásos hitük. Egyikük szó szerint Istenként tekin-
tett közvetlen felettesére, míg egy másik, mélyen vallásos katona rendszeresen hosszú mérföl-
deket utazott a dzsipjén annak érdekében, hogy egy angolul nem is értő vietnámi katolikus pap-
nak meggyónja bűneit: így tartotta fenn ama hitét, hogy isteni védelem alatt áll. (May, Rollo:
The Meaning of Anxiety. New York: 1977. W.W. Norton & Company Inc., 366 skk.)

uuu

Aki sétált már hóval borított téli tájban, az tisztában van vele, hogy a hóban
sokféle nyom felfedezhető. Van, aki a madarak háromágú lábnyomára lesz figyel-
mes, van, aki egy kerékpár kerekeinek szüntelenül egymást keresztező vonalára.
A havat jellemzően a fagyott téli nyugalommal, a megpihenéssel, dermedtséggel,
szépséggel és a halállal kötjük össze. A tél egybefog(lal), összegez; a hó begyógyít,
eltemet. A téli nyomok ezért feltűnőbbek: mert ami az egybefüggő fehérségen kí-
vül reked, az láthatóbb és tartósabb a máskor rikítóan szemet bántónál is.

Kérdés, milyen nyomot hagyok. A nyomvonal, amely nyomomban húzódik,
vajon nyomatékos-e, avagy nyomban belepi az újabb porhó. Vajon haladnak-e
nyomaim nyomdokain majd mások is? Egyáltalán, számít ez? Számít ez, miután
meghalok? Lesz olyan, aki fölfigyel rá, hogy utolsó lábnyomomat nem követi már
újabb – és hogy ez botrány, abszurdum, enigma?

uuu

Yalom szerint a halállal való szembe-nem-nézésnek, a halál-hárításnak két
tipikus alesete létezik. Az egyik az egyén különlegességébe, sérthetetlenségébe
vetett hit, a másik a végső megmentő eljövetele iránt táplált bizodalom. Ami kö-
zös bennük, az az ember tényleges végességével való szembesülés elkerülése, és
a fanatikus hit, hogy az a végesség valójában nem is végesség. Az emberek meg-
halnak – az egyén mindent túlél. Amilyen készségesen hiszünk mások halálában,
ugyanolyan természetességgel utasítjuk vissza személyes megszűnésünk gondola-
tának még a lehetőségét is. Az ember vagy annyira önálló és magabiztos, hogy
tudja: ő végső soron soha nem fog meghalni, vagy pedig annyira önállótlan és alá-
rendelődő, hogy egy fiktív lény vagy hatalom jóságában meggyőződéssel bízva
tudja, hogy soha nem fog meghalni. Vagy segítenek, vagy majd megoldom ma-
gam, de olyan nincs, hogy én meghaljak.3

Ez a következetes halál-tagadás Yalom – és sokan mások – szerint olyasvalami,
amiért kár volna kárhoztatni magunkat: ilyenek vagyunk. Az ateista ugyanolyan
jóhiszemű – nem pedig rosszhiszemű, ahogyan Sartre állítja – öncsalással győzi
meg magát valamiféle személyes továbbélés lehetőségéről, mint a teista. Mert
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nem az számít, mik a politikai elveink vagy vallási nézeteink, hanem hogy mi-
lyen pszichés fantáziavilág teszi egyáltalán lehetővé számunkra, hogy személyre
szabott illúziókkal egyensúlyban tartsuk lelki világunkat. A marxista, aki egy el-
jövendő egalitáriánus kommunizmus-ideál illúziójában éli életét, ugyanúgy be-
csapja magát, mint a keresztény, aki egy eljövendő krisztusi igazság-birodalom
illúziójában éli a magáét. Aki huszonévesként öltözködik és érez („nem az számít,
hány éves vagy, hanem hogy mennyinek érzed magad”), holott hetven esztendős,
az ugyanúgy tagadja közeledését halálának pillanatához, mint aki végső stádiumú
daganatos betegként teljes komolysággal azt tervezgeti, hogyan fog egy év múlva
félmaratont futni Rióban. A haláltagadás univerzális. Megkerülhetetlen.

Yalom nem kertel. Azt állítja, totális szabadságunk, hogy azt kezdjünk az éle-
tünkkel, amit csak jónak látunk, megbénít bennünket, és szorongással tölt el. Ön-
nön végességünkkel képtelenek vagyunk szembenézni, és ez ugyancsak szoron-
gással tölt el bennünket. Abszolút módon elszigeteltek vagyunk, egyedül érke-
zünk erre a világra, egyedül is távozunk belőle, és a két végpont között is, noha
másokkal együtt, de végig egymagunk vagyunk, márpedig radikális izoláltságunk
csak táplálja bennünk a szorongást. Ráadásul minduntalan ráeszmélünk tevé-
kenységeink és a világ történéseinek hiábavalóságára, illékonyságára, talmi vol-
tára, és ez a végső értelemnélküliség, nemkülönben, szorongásba taszít. Hogyan
lehetséges a condition humaine ilyetén értelmezése után nem szorongani attól,
amit Yalom még tartogat számunkra?

uuu

Mi segíthet hát a halállal és a halálunk utáni értelem felbomlásával megküzdeni?
Hiszen amint meghalunk, minden, amit addig tettünk vagy létrehoztunk, odavész.
Vagy talán mégsem ennyire drasztikus a helyzet? Az értelem az egzisztenciális
pszichoterápia szerint akkor képződik meg az ember számára, amikor a világban
aktívan vesz részt, amikor elköteleződik dolgok iránt, amikor tehát magára lel
tevékenységében. Az értelem és az értékek nem eleve adottak, amelyekre rá kell
bukkanunk, ahogyan például Frankl hirdette, hanem nekünk magunknak kell
megteremtenünk őket, ahogyan Sartre vélte. Amilyen mértékben az ember meg-
szűnik szégyellni magát önmaga előtt, miként Nietzsche tanította, és ahogyan fo-
kozatosan közeledik önmaga felé, amiképpen Kierkegaard, majd Jaspers sugallta,
olyan mértékben rajzolódik ki előtte, milyen preferenciák és értékek mentén tud
értelmes életét élni. Ennek feladatát senki más nem végezheti el, csak az ember sa-
ját maga. A terapeuta legfeljebb abban nyújthat segítséget, hogy az ember észre-
vegye, mikor viszonyul inautentikusan önnön létlehetőségeihez, illetve ellenke-
zőleg: mikor szűnik meg halogatni a lényegbevágó döntéseket.

Számos pszichológiai technika és praktika mellett Yalom messze a leghatáso-
sabbnak tartja az ún. rippling (fodrozódás, avagy gyűrűződés) elméletét az el-
múlásból és az értelemnélküliségből fakadó szorongás enyhítésére. A követke-
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4 Yalom, Irvin: Staring at the sun: overcoming the terror of death. San Francisco: 2008.
Josey-Bass, 83. o.

zőképp határozza meg a dolgot: „Rippling refers to the fact that each of us creates
– often without our conscious intent or knowledge – concentric circles of influ-
ence that may affect others for years, even for generations.”4 Akárha az ember
egy tóba hajított kavics lenne, az általa keltett hullámok koncentrikus körökként
gyűrűznek mind távolabb és távolabb, míg egy idő múltán már nem is lehet meg-
állapítani, honnan ered a fodrozódás, ám az csak halad és halad tovább. Yalom
úgy találja, a rippling gondolata azért olyan meggyőző, mert egy olyan igaz tényt
tár fel, amelyről az emberek hajlamosak megfeledkezni. Mindannyian tudjuk,
hogy cselekedeteink, megnyilatkozásaink, akár még megjelenésünk is hatással
van másokra, ám azt tendenciózusan alulértékeljük, mekkora és milyen távla-
tokba juthat el személyes hatásunk. Csak olykor-olykor nyugtázzuk meglepődöt-
ten, hogy évek-évtizedek múltán is milyen komoly pozitív befolyással voltunk
akár olyan személyekre is, akiknek még csak a létezéséről sem volt tudomásunk.

uuu

Nyomokat hagyunk tehát. Olyan nyomokat, amelyek sok másik nyomvonallal
párhuzamosan indulnak el, sokszor azokkal össze-összeolvadva, ám egy idő után
teljességgel elkülönülten, felismerhetően. Nyomunkban azután mások is járnak,
és ahogyan mi más nyomok nyomában haladtunk egykoron, úgy most a mi
nyomdokainkon haladnak mások. Miként sokszor mi sem tudtuk, kinek a nyo-
mában jártunk, meglehet, azok sem tudják, kit követnek, akik a mi nyomunkban
járnak. Ám a legtöbb esetben mégis mi vagyunk azok, akik nem látjuk tisztán,
hogy nyomaink mennyire fontos szerepet töltenek be a kezdő nyomkeresők
nyomhagyóvá válásának fejlődéstörténetében.

uuu

A rendőr még nem ért a helyszínre: a főutcán sétál a társával, gyanakvóan vizs-
latva a kocsmából kifelé tartók ricsajos hadát, miközben forró levegőt fúj két der-
medt tenyerébe.

A férfi sem tért még rá a kis utcácskára: a kocsmából kifelé tartók ricsajos ha-
dától búcsúzik épp.

Én azonban már a helyemen vagyok. Nem tudom, hogyan kerültem ide. Nem
tudom ki hagyott hátra. És azt sem, hogyan fogok folytatódni. De annyi bizo-
nyos: folytatódni fogok.



u A fordítás alapját képező kiadás: Vlagyimir Szergejevics Szolovjov: Szocsinyenyija v dvuh
tomah II. Moszkva: 1990. 582–625. o.

1 Csejtei Dezső is foglalkozott egy orosz egzisztencialista filozófussal Filozófiai metszetek
a halálról. A halál metamorfózisai a 19 – 20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban című
művében, melynek egyik fejezetében részletekbe menően elemzi Nyikolaj Bergyajev halálfelfo-
gását. Pallas Stúdió/Attraktor Kiadó. Budapest: 2002. 450–465. o., és Scheler Erósz felfogását
is analízis tárgyává tette egyik tanulmányában. In: Éthosz és érosz. Scheler és Ortega a szere-
tetről és a szerelemről. Pro Philosophia Füzetek, (30). Veszprém: 2002. 21–34. o.

PLATÓN ÉLETDRÁMÁJA
(részletek)u

Vlagyimir Szolovjov
Farkas Zoltán fordításában

Vlagyimir Szolovjov (1853–1900) filozófiai rendszerének körvonalazásakor
mélyrehatóan tanulmányozta Platón írásait, és számos művét le is fordította
orosz nyelvre. Bár több ízben átértékelte az ókori bölcs nézeteit, rá mindvégig
egyfajta lelki társként tekintett, mondhatni bölcseleti iránytűjét Platónra hangol-
ta. Amikor 1898-ban megjelent a Zsiznyennaja drama Platona [Platón életdrámá-
ja] c. komoly vitát kiváltó írása, Szolovjov önnön életművét is mérlegre tette, és
párhuzamot vélt felfedezni a két életút között. A mű érdekessége, hogy egyszerre
foglalja magában a fentieken túlmenően Szolovjov szeretet-tanát és az adott idő-
szakban Oroszország-szerte oly népszerű Nietzsche viharos recepciójának tanul-
ságait (vö. Übermenschre vonatkozó utalások). Az idézett részletek az említett
aspektusok érvényesítése révén egyúttal betekintést nyújtanak annak a sajátosan
szolovjovi filozófiai módszernek, a mindenegység metódusának alkalmazásába
is, amely alapjaiban határozta meg az orosz (vallás)bölcselet egyes irányait. 

A szolovjovi részletek fordítása azt az időszakot hivatott felidézni, amikor Csej-
tei Dezső1 egy kiváló Platón-kurzus keretében varázsolta el hallgatóságát, köztük
ezen fordítás készítőjét.

XXIII

Ha Erósz a világmindenségben megosztott és az emberben is csak külsődlege-
sen egyesült két természet – az isteni és a halandó – közötti pozitív és lényegi ka-
pocs, akkor mi másban állhat Erósz igaz és végleges ügye, ha nem abban, hogy
magát a halandó természetet halhatatlanná tegye? Hiszen lényének legfőbb as-
pektusa, értelmes lelke révén ily módon az ember is halhatatlan. Platón szerint
itt nincs semmiféle ügy vagy feladat, és Erósznak ehhez semmi köze sincs. Ero-



94 I. FILOZÓFIA, HALÁL, KÖLTÉSZET, ÉLET, KÖRNYEZET, MŰVÉSZET, KULTÚRA

2 Az orosz nyelvben a ljubov szó egyaránt jelent szeretetet és szerelmet. (A fordító, F. Z.
megjegyzése)

tikus feladat lehet viszont közölni a halhatatlanság tényét természetünk azon ré-
szével, amely nem rendelkezik ezzel önmagában, amelyet általában elnyel a szü-
letés és a halál anyagi folyama. Logikailag Platónnak erre a következtetésre kel-
lett volna jutnia. Mind a Phaidroszban, mind A lakomában világosan és határo-
zottan különbözteti meg egymástól és ütközteti egymással Erósz alacsonyabb és
magasabb rendű ügyét – neki az ember-állattal és az igaz, állatfeletti emberrel
van dolga. Emellett emlékeznünk kell arra is, hogy a magasabb rendű ember által
Erósz egyszerre hat, teremt és létrehoz, nem pedig csak gondolkodik és szem-
lélődik. Ez azt jelenti, hogy ebben rejlik közvetlen tárgya – nem az ésszel fel-
fogható ideákban, hanem a teljes testi életben, a két Erósz közötti ellentét pedig
csupán az ehhez az élethez való erkölcsi és erkölcstelen viszonyulás ellentéte,
ami a célok és a benne megvalósuló cselekvés eredményei közötti ellentét során
jelentkezik. Ha az állati Erósz, miközben aláveti magát a vak, ösztönös vágya-
kozásnak, és a szükségszerűen meghaló testekben egy rövid időre teremti újjá az
életet, akkor a magasabb rendű, emberi Erósz önnön igaz céljául az újjászületést
vagy a feltámadást, a materiális folyamatból kiragadott testekben megnyilvánuló
örök életet kell kitűznie.

A görög nyelv gazdag a szeretetre vonatkozó kifejezésekben, és ha a gondo-
latnak és a szónak ily mestere mint Platón, miközben az emberi élet legmagasabb
rendű megnyilvánulásáról elmélkedik, nem használja a φιλία, άγάπη, στοργή fo-
galmát, hanem éppenséggel Έρως-t mond, amely az alacsonyabb rendű, állati
ösztönökre is vonatkozik, akkor ez alapján világos, hogy a két lelki mozgás – az
ösztönös-állati és a szellemi-emberi – irányában megnyilvánuló egész ellentmon-
dás nem fosztja meg őket alapjuk, legközelebbi tárgyuk és anyaguk révén előálló
reális közösségtől. A szerelem mint erotikus pátosz – függetlenül attól, hogy
felfelé avagy lefelé irányul, nem hasonlatos az Isten iránti szeretetre, az ember-
szeretetre, a szülők és a szülőföld, a testvérek és a barátok iránti szeretetre – ez
szükségszerűen a testiségre irányuló szeretet2, és csak az a kérdés – mire való?
Tulajdonképpen mire irányul ez a szeretet a testiség vonatkozásában: vajon arra,
hogy benne vég nélkül ismétlődjenek a keletkezés és elmúlás egy és ugyanazon
ösztönszerű tényei, a rútság, a halál és az enyészet egy és ugyanazon pokoli dia-
dala, vagy arra, hogy a testi felé közvetítse a szépségben megnyilvánuló valóságos
életet, a halhatatlanságot és a múlhatatlanságot?

Mivel Erósz tulajdonképpeni feladataként Platón a szépségben való szülést de-
finiálta, ez alapján világos, hogy feladata nem merül ki abban, hogy a halandó
élethez szükséges fizikai testeket hozzon a világra – ez szépség híján van – és vi-
lágos az is, hogy ezen életnek a halhatatlanságban való újjászületése vagy feltá-
madása felé kell fordulnia. Ez utóbbit Platón nem mondja ki, ám éppen ezzel az
elhallgatással függ össze az is, hogy szerelem-felfogása egy csodálatos, teltszirmú
terméketlen virág.
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XXIV.

Ha Erósz, Porosz és Penia (az isteni bőség és az anyagi szűkösség) fia azután,
hogy legyőzi és rabul ejti önnön alacsonyabb rendű anyai természete, ebben a
bukásban és rabságban hiába pazarolja erejét természetének puszta mértéktelen-
sége által, és szüleményei rútságát és enyészetét is csak leplezni tudja az élet és
a szépség pillanatnyi felvillantásával, akkor miként is cselekszik, ha benne az
atyai elv kerekedik felül az alacsonyabb rendű természeten, – mit tesz ekkor a
győztes Erósz? Igen, miben is állhat maga ez a győzelem, ha nem abban, hogy vé-
get vet a halál és az enyészet folyamatának, megerősíti az életet a pillanatban élő-
ben és meghalóban, győzedelmeskedő ereje teljében pedig megeleveníti, feltá-
masztja a haldoklót. Az ész győzelme – az igazság tiszta szemléletében, a szeretet
győzelme pedig – az élet teljes feltámadásában rejlik.

Ha Erósz valóban az ég, a föld és a pokol közti közvetítő és pontifex – hídverő,
akkor a valódi cél ezek teljes és végleges egyesítése. Miből adódhatnak ügyének
ezen korlátai: adj szépséget, de csak látszólagost, felszíneset – a festett koporsó
szépségét; adj életet, de csak pillanatnyit, elenyészőt és meghalót! Ezt a fajta szű-
kösséget az anyától nyerheti, de ő nem egy gazdag apa gyermeke is? Miben rejlik
ez a gazdagság, ha nem az élet és a szépség bővelkedő teljességében? Miért nem
adja meg ezeket teljes egészében mindazoknak, akiknek ezekre szükségük van,
vagyis minden halandónak és elenyészőnek? A nemes atyai származás nem en-
gedi meg, hogy visszavegye az adományait.

A szeretet igazi feladata – ténylegesen állandóvá tenni a szeretett felet, valóban
megmenteni őt a haláltól és az enyészettől, végleg újjászülni a szépségben. A sze-
relem filozófusának végzetes erotikus válsága csak abban állhat, hogy amikor kö-
zel került gondolatban ehhez a feladathoz, megtorpant előtte, nem döntött úgy,
hogy teljes körűen megérti és befogadja, majd pedig természetesen a gyakorlat-
ban is elvetette. Miután érzelmileg megtapasztalta mindkét Erósz erejét, és ésszel
felfogta az egyiknek a másikkal szembeni fölényét, nem engedte, hogy valóban
is győzzön. Megelégedett annak gondolati formájával, és eközben megfeledkezett
arról, hogy ezen gondolat jelentősége szorosan összefügg beteljesítésének kötele-
zettségével, azzal a követelménnyel, hogy ne maradjon puszta gondolat. Megfe-
ledkezvén tulajdon felfogásáról, miszerint Erósz „a szépség által szül”, vagyis az
eszmény érzéki realizációjában, Platón arra kárhoztatta, hogy csak spekulatíve
teremtsen.

Mi az oka ezen elégtelenségnek? A legáltalánosabb: ő is, miután elméletben fe-
lülemelkedett a halandók többségén, az életben szokványos embernek bizonyult.
A magasabb rendű követelmények és a reális tehetetlenség összeütközése még
drámaibb Platónnál, mert másoknál világosabban fogta fel ezeket a követelmé-
nyeket, és másoknál könnyebben tudta volna leküzdeni ezek erőtlenségét a maga
zsenije folytán.
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XXV.

Mind a pokol, mind a föld, mind az ég sajátos közreműködés révén követik az
embert azon végzetes időkben, amikor beléje költözik Erósz. Minden oldal szá-
mára kívánatos, hogy saját ügyéhez bőséges szellemi és fizikai erőt kölcsönözzön,
amely közben az emberben tárul fel. Kétségtelenül ez életünk legfőbb központi
mozzanata. Ez gyakran nagyon rövid, és megeshet ugyan, hogy szétaprózódik,
ismétlődik, elhúzódik évekig és évtizedekig, de végül senki sem kerülheti meg
a végzetes kérdést: mire és mihez nyerjük el azokat a hatalmas szárnyakat, ame-
lyeket Erósz kölcsönöz nekünk? Ez az életút fő minőségére, vagyis arra irányuló
kérdés, hogy minek a képét és hasonlatosságát ölti magára vagy hagyja maga mö-
gött az ember. […]

XXVII

A három említett, a szeretet legfőbb útját kijelölő fogalmat, az androgüniz-
must, a szellemi testiséget és az istenemberséget már Platónnál is megtalálhatjuk,
még ha csak burkolt formában is. Az elsőt Arisztophanész szájába adva (A la-
koma), a másodikat a szépség meghatározásaként (Phaidrosz), és a harmadikat
magának Erósznak mint az Istenség és a halandó természet közötti közvetítő erő
(Diotima tanítása A lakomában) fogalmában. Ám Platónnál ez a három elv múlé-
kony fantáziaként jelenik meg. Ezeket nem kapcsolta egybe és nem posztulálta
egy magasabb rendű életút, a halandó természet örök életre való feltámasztásá-
nak reális elveként, ehelyett rejtve maradt előtte, még ha logikailag tulajdon gon-
dolataiból fakadt is. Gondolatban eljutott Erósz teremtő tevékenységéhez, azt
mint életfeladatot – „szépségben való szülést” – értelmezte, de nem határozta meg
ennek a feladatnak a végső tartalmát, annak beteljesítéséről már nem is beszélve.

A platóni Erósz, melynek természetét és általános küldetését olyan szépen
jelenítette meg a filozófus-költő, nem töltötte be ezen küldetését, nem egyesítette
az eget a földdel és a pokollal, nem emelt közéjük semmilyen valóságos hidat, és
közömbösen röppent fel üres kézzel az ideák spekulatív világába. A filozófus vi-
szont – ugyancsak üres kézzel – a földön rekedt, a kietlen földön, ahol nem terem
az igazság.

XXVIII

Platón nem volt birtokában Erósz korlátlan erejének, hogy beteljesítse igaz
ügyét, önnön és az idegen természet újjászületését. Minden úgy maradt a való-
ságban, ahogy volt, és nem látjuk, hogy maga Platón valamennyire is közel került
volna az isteni vagy akár az angyali rendhez. De mégis megmaradt benne annak
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3 Ennek az értekezésnek az egyes részeit különböző időszakokban írta, de mint egész két-
ségtelenül a filozófus életének ahhoz a korszakához kötődik, amelyről szó van – az erotikus fel-
emelkedés és a Szicíliában tett sikertelen politikai kísérlet között időszakról.

4 A háromszor hármas felosztás.
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a bőségnek egy darabja, amelyet Porosz fia örökölt az atyjától. Platón már nem
tudott visszatérni ahhoz a megtagadott idealizmushoz, amelyik nem kívánja is-
merni az életet. Nem hiába élte meg és gondolta végig egyéniségének minden
erejével és mélységével azt az érzést, amely már önmagában, mint szubjektív ál-
lapot, ha csak egy kis időre is, de feloldja az ideális világ és a valóságos élet közöt-
ti feltétlen határt, és vet hidat az ég és föld közé, még ha ez a híd levegőből is van.

A világ általában és leginkább az emberi társadalom Platón számára nem a ta-
gadás és elhatárolódás, hanem az eleven érdeklődés tárgyává válik. A valóság és
az ideális elvárások közti ellentmondás megmarad, de már másképpen szemléli
azt Platón. Nem akarja a szemlélődés magaslatain elkerülni a rosszat, hanem a
gyakorlatban is ellene akar szegülni, ki akarja küszöbölni az igazságtalanságot,
segíteni akar a világ bajain. És mivel a jelen alapvető helyreigazítása és a teljes se-
gítség – az emberi természet újjáalakítása révén – erejét meghaladni látszott,
ezért sokkal felszínesebb, mindazonáltal sokkal kezelhetőbb feladatba kezdett –
a társadalmi viszonyok átalakításába. 

Kigondolja a legjobb együttélési formát és előadja tervezetét az Állam3 tíz kö-
tetében. Óh jaj! miután a filozófus lelkébe az élet és a politika iránt új vágyat
plántált, az álnok Erósz a szárnyain elhozta azt az alkotóerőt, amely nélkül ez a
vágy terméketlen maradt volna. Miután Platón kitért a magasabb rendű életfel-
adata elől, nem hárította el az alacsonyabb rendűt: semmilyen társadalmi és po-
litikai reformer nem vált belőle, minden törekvése ellenére sem, és nem azért,
mert túlságosan utópista volt, hanem mert utópiájából hiányzott az igazi prog-
resszív elv, mert az emberiség számára szükségtelen és érdektelen volt. Milyen
érdeklődés tudta volna kiváltani azt a javaslatot, hogy inkább Spárta, mintsem
Athén mintájára formálják át az államot, amikor már megjelent az a felfogás, mi-
szerint mind a spártai, mind az athéni civilizáció kifulladt? Helyesnek találhatjuk,
és mindenképpen éleselméjűnek és elegánsnak kell elismernünk a három alap-
vető lélekrésszel és a három kardinális erénnyel összhangban álló három társadal-
mi osztályon alapuló platóni sémát.4 Ám ez a séma olyannyira általános és formá-
lis, hogy könnyen megfeleltethető a középkori európai berendezkedésnek, figyel-
men kívül hagyva az antik és a középkori társadalmiság történeti és erkölcsi tar-
talma között fennálló lényegi különbséget. De éppenséggel a globális élet tartal-
mát illetően Platón nem is tett fel semmilyen lényegi erkölcsi kérdést, és ennél-
fogva politikai rendszere kapcsán nem is eshet szó ennek az életnek a valódi ki-
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igazításáról és jobbá tételéről. Néhány önálló gondolat mélysége és merészsége
tükrében meglepő, hogy felszínes jellegű a társadalmi berendezkedés általános
eszméje, és hiányoznak az igaz erkölcsi eszmények. Platón mintha az ókori élet
legfőbb erkölcsi fekélyeit – a rabságot, a görögök és a barbárok közötti megosz-
tottságot, valamint a közöttük dúló harcot mint normális állapotot szerette volna
szentesíteni és állandósítani. Ehhez általános szabályként és törvényként kapcso-
lódik az ókori városok valódi életében csak kivételesnek számító jelenség – az ál-
lamból elűzött költők elleni kényszerítő intézkedések. Sokkal fontosabb, hogy
a nemek kölcsönös viszonylatát illetően Platón ideális közössége visszatér a vad-
állatok szokásaihoz illeszkedő vad életmintákhoz. Eléggé jellemző az együttélés
filozófiai helyreigazítása, – a kötelező katonai szolgálat nőkre történő kiterjesz-
tése, de még jellemzőbb az effajta reform megalapozása: mivel a nyájat őrző és
védelmező kutyák attól függetlenül töltik be ezt a feladatot, hogy hímek avagy
nőstények, ebből adódóan egyértelmű, hogy a nőknek is háborúba kell vonul-
niuk. A rabságnak, a háborúnak és a nemek, illetve nemzedékek hanyag kevere-
désének effajta reális alapjain kell a filozófusok testületének a helyes nevelés ré-
vén megteremteni az ideális államot!

XXIX

Platón nem éri be a társadalmi eszmény teoretikusának szerepével. A gyakor-
latban is mindenképpen meg akarja valósítani a tervét. Mivel elve megköveteli,
hogy egy normális társadalmat a filozófusok irányítsanak, ezért Platón a figyel-
mét természetesen arra a filozófiai iskolára irányítja, amely kezdettől fogva társa-
dalmi irányultságú volt, és jelentős politikai szerepet is játszott. Útra kel a pütha-
goreusokhoz Nagy Görögországba (vagyis Dél-Itáliába). Ennek az útnak az első
eredménye sokkal közelebbi, mint a korábbié – Platón megismerkedett a pütha-
goreus tanokkal, ami kozmológiai dialógusában, a Timaioszban mutatkozott meg.
De másfelől a Timaiosz, akárcsak másik fontos műve, a Philébosz, a püthagoreus
hatásoktól függetlenül azon általános világszemléleti váltás nyomait mutatják,
amely Platónban játszódtak le erotikus filozófiájával összhangban. A két világ és
a két élet feltétlen ellentétéről többé már nem emlékezik meg; csak az egyetemest
formáló elvek viszonylagos ellentéte maradt meg. A Timaioszban központi helyet
foglal el az ideális létet a reálissal összekapcsoló világlélek, mely Erósz egy másik
megnevezése.

Ami Platón gyakorlati szándékait illeti, a püthagoreusok csak közvetett módon
támogathatták. Szövetségük, melyet demokratikus támadások gyengítettek és fe-
nyegettek, nem kockáztatott több olyan komolyabb politikai intézkedést, amely
valamiféle misztikus szabadkőművességre emlékeztetett volna, amely nálunk,
Oroszországban a XVIII. század végén a XIX. század elején virágzott. A püthago-
reusok csak azt érhették el, hogy Platón figyelmét Szürakuszaira, (az idősebb)
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Dionüsziosz zsarnok udvarára irányították, amellyel valamelyest kapcsolatban
álltak és hatással volt rájuk. Habár Platón korábbi felfogásában a zsarnokság,
vagyis az önkényesen és erőszakkal szerzett monarchikus hatalom, az összes kor-
mányzati forma közül a legrosszabb volt, most mégis arra az álláspontra helyez-
kedik, miszerint az igazság földön való meghonosításának egyetlen gyakorlati
módja az, hogy a bölcs hatást gyakoroljon az ehhez megfelelő, vagyis alkalmas
zsarnokra. Az idősebb Dionüsziosz kétségtelenül igazi, tipikus zsarnok volt, ám
alkalmasságát illetően Platón kételkedni kezdett, amikor ismeretségük azzal zá-
rult, hogy Dionüsziosz eladta a filozófust rabszolgának – jó lecke volt ez a bölcse-
lőnek, aki az igaz létezőre és a létezőfölötti jóra vonatkozó magasztos meglátásai
során nem gondolta végig azt az egyszerű igazságot és azt az egyszerű jót, misze-
rint az ember nem lehet egy másik ember jogfosztott tulajdona.

Platón nem tanult ebből a leckéből, és ahelyett, hogy emlékezett volna Szókra-
tészra, átgondolta volna az együttélés lényegi erkölcsi normáit, még két hiábavaló
kísérletet tesz arra, hogy Dionüsziosz örököséből, az ifjabb Dionüszioszból „alkal-
mas” zsarnokot faragjon.

XXX

Amikor végleg csalódott Szürakuszaiban, Platón gondolatai Krétára, a bölcs
Minósz szülőföldjére irányulnak, és abban a reményben, hogy ott alkalmas zsar-
nokra talál, összeállít egy tizenkét könyvből álló törvénygyűjteményt egy Kréta
szigetén létrehozandó mintaváros számára. Platón ezen utolsó alkotása a legna-
gyobb mértékben méltó a figyelemre. Kezdve a külső vonásokkal – habár az érte-
kezést (helyenként következetlenül) dialógikus formában írta, Szókratész mind-
azonáltal nemcsak, hogy a szokásoktól eltérően nem főszereplő, nem a legfőbb
beszélő, hanem még szóba sem kerül, mintha Platón megfeledkezett volna a léte-
zéséről. Fontosabb, hogy tartalmi szempontból a Törvényekben nem megfeled-
kezésről van szó, hanem arról, hogy egyenesen megtagadta Szókratészt és a filo-
zófiát. Nem beszélek ezen könyvek általánosan alacsony színvonaláról, a minősí-
tett halálbüntetéssel, a boszorkányok és varázslók üldözésével fűszerezett bünte-
tőjog barbár jellegéről, nem beszélek az egyes törvények felháborító igazságtalan-
ságáról, például azokról, amelyek azt a rabot, aki nem tájékoztatja a hatóságokat
arról, hogy idegenek megsértik a társadalmi rendet, halálbüntetéssel sújtják.
Mindezeken felül Platón közvetlenül, elvi szinten tagadja meg Szókratészt és a
filozófiát azokban a törvényekben, amelyek értelmében mindazok büntetésre jo-
gosultak, akik kritizálják vagy megingatják a haza törvényeit mind az isteneket,
mind pedig a társadalmi rendet illetően.

Ily módon Szókratész legkiválóbb tanítványa arra hivatott, hogy megalkosson
egy olyan önálló filozófiai művet, amely méltatlankodva tör a mester legális meg-
gyilkolására, és végül teljességgel annak az Anütosznak és Melétosznak az állás-
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5 Időnként a jó Platón is elszendereg.

pontjára helyezkedik, akik elérték, hogy Szókratészt éppen amiatt ítéljék halálra,
mert kiállt a fennálló vallási-állampolgári rend szabadsága mellett.

Milyen mélyen tragikus katasztrófa, a belső bukás mily teljessége! Az Apológia,
a Gorgiasz, a Phaidón szerzője a törvények által meggyilkolt bölcs és igaz ember
fél évszázados kultuszát követően nyíltan felvállalja és tételezi a maga „Törvé-
nyeiben” annak a vak, rabszolga- és álhitnek az elveit, amelyek legkiválóbb lel-
kének atyját ölték meg.

uuu

Szókratész halála minden drámaisága mellett végzetes kérdésként jelentkezik
– érdemes-e élni, ha törvényesen negligálják azt az igazságot, amely legjobb mó-
don áll elő; a döntés – az élet értelme egy másik ideális világban található, ez a vi-
lág pedig – a rossz és a csalás; azon szent Erósz megjelenésének világa, aki hidat
ver a két világ közé, és felveti a teljes egyesítés, az alacsonyabb rendű világ meg-
váltásának, újjáalakításának a feladatát. Ennek a feladatnak az erőtlen elvetése;
másikkal történő felváltása – a társadalom megreformálása, kiigazítása egy enge-
delmes zsarnok által foganatosított bölcs politikai rendelkezések révén; és végül,
a világbéli igazságtalanságok kiigazításának ürügyén ezt az igazságtalanságot ép-
pen abban a formában ünnepélyesen kihirdetni, amely elítélte és megölte az igaz
embert, – nem ismerek ennél jelentősebb és mélyebb tragédiát az ember törté-
nelmében.

Ha Szókratész lehozta a filozófiát az égből és az emberek kezébe helyezte, ak-
kor legkiválóbb tanítványa magasan a feje fölé emelte, és a magasból a földre ve-
tette, az utca porába és sarába. Jó, hogy a bölcsesség edénye nem törékeny edény.
A filozófus méltatlan politikai kísérletei és tervei apró darabokra törtek, ám leg-
jobb napjainak gondolatai a maguk teljességében maradtak fenn. Az utódok vele
szembeni ítélete nemcsak igazságos, hanem elnéző is volt. Felismerik Platónt a
Phaidónban és a Theaitétoszban, a Phaidroszban és a Lakomában, a Philébosz-
ban, a Timaioszban és az Állam legkiválóbb fejezeteiben, elnézően vesznek bú-
csút durva kommunizmusától mint a nagy elme véletlen abberációjától – quan-
doque bonus dormitat et Plato5, – a Törvényeit pedig senki sem olvassa, a szak-
embereket leszámítva.

Nem hiábavaló mindazonáltal, hogy a szerencsésen kiveszett gyatra ókori mű-
vek nagy tömegében a platóni Törvények sértetlenül megőrződtek. Ez az érte-
kezés fontos, egyfelől történeti-esztétikai szempontból, mivel Szókratésznek eb-
ben megörökített megtagadása Platón életdrámájának olyan valóban erős tragikus
végkifejletet kölcsönöz, amely elvi szintre emelkedett. Másfelől Platón mély bu-
kásának tanúbizonysága fontos a személyes jellemzésében is. Azt mondják, a
Platónt, vagyis a széles ragadványnevet, (eredeti neve mintha Arisztoklész lett
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volna), arca szélessége, mások szerint szellemének tágassága miatt kapta. Szellemi
diapazónja valóban igen tág volt, és önnön terjedelme teljességéhez azokat az ala-
csonyabb rendű hangokat is magába kellett fogadnia, amelyek utolsó művében
hangzottak fel.

Végül azt is el kell mondani, hogy Szókratész a maga nemes halála folytán ki-
merítette a tiszta emberi bölcsesség erkölcsi erejét, elérte a végső határait. Hogy
meghaladjuk Szókratészt és tovább jussunk nála – nemcsak elméletben és nem-
csak a törekvések szintjén, hanem a valóságos életbeli hőstett szintjén is, – több-
nek kell lenni egyszerű embernél. Szókratészt követően mind szóval, mind méltó
emberi halálra nevelő példával tovább és magasabbra csak az juthat, aki rendel-
kezik az örök életre történő feltámadás erejével. Az „isteni” Platón tehetetlensége
és bukása abból a szempontból fontos, mivel ritkán hangsúlyozzák és tisztázzák
azt, hogy az ember nem teljesítheti a maga rendeltetését, vagyis azt, hogy valódi
ember feletti emberré váljon kizárólag az ész ereje, a zseniség és az erkölcsi aka-
rat által, – és tisztázzák, hogy az igazi lényegi istenember megkerülhetetlen.

Farkas Zoltán fordítása
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CSEJTEI, ÉN ÉS A KÖRNYEZET

T óth I. János

BEVEZETÉS

Köszöntő tanulmányom témáját Dezső élvezetes habilitációs előadása inspirál-
ta, amelyben Ortega híres és némiképp paradox tételét az előadó minden lehetsé-
ges aspektusból (analitikai, filológia, eszmetörténeti) körüljárta és szintetizálta.
S bár ez a debreceni előadás lassan 15 éve volt, még most is jól emlékszem ennek
az 5 szóból álló – környezetfilozófiai szempontból is releváns – tézisnek a kon-
centrált, elmélyült és, mondjuk ki, lenyűgöző elemzésére. 

Később Csejtei Dezső két tanulmányában1 is elemzi José Ortega y Gassetnek
klasszikussá vált tételét, amely a következőképp hangzik: „Én én vagyok és a kör-
nyezetem, s ha nem üdvözítem azt, saját magam sem üdvözülök.”2 Tanulmányom
első részében röviden rekonstruálom Csejtei Dezső gondolatmenetét, majd a má-
sodik részben kitekintek Arne Naess – Ortegához nagyon hasonló – „én” értel-
mezésére, végül a problémának egy lehetséges ökofilozófiai értelmezését szeret-
ném felvázolni. 

CSEJTEI GONDOLATMENETE

„Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy ökológiai szempontból in-
terpretáljuk újra századunk neves spanyol filozófusának, José Ortega y Gas-
setnek egy klasszikussá vált tételét.”3 Korunkat „mély ökológiai krízis jel-
lemzi”4, amelynek kialakulásáért a filozófia is okolható. „Olyan jámbornak
és ártatlanak tűnő éteri szférák, mint a filozófia vagy a vallás – s itt elsősor-
ban a nyugati filozófiára és vallásra gondolunk – láthatatlanul és észrevétle-
nül, évezredeken át szívósan oltották belénk azokat a tanokat és értékeket
és preferenciákat, amelyeknek egyenes folyamánya a jelenlegi kozmikus
csapdahelyzet. Ide tartozik mindenekelőtt az antropocentrizmus gondolata
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– »mindennek a mértéke az ember«, amely a görög felvilágosodás korától
sulykolta az európai emberbe az ember felsőbbrendűségéről, ontológiai pri-
mátusáról szóló tanokat. De megemlíthető a keresztény vallás tanítása is,
mely szerint Isten a »természet koronája«, az ember számára teremtette a
világot”.5

Csejtei először is felhívja a figyelmet arra, hogy az ortegai a tételnek („Yo soy
yo y mi circunstancia”) a részei egy-egy filozófiatörténeti korszakot jelenítenek
meg. Ez az interpretációs gazdagság nyilvánvalóan abból fakad, hogy az én és a
környezet alapvetően nem összemérhető minőség, hiszen míg az én elsősorban
és döntően egy szellemi entitás, addig a környezet elsősorban és döntően egy testi
entitás. S amikor a két különböző minőségű entitással kapcsolatban egyetlen állí-
tást fogalmazunk meg, akkor feszültség keletkezik, amely arra irányul, hogy vagy
az ént értelmezzük testként vagy a környezetet szellemi entitásként. Az előbbi
esetben az én jelentése szükségképpen átcsúszik az ember, sőt az emberi test
jelentésbe6, míg az utóbbi esetben a környezet fogalma kap tudatidealista7 ér-
telmezést.

A tétel első fele: »én én vagyok« a klasszikus tudatidealizmus álláspontját je-
lenti, amelyet olyan szerzők jellemeznek, mint Descartes, Fichte és Husserl. Ezzel
szemben a tétel második fele: »én vagyok és a környezetem (is van)« a naiv rea-
lizmus (vagy naturalizmus) álláspontját jelenti, amely szerint „az én is és a kör-
nyezet is dologként (vagy dolgok összességeként), egymástól függetlenül, közöm-
bös egymásmellettiségben létezik.”8 E két résztételben rejlő egyoldalúság együttes
meghaladása épp e nevezetes ortegai tétel kimondásában történik meg.9 

(És) Ebben az ortegai tételben nem arról van szó, hogy az »én én vagyok« tétel-
hez mechanikusan hozzárendeljük a »környezet« elemét, amit a következőképp
is kifejezhetnénk: »én én vagyok + a környezetem«.10 Csejtei hangsúlyozza, hogy
„a tételben szereplő »és« nem önmagában megálló szubsztantív elemeket kapcsol
össze, hanem mintegy utólagos grammatikai konstatálása annak, ami már ereden-
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dően egybetartozott”.11 Továbbá Csejtei az én és a környezet közötti viszony „in-
terdependens” minősítését is szerfölött problematikusnak érzi. Szerinte „az »in-
terdependencia« terminusa azt a tévképzetet sugallja, mintha itt – az első »én«-en
mint átfogó életvalóságon belül – két egyenrangú, egyenértékű ágens kölcsönös
kapcsolatáról lenne szó.”12 

(Én) A viszony sokkal bonyolultabb, hiszen a tételben szereplő két „én” jelen-
tése merőben különbözik egy mástól. „Az első, átfogó »én« az élet átfogó, ere-
dendő valóságára vonatkozik, az alanyi és a tárgyi világ egybefogását, egy anti-
tektikus szintézisét jelent.”13 „Azzal, hogy Ortega a környezetet az »én« – immá-
ron az első »én« – elidegeníthetetlen részévé teszi, bizonyos vonatkozásban óha-
tatlanul megelőlegezi a »világban-benne-lét« későbbi heideggeri egzisztenciál-
ját.”14 A második „én” jelentésének a tisztázásához Csejtei Ortegának egy majd-
nem 40 esztendővel későbbi művéhez (Goya15) fordul, ahol az egyik fejezet „a
terv, amit énnek nevezünk” címet viseli. S így már érthető a kapcsolat a második
vagy szűk „én” lényege és a jövőre vonatkozó „előredobodás” között: „az én nem
azért tör előre, mert terveink vannak, hanem azért vannak terveink, mert az én
eleve előretörő.16 Csejtei itt Ortegát idézi: »Ennek az énnek az első dolga, hogy
még mielőtt számot vetne a jelennel, máris a jövőbe nyúlik át, jövőiesül, majd a
jövőből visszatér a jelenhez, azokhoz a körülményekhez, amelyek közt vagyunk,
és akkor veszi észre ezeket a körülményeket, amelyek jellegzetes profilja, amely
az ént alkotó számtalan követelésből áll össze, beléjük ütközik.«17 

(Környezet) Az ortegai környezet fogalma szintén „az újdonság igényével lép
fel; a spanyol gondolkodó egyrészt szakít a környezet korábbi naturalizáló felfo-
gásával, … Másrészt túl kíván lépni a tudatidealizmus környezetfogalmán is,
amelyet legjobban Husserl reprezentál… Husserl a fenomenológiai módszer kö-
vetkezetes alkalmazásával jutott el a világ tudattárgyként való értelmezéséhez,
a nyugati gondolkodás e jellegzetes tételéhez, melyet Schopenhauer már a múlt
század elején zseniálisan megsejtett: »A világ az én képzetem«.”18 Maga Husserl
ezzel kapcsolatban a következőket írja: „A környezet fogalma kizárólag a szellemi
szférában alkalmazható. Az, hogy mindenkori környezetünkben élünk, erre vo-
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natkozik minden aggodalmunk, fáradozásunk – tisztán a szellemiséghez tartozó
tény. Környezetünk bennünk és történelmi életünkben rejlő szellemi képlet.”19

(Környezetem) A tézisben szereplő birtokos névmás azt mondja, hogy „a kör-
nyezet mindenkor az enyém, az én környezetem”.20 Azáltal, hogy Ortega a kör-
nyezetet az én részévé teszi, meghaladja a tudatidealizmus pozícióját. „Ám
ugyanaz a tétel, ami ontológiai szempontból messzemenően termékeny és előre-
mutató, az ökológiai szempontból komoly problémát vet fel.”21 Azzal, hogy Or-
tega a környezetet az átfogó én részévé teszi, óhatatlanul megbillenti a két ágens
rendkívül kényes egyensúlyát. A tézis átfogó én-jében tehát nem két egyenrangú
tényező egyesül.22 A „környezet possessivummá tétele sokkal inkább a centrum
és periféria viszonyának képét idézi fel bennünk, amelyben a környezet mint pe-
riféria szerényen alárendelődik a centrum, az én kívánalmainak.”23 Ezt az értel-
mezést nemcsak a birtok viszony megléte támasztja alá, hanem az én-nek a kettős
fogalma is. Egyrészt a környezet a második (szűk) én birtoka, másrészt az első
(átfogó) én magába foglalja a környezetet. Világos tehát, hogy az én van a cent-
rális pozícióban, míg a környezet csak az én relációjában értelmeződik. 

Csejtei felhívja a figyelmet arra, hogy a Meditaciones egyéb passzusai is így te-
kintik a környezetet: »A környezet!  Circum-stancia! A néma dolgok, melyek
közvetlen környezetünket alkotják! Közel, hozzánk nagyon közel, alázatos gesz-
tussal és heves vággyal tárják fel a hallgatag külsőt, mintegy szükségét érezve an-
nak, hogy fogadjuk el felajánlkozásukat, ám egyúttal szégyenkezve adományuk
nyilvánvaló egyszerűsége miatt. Csukott szemmel haladunk közöttük, miközben
tekintetünket távoli vállalkozásokra szegezzük, s messzi sematikus birodalmak
meghódítása felé vetítjük ki magunkat.«24 Ez a szöveg, mondja Csejtei „a feudális
termény beszolgáltatás képét idézi. Az »én« az úr, a dominus, kinek színe elé já-
rulnak a jobbágyok, némán, levetett kalappal és alázatosan, akik felajánlják ter-
ményük egy részét, szégyenkezve amiatt, hogy adományuk ennyire szimpla. Úgy
vélem, ennek alapján már szó sem lehet mellérendelő vagy netán egyenrangú vi-
szonyról az »én« és a »környezet« vonatkozásában; a környezet függőségi szolgai
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25 Csejtei Dezső: Uo. 364. o.
26 Csejtei Dezső: Uo. 364. o.
27 Csejtei Dezső: Uo. 368. o.
28 Csejtei Dezső: Uo. 367. o. J. Ortega y Gasset: ¿Qué és filosofía? Obras Completas. VII.

Madrid: 1983. 431. 
29 Csejtei Dezső: Uo. 367. o. Id. mű: J. Ortega y Gasset: El hombre y la gente Obras Comple-

tas. VII. 108. o.

viszonyban áll az énnel, szerepe a szolgálatra korlátozódik.”25 Tehát míg a kör-
nyezetre az alárendeltség, a felajánlkozás és a szolgálat a jellemző, addig az énre
éppenséggel a szuverenitás, dominancia, az egyedül önmagából építkező korlát-
lan és szabad cselekvés. „Másként fogalmazva: a funkcionális környezet megszűnt
önértékké lenni, nincs magán- és magáért-való struktúrája, valóságos  materia
primává degradálódott, mellyel bármi megtehető, kiszolgáltatva az énnek.”26 

Tehát az ortegai környezet fogalmában az a modernitásra jellemző gondolat
jelenik meg, amely a környezetet a lehetséges emberi gyakorlat és uralom tere-
pévé teszi. A környezeti probléma szellemi alapja az, hogy „az ortegai sémában
az élet (mint az első, átfogó én) mindig csak a második én saját magából kiinduló
– mondhatni önös – projektumainak megvalósítására törekszik? Mikor fordul elő
az, hogy azt találjuk: az én legfőbb elhivatottsága, legmagasztosabb projektuma
– éppenséggel abban áll, hogy a környezetet tiszteletben tartja, s elismeri a kör-
nyezet méltóságát? Mikor tehát mintegy visszájára fordul az ortegai séma, s nem
a környezet válik az »én« alárendeltjévé, szolgájává, hanem éppenséggel ez az én
– a benne ható reflexitás révén – képes lesz meghallani a környezet szavát, és oly-
képp formálja meg önön projektumát, hogy az egyszersmind a környezet tiszte-
letben tartását és méltóságának a megőrzését is magába foglalja.”27 

Ortega későbbi munkáiban a környezet fogalma egyre inkább beszűkül, mond-
hatni egyre ellenségesebb alakot ölt. ?Qué és filosofía? című előadássorozatban
(1929) a környezet fogalma még az alábbi módon kerül előtérbe: »Az élet mindig
bizonyos környezetben találja magát, egy, a dolgokat és a többi embert övező –
circum –diszpozícióban. «28 Itt a környezet még egyfajta negatív plaszticitással
rendelkezik, amelyet az én az élet munkál meg, a saját terveinek, projektumának
megfelelően. Húsz esztendővel később, az El hombre y la gente című előadásso-
rozatban a környezettel kapcsolatban a következőt olvashatjuk: A környezet
»valami idegen elem, s többé-kevésbé mindig zavaró, negatív és ellenséges, a leg-
jobb esetben is egybe nem esés, melyet épp azért úgy érzékelünk, mint olyasva-
lamit, ami idegen, rajtunk kívül van és ellenséges«.29 Sőt egy későbbi előadássoro-
zatában (1940) a környezet már a Paradicsom ellentéte – mint egyfajta »antipara-
dicsom« jelenik meg.

Csejtei Dezső Juhász Anikóval írt cikkében az elemzett tételnek ezt az oldalát
bontja ki: „az értelmezések többnyire azt szokták hangsúlyozni, hogy a környezet
beemelése a személyes életvalóságba átstrukturálja az egész fenomént, kiteljesíti
azt. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a környezetnek – vagyis



108 I. FILOZÓFIA, HALÁL, KÖLTÉSZET, ÉLET, KÖRNYEZET, MŰVÉSZET, KULTÚRA

30 Csejtei Dezső – Juhász Anikó: José Ortega y Gasset: Elmélkedések a Don Quijotéról című
művének hermeneutikai dimenziója. Id. mű 

31 Csejtei Dezső – Juhász Anikó: Uo.
32 Csejtei Dezső – Juhász Anikó: Elmélkedések a Don Quijotéról. Korai esztétikai írások. Id.

mű: Idézett részlet: José Ortega y Gasset: Elmélkedések a Don Quijotéról. Id. mű: 93. o.
33 Csejtei Dezső – Juhász Anikó: José Ortega y Gasset: Elmélkedések a Don Quijotéról című

művének hermeneutikai dimenziója. Id. mű
34 Ortega y Gasset: Elmélkedések a Don Quijotéról. Id. mű: 363. o. 

énünk úgymond »másik felének« – van egy másik, beszűkítő vonatkozása is… (A)
környezet, épp azzal, hogy ontológiailag hozzárendelődik a személyes élethez,
egyúttal fogva is tartja azt. A környezet – mint az élet másik fele – első megköze-
lítésben magába zárja a személyes életet, a létezés zárt körét vonja a szubjektum
köré.” 30 A környezet tehát nemcsak jótétemény, mely az életet ontológiai szem-
pontból lehetővé teszi, hanem fenyegető hatalom is egyben, mely az egyént saját
»világának« rabjává teszi. A környezet ily módon egyszerre enged élni és foszt
meg a teljes élet lehetőségétől.”31 Tehát míg egy ontológiai-ökológiai értel-
mezésben az „én” az úr, ha tetszik a „fenyegető hatalom”, addig egy hermeneuti-
kai értelmezésben a maga környezet válik „fenyegető hatalommá”. 

„Mire lenne szükség, hogy ezt a negatív oldalt kiküszöböljük Ortega szerint
arra, hogy képesek legyünk eltávolodni a közvetlen környezettől: »Akik egy víz-
esés közelében élnek, nem hallják annak zúgását; távolságot kell teremtenünk sa-
ját magunk és aközött, ami közvetlenül körülvesz bennünket, hogy az így értel-
met nyerjen a szemünkben.«32 Nos, épp e távolságteremtésben játszik központi
szerepet a hermeneutika. Az értelemadás nem egyéb, mint közvetlen, személyes
életvalóságunk megnyújtásának szerve. Vagyis, ha Ortega az egyik korábban idé-
zett kijelentésében azt mondja, hogy »meg kell keresni az értelmét annak, ami
körülvesz bennünket«, akkor ez voltaképpen felszólítás arra, hogy az értelem ré-
vén transzcendáljuk magunkat, ennek segítségével formálhatjuk át a »környező
világot« világgá«, így válhatunk totalitást teremtő lénnyé.”33 Megjegyzem, hogy
ezen fordulattal párhuzamosan a környezethez való ideális viszony ortegai kon-
cepciója is megváltozik. Míg korábban Ortega azért bírált bennünket, embereket
mert „csukott szemmel haladunk”34 a környezetünkben, addig a fenti szövegben
már éppen azt javasolja, hogy „távolságot kell teremtenünk” saját magunk és a
közvetlen környezetünk között. 

Csejteiék ebben a tanulmányukban elemzik az ortegai tézis második részét: „s
ha nem üdvözítem azt, saját magam sem üdvözülök.” Mit jelent itt az „üdvözülni”
terminus? Mind a spanyol kifejezés (salvación), mind pedig annak görög előzmé-
nye (σώζω) egyszerre hordoz egy profán alapjelentést (megmenteni), illetve egy
teológiait (üdvözülni, üdvözíteni). Ez a két jelentés egymásra is épülhet; annyi-
ban vagyok képes megmenteni a dolgokat, amennyiben üdvözítem őket. Ortega
azonban egy harmadik, hermenautikai jelentéssel is felruházza az üdvözülés ter-
minust. „Az üdvözülés az értelem-teljességhez való eljutás-eljuttatás művelete.
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35 Csejtei Dezső – Juhász Anikó: Id. mű
36 Arne Næss: Az önmegvalósítás, avagy a világbanvaló-lét ökológiai megközelítése. Liget.

1996. 12. 77. o.
37 Arne Naess: Id. mű: 77. o.
38 Arne Naess: Uo. 83. o.
39 Arne Naess: Uo. 83. o.
40 Arne Naess: Uo. 80. o.

Ennek alapján a környezetet, a személyes környezetem akkor tudom üdvözíteni,
ha azt hermeneutizálom, belevonom egy mindegyre táguló értelmezés-összefüg-
gésbe. A környezetben rejlő értelem kibontásával, totalizálásával azt képes va-
gyok univerzummá transzformálni, egyetemessé tenni. S az már csak további kö-
vetkezmény, hogy saját magam értelmi teljességre juttatása, az önüdvözülés csak
folyománya személyes környezetem üdvözítésének.”35 

KITEKINTÉS: NAESS ÉS AZ ÖKOLÓGIAI ÉN

„A filozófiai, pszichológiai és szociálpszichológiai gondolkodásnak több ezer év
alatt sem sikerült kidolgoznia az „én”, az „ego” megfelelő elméletét.”36 Ezért Naess
bevezeti a személyiség fejlődésének új stádiumát: az ökológiai ént, s így definiálja:
az, amivel az ember azonosul. Így az én fogalmáról, a hangsúly átkerül az azono-
sulás mikéntjére, mind az emberi mind a nem emberi létezőkkel kapcsolatban.37

Naess támaszkodik az indiai én fogalomra, amely szintén többértelmű: különb-
séget tesznek a szűk értelemben vett „nyugati” én vagy ego és az univerzális én
vagy atman között. Ez az álláspont megtalálható a hinduizmusban, buddhizmus-
ban és a dzsainizmusban is. Buddha tanítása szerint „az énnek körbe kell ölelnie
minden élőt”.38 Ghandi egy nagy egységben képzelte el az egész világot és benne
mindent, ami él és mozog. Az élethez való jogot minden lény sajátjának tekin-
tette. Ennek jegyében Ghandi és a vele együtt élők nem akadályozták az állatok
mozgását házukban, legyenek azok kígyók vagy skorpiók. 

Ha a létezők tisztelete és szeretete megvalósulna az azonosulás révén, akkor
nem lenne szükség külön környezeti etikára és moralitásra. „Ha énünk magába
foglal egy másik lényt, nincs szükség morális buzdításra, hogy törődjön vele.”39

Ha táj az ökológiai én része, elég pusztán az ökológiai én önvédelmét érvényesí-
tenünk. Másképp fogalmazva, ha elfogadjuk, hogy az én és a hely (környezet)
közt szoros kapcsolat áll fenn, akkor „felismerjük, hogy a Természet pusztítása
– a személyiségünkhöz tartozó nem-emberi létezők veszélyeztetése által legbel-
sőbb énünkben fenyeget bennünket”.40 Az azonosulás és a szeretet révén meg
akarjuk óvni az énünkhöz tartozó kapcsolatokat. Vagyis a környezetvédelem
nem más, mint a tágan értelmezett ökológiai én „önvédelme”, amely pedig min-
den ember elidegeníthetetlen joga. 
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41 Arne Næss: The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects, in Environmen-
tal Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology edited by Michael Zimmerman. 1986.

42 Álláspontom szerint a ’környezet’ terminus messze nem rendelkezik olyan filozófiai mély-
séggel, mint a ’természet’ vagy akár a ’bioszféra’,’ ökoszisztéma’ terminusok. Például azt joggal
mondhatjuk, hogy az ember része a természetnek/bioszférának, azt viszont nem, hogy az ember
része a környezetnek/környezetének. 

Naess felidézi egy lapp halász esetét, aki Norvégia északi részén, egy folyó part-
ján élt. A folyón egy szép napon vízi erőművet kezdtek építeni. A helybeliek til-
takoztak, majd egyikük megpróbálta megakadályozni az építkezést. Ezért bíróság
elé került, ahol a halász azzal védekezett, hogy önvédelemből cselekedett. A fo-
lyó – állította – része a lényének (The river is part of me.41), tehát vele szemben
követ el erőszakot, aki gátat emel rajta. 

A modernitás szűken értelmezi az ént, vagyis azonosítja az őt reprezentáló test-
tel, ezzel szemben Naess átfogóan („tágan”) értelmezi az ént, vagyis az ökológiai
én fogalmába a szűken értelmezett én mellett az én fenntartásához szükséges
környezetet is beleérti. Nyilvánvaló, hogy a modernitás és Naess felfogása ütkö-
zik egymással. S tekintettel arra, hogy a modernitás logikája egyre gyakrabban
okoz környezeti és humanitárius katasztrófát, érdemes lenne megfontolni egy
olyan világ felépítését, amely az én átfogó értelmezését is megengedi. 

A PROBLÉMA ÖKOFILOZÓFIAI ÉRTELMEZÉSE

Először is szögezzük le, hogy Ortega az én és a környezet viszonyát az én
szempontjából, akarja megvilágítani. S Csejtei helyesen mutatott rá arra, hogy az
ortegai sémában az egyetlen lehetőség a környezetvédelmi szempontok érvénye-
sítésre az, ha a második „én” a környezetének az üdvözülésére törekszik. Nehéz
azonban belátni – legalábbis az ortegai sémában –, hogy a második én miért is
tenne így; miért is mondana le a saját céljairól a periférikusnak és másodlagosnak
tekintett környezet érdekében. 

Ugyanakkor az én és a környezet viszonyát a környezetfilozófia főáramlata a
környezet szempontjából vizsgálja. Ezen főáramlata szerint a környezeti prob-
léma elsődlegesen a külső (vagy testi) világ problémája, az egy másik kérdés, hogy
az ember mint kultúrlény erre a fizikai-ökológiai problémára csak akkor tud
megfelelő fizikai-ökológiai választ adni, ha ezt a kérdést szellemileg is fel tudja
dolgozni. Bonyolítja a kérdést, hogy a ’környezet’ terminus kitüntetettségét a
’környezetfilozófia’ terminus adja, miközben az utóbbi terminus egy kompro-
misszum eredménye.42 A környezetfilozófiát kezdetben ökológiai vagy ökofilozó-
fiának nevezték. (A ’természetfilozófia’ terminus már foglalt volt.) Pusztán filo-
zófiai szempontból azonban a ’természetfilozófia’ vagy az ’ökofilozófia’ terminu-
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43 Az egy másik kérdés, hogy ökológiai tudomány képviselői eredményesen tiltakoztak ezen
terminus ellen, s így lassan kikopott az ökofilozófia megnevezés, és helyét elfoglalta a környe-
zetfilozófia terminus. Az ökológusok tiltakozása mögött persze megfontolandó érvek is állnak,
nevezetesen, hogy az ún. ’környezeti problémák’ sokkal szélesebb terjedelműek, mint az ökoló-
giai problémák (pl. fosszilis energiahordozók kimerülése, ózonréteg elvékonyodása, globális klí-
maváltozás). Másrészt ebben tiltakozásban az ökológiának mint fiatal tudományágnak a diszcip-
lináris harca is jelen volt. Az alapvetően szubindividuális szemléletű biológiai tudományok, már
eleve gyanakvással nézték a szupraindividuális (egyed feletti) szemléletű ökológiát; s fenntar-
tásaikat tovább növelték az ökológiához kapcsolódó bölcsészek és társadalomtudósok „iromá-
nyai”. Tehát az ökológiának mint tudománynak alapvető érdeke volt, hogy leválassza magát a
filozófiai és társadalomtudományos interpretációkról. 

44 Vagyis az ’első (átfogó) természet’ kísértetiesen emlékeztet az ’első (átfogó) énre’. 

sok talán szerencsésebbek lettek volna, hiszen egy jobb perspektívát adtak volna
a természet (ökoszisztéma) és az ember viszonyának az értelmezéséhez.43 

Tehát egyrészről igaz az a tétel, hogy az énnek része a környezet, de igaz ennek
a tételnek a pendantja is nevezetesen, hogy a (földi) természetnek, vagyis a bio-
szférának része az ember (s azon belül az én). Tehát Ortega tézisének nyomán
megfogalmazhatjuk a következő ökofilozófiai tézist: ’Természet az a természet
és az ember’. (Ez a két tézis egyáltalán nem zárja ki egymást, az egy másik kér-
dést, hogy a szellemtudományokat inkább az első (ortegai), míg a környezeti
problémákkal foglalkozó filozófiát inkább a második tézis érdekelheti.) 

Az ökofilozófiai tézist elemezve először is különbséget kell tenni a tézisben
szereplő két „természet” jelentése között. Az ’első természet’ az egész világot át-
fogó, eredendő valóságára vonatkozik, amely az embert is magába foglalja, vagyis
az alanyi és tárgyi világ egybefogását jelenti egy autentikus szintézist.44 Ezzel
szemben a ’második természet’ a szó szűkebb értelmében csak a tárgyi világra
utal, amelynek nem része az emberi szubjektum.

A környezetvédelemben mai napig vita folyik arról, hogy az ember része-e a
természetnek. Közismert, hogy a kartéziánus alapokon álló társadalomtudomány
szerint az ember csak testi mivoltában része a természetnek, vagyis az emberi lé-
nyegi sajátosságait illetően nem része a természetnek. Kevésbé köztudott azon-
ban, hogy ökológia főáramlata is karteziánus alapokon áll. S el kell ismerni, hogy
e vélemény mögött nagyon erős érvek húzódnak meg. Egyrészt, ha az embert is
természeti entitásnak tekintjük, akkor az emberi faj egész szupraindividuális vi-
selkedésének, szerveződésének a megismerése is az ökológiai feladata lenne. Más-
részt hogyan értelmezhetnénk például a természetvédelem fogalmát, ha az em-
bert is természeti entitásnak tekintjük. 

Filozófiai szempontból azonban mégsem fogadhatjuk el a karteziánus álláspon-
tot. S számos környezetfilozófiai irányzat (pl. mélyökológia, társadalomökológia,
humánökológia) is arra az axiómára épülnek, hogy az ember a természet része.
A fenti tézis előnye, hogy feloldja ezt a dilemmát: hiszen az „első” (átfogó vagy
filozófiai értelemben vett) természet fogalom magába foglalja az embert is, ezzel
szemben a „második” (szűk vagy gyakorlati értelemben vett) természet fogalom
nem foglalja magába az embert. 
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45 Sánta András: A Gaia hipozétis. Természet Világa. 1996. Első Különszám. http://www.
tabulas.hu/cedrus/2001/01/merito.html

46 Jékely Gáspár: Tudomány és dogmatika. A Természet Világa. 2000. szeptember
47 Descartes, R.: Értekezés a módszerről. Kossuth Kiadó. Budapest: 1991. (Ford.: Alexander
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rendű állatok is bizonyos mértékben is tudatosak, sőt az emberszabású majmok öntudattal is
rendelkeznek. Mindez azonban nem változtat azon a megállapításon, hogy az emberi tudatosság
kitüntetett jelentőségű a természeti világban. Azaz, ha a magasabbrendűség egyetlen kritériuma
a tudatosság, akkor az ember(iség) messze a legértékesebb és legmagasabb rendű entitás a világ-
ban.

Mit is jelent tehát az a tézis, hogy ’A természet az a természet és az ember’?
Nyilvánvalóan azt, hogy az ’első, vagyis az átfogó természet’ a legmagasabb rendű
egység, amelynek része az ember is. Ennek a tézisnek az igazságát könnyen iga-
zolhatjuk ökológiai megfontolások segítségével. Az élet a Földön különböző szer-
vezeti egységekbe szerveződik. Ökológiai szempontból a legmagasabb szervezeti
egység a bioszféra (vagyis a Földhöz kapcsolódó természet mint egy külön világ
az univerzumban), ennek részei a különböző ökoszisztémák, fajok, populációk
és egyedek. Tehát ökológiai szempontból egyértelmű, hogy a bioszféra magába
foglal minden fajt, így az emberi fajt is. Tehát az ember (beleértve az emberi ént
is) része ennek az egységnek. 

Lovelock a bioszférát Gaianak nevezte. Maga az elnevezése arra utal, hogy a
bioszféra mint egész, Isten(nő)ként fogható fel. Az emberek a történelmük során
gyakran beszéltek az élő földanyáról, akit Istennőként tiszteltek. Lovelock Gaia-
elméletének panteista értelmezése nagy hatást gyakorolt a transzcendenciára
szomjazó környezetvédőkre. Ennek talán legfőbb oka, hogy a hagyományos val-
lástól eltávolodott emberek a Gaia-hipotézisben egy, a tudományos világképpel
leginkább összhangban lévő új természetvallás lehetőségét látták.45 Lovelock –
tudatosan vagy sem – modern mitológiát teremtett, amely egy alapvető ősi érzést
ébresztett föl: azt a feltétlen alárendeltséget, ami a természet és az ember viszo-
nyát a történelem hajnalán jellemezte.46 Tekintve, hogy az európai kultúra sze-
rint az ember „fölött” csak Isten lehet, ezért szimbolikus értelemben tekinthetjük
a bioszférát Istennek, vagy legalábbis isteni természetű entitásnak. 

Fontos kérdés, hogy a bioszféra tényleg „magasabb rendű” entitásnak tekint-
hető-e, mint az emberiség. A szekularizált modernitás nyilvánvalóan elutasítja
ezt a gondolatot: ’Isten meghalt’, és a természet puszta mechanizmus, amelyet le
kell győzni. E felfogás szerint az ember hivatása, hogy uralkodjék a saját teste, il-
letve az anyagi világ felett. „(...) .Új típusú filozófiára van szükség, olyanra, amely
segíti az embereket, hogy a természet urává válhassanak.”47 Ha a „magasabb ren-
dűség” problémáját csak az értelem és a tudat szempontjából vizsgáljuk, akkor
minden túlzása ellenére a modernitás álláspontja alapjában véve elfogadható.48

S erre az értelmezésre utal az ökofilozófiai tézisben a ’második vagy szűken értel-
mezett természet’ fogalom. 
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A tudatosság azonban csak egy szempont, és léteznek más, talán fontosabb
szempontok is. Ökológiai szempontból az ökoszisztéma „magasabb rendű” szer-
vezeti egység, mint a faj, nem is beszélve a populációról és az egyedről. Tehát
ökológiai szempontból egyértelmű, hogy az ökoszisztéma a „magasabb rendű” és
az ökoszisztémát alkotó fajok az „alacsonyabb rendű” szervezeti egységek. Így a
bioszféra és a fajok viszonyát is az egész és a rész, a „magasabb rendű” és „alacso-
nyabb rendű” fogalmakkal jellemezhetjük. Tehát bármely faj csak egy „alacso-
nyabb rendű” részegysége a „magasabb rendű” és egész jellegű bioszférának. Ha
ez az állítás igaz bármelyik fajra, akkor igaz kell hogy, legyen a homo sapiensre
is. Ebből következik, hogy a bioszféra és a homo sapiens viszonya az egész és a
rész viszonyára épül, vagyis a bioszféra az egész és a „magasabb rendű” entitás,
míg a homo sapiens a rész, illetve az „alacsonyabb rendű” entitás. 

A fenti megfontolások rámutatnak az emberiség helyzetének a kettőségére. Az
öko- és környezetfilozófia számára nyilvánvaló, hogy az emberiség a bioszféra
(’első természet’) egyik alárendelt egysége, ugyanakkor a környezetfilozófia azt
is elismeri, hogy a tudat, az értelem és az ész az emberiséget nemcsak az (’első’)
természet egyik speciális entitásává teszi, hanem egy olyan szubjektummá, amely
elkülönül, sőt meghaladja a (’második’) természetet. Ezt a kettőséget az emberi
tudat hübriszétől elájult modernitás éppúgy nem érzékeli, mint az ökológiai fun-
damentalisták, akik az emberiségről egyszerűen csak úgy beszélnek, mint a Föld
gyorsan növekvő rákos daganatáról. A környezeti problémákat nem tudjuk meg-
oldani, amíg nem tudjuk meghaladni vagy éppen szintetizálni ezeket az egymás-
sal szembenálló és kizárólagosságra törekvő nézőpontokat. 





1 K. Ph. Moritz: Über die bildende Nachahmung des Schönen, Karl Philipp Moritz: Werke
in zwei Bänden. Herausgegeben von Jürgen Jahn, Berlin und Weimar: Aufbau, 1973. Bd. 2. 52. o.

2 F.W.J. Schelling: A művészet filozófiája. (MF.) Budapest: Akadémia 1991.(ford. Zoltai
Dénes) 117. o.

3 MF 110. o.

MÚ́VÉSZET KATARZISA
(Gondolatok 
a romantika művészetfelfogásáról)

Gyenge Zoltán

Mottó: 

„Egész európai kultúránk már régen évtizedről 
évtizedre fokozódó,gyötrelmes feszültséggel tart
 e katasztrófa (nihilizmus térhódítása – GyZ) felé:
nyughatatlanul, erőszakosan és rohamosan:
 akár az áradat, amely a véget akarja…” (Nietzsche)

Karl Philipp Moritz írja a következő sorokat: „A legnagyobb feladat, a legne-
mesebb gondolat számunkra az, hogy önmagunk legyünk”, amelyben a művészet
lehet az ember egyetlen igaz segítsége. Míg a mű utolsó mondata magáról a mű-
vészi szépről szóló halhatatlan ars poetica: „Halandó ajkáról nem hangozhat el
fenségesebb szó a szépről, mint az, hogy van!” (Und von sterblichen Lippen läßt
sich kein erhabneres Wort vom Schönen sagen als: es ist!)1 Schelling maga mond-
ja művészetfilozófiai előadásaiban Moritzról: „A németek között és általában is
Moritz volt az első, és ez nagy érdeme, aki a mitológiát ebben a maga költői álta-
lánosságában mutatta be”.2 Schelling kiemelésre érdemesnek tartja azt, hogy Mo-
ritz jól látja, miszerint a mitológia és a művészet egymástól elválaszthatatlan, in-
kább azt kifogásolja – de ez már nem csupán rá vonatkozik –, hogy a mitológia
történeti vonatkozása kerül háttérbe. „A mitológia minden művészet szükséges
feltétele és első anyaga.”3 

A romantika születésének pillanatában, és annak egyik központi helyszínén,
Jénában tartott Schelling elsőként előadásokat a művészet filozófiájáról. A köz-
ponti szereplő számára természetesen, mint annyi más gondolkodó esetében, akik
a művészetről elmélkednek: Winckelmann, Moritz és Schiller. Winckelmann
azzal adja meg az indíttatást számára, hogy a művészetről általában, és a hozzá
való viszonyról meghatározza az értelmezői alapállást: „a művészet legtisztább
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forrásai nyitva állnak: boldog az, ki megtalálja és megízleli azokat.” (Die reinsten
Quellen der Kunst sind geöffnet: glücklich ist, wer sie findet und schmeckt.)4

Nem elhanyagolható viszont, hogy az esztétikával szemben mind Schelling,
mind Hegel a „művészetfilozófia” megnevezést választja. Erre álláspontom sze-
rint két okuk lehet. Az egyik, hogy világosan különbséget akarnak tenni a Baum-
garten-féle esztétika és az általuk megfogalmazott szemléleti mód között. Más-
részt a művészetfilozófia túl akar lépni a puszta esztétikai ítélet körén. Schelling
el is mondja, hogy Az ítélőerő kritikája nem esztétikai mű. És ez a fentiek tük-
rében egyáltalán nem lefokozást jelent. De a különbséget talán Hegel fogalmazza
meg a legpontosabban: „Ezt a tárgyat az „esztétika” elnevezés természetesen nem
fedi egészen; az „esztétika” ugyanis szigorú értelemben véve az érzék, az érzéke-
lés tudományát jelöli”, s hozzáteszi, hogy a Wolff-féle iskolából született. Ezért
más fogalmakkal is kísérleteztek. „Ámde – folytatja – elégtelennek bizonyul ez
is, mert az a tudomány, amelyet jelöl, nem általában a szépet, hanem pusztán a
művészeti szépet vizsgálja. Ezért ne is feszegessük tovább az „esztétika” elneve-
zésének kérdését, mivel – mint puszta elnevezés – számunkra közömbös; egye-
lőre különben is annyira átment a köznyelvbe, hogy mint elnevezés – megtart-
ható. Tudományunkat azonban voltaképp ez az elnevezés fedi: „művészetfilozó-
fia” s pontosabban: „a szépművészet filozófiája”.5 Milyen különös, hogy egészen
hasonló argumentáció alapján utasítja el sokkal később Georg Simmel is az ilyes-
fajta megjelölést: Simmel megkülönbözteti ugyanis az analitikus szemléletmódot,
mely nagyjából megfelel az adott esztétikai szemléleti formának és a művészet-
filozófiait. Az analitikusról azt mondja, hogy esztétizálási indíttatásból szétszab-
dalja a művet egyedi hatástényezőkre. Ámde hozzáteszi: „Csakhogy az a mű e té-
nyezők összerakásából ugyanúgy nem állítható elő, belőlük éppoly kevéssé ért-
hető meg, mint az eleven test a boncasztalon heverő szétszabdalt tagokból. (...)
A legnagyobb öncsalás azonban, ha a művészet lényegét és a műalkotások rangját
e kategóriák összeadásából akarjuk megérteni. S ugyanígy a műalkotás hatása sem
egy ama részeinek s minőségeinek összesített hatásával, amelyeket az elkülönítő
esztétika feltár”. Majd hozzáteszi, s ez a lényeg: „Ellenkezőleg: a döntő ezúttal is
valami a részhatásokból kiemelkedő vagy rajtuk felülkerekedő teljes egység”.6 A
testet felboncolhatom, kivehetem a tüdőt, májat, szívet stb., majd belerakhatom
egy vödörbe, azt lemérhetem, a benne lévő szerveket szétvághatom, hogy jobban
elemezni tudjam, majd az egészet visszavarrhatom a testbe, de a test már élet-
telen. Ahogy pedig a szervek összerakásából, azok egyszerű summázataként nem
fogható fel az élet, ugyanígy a műalkotás sem az egyes esztétikai hatáselemek
(színek, kompozíció stb.) együtteseként. Az élve boncolt test végül is halott ma-
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rad. Simmel senkihez nem hasonlítható pontossággal foglalja össze a két szemlé-
letmód (nevezzük az elsőt esztétikainak, a másodikat művészetfilozófiainak) kö-
zötti különbséget. Az analitikus esztétikai látásmód „megáll az alkotó, receptív
élményegység előtt, addig e mögött kezdődik a szemlélet másik iránya, amelyet
filozófiainak nevezünk.”7 Egészen pontosan: művészetfilozófiainak.

Hogyan néz hát ki ez a művészetfilozófia? A művészetfilozófia általában a mű-
vészet megkonstruálásával foglalkozik, mivel tudja, hogy a művészetet meg-
konstruálni annyi, mint „meghatározni helyét az univerzumban”.8 Ha a szépség
és az igazság általában véve ugyanazt fejezi ki (kalokagatia) , akkor az egyes szép
és igaz esetében vissza kell utalni az abszolút vonatkozási pontra, a „szép”-re. Pla-
tónnál ez volt az idea, a német idealizmusban pedig ez az abszolútum, vagy Fich-
ténél és Schellingnél a „feltétlen”. A művészet egyik kardinális kérdése a szép és
a nem szép elkülönítése, hacsak nem akarunk a parttalan szubjektivizmus csap-
dájába esni, hogy azt mondjuk: minden szép, ami valakinek tetszik. Ha viszont
feltételezzük az abszolútum létezését, nem eshetünk ebbe a hibába. Az abszolú-
tum és a természet kapcsolata is azzal válik érdekessé, hogy a természet tulajdon-
képpen isteni műalkotás, s mint ilyen az emberi műalkotás példája lehet. De a
természeti szép nem azonos a művészeti széppel, ahogy a fenséges esetében sem
vonhatunk egyenlőséget a kettő közé. Pedig ez mindig problémát jelentett: mi
a különbség a természeti és művészeti szép között, ha mindkettő „szép”. Schelling
az 1807-es beszédében azt mondja, hogy a műalkotás a természet és a lélek te-
vékeny köteléke. A természet „komoly és néma szépség” (ernsthafte und stille
Schönheit).9 A természet szemlélete, a vele való érintkezés pedig egyfajta méltó-
ságot ad a léleknek: „Aligha létezhet az érzelmek kicsinységének és az értelem
elsatnyulásának korszakában általánosabb szer, amely az embert mindettől meg-
óvná és szakadatlanul megtisztítaná, mint az ilyen érintkezés a nagy természettel,
aligha létezhet gazdagabb formája a nagy gondolatoknak és hősies elhatározá-
soknak, mint a mindig megújuló öröm az érzékiség érzékileg félelmesnek és ér-
zéki nagyságnak a szemléletében.”10 A természet gyönyörködtet, de nem csupán
a gyönyör keltésével, hanem azzal, hogy fel is szabadít. Ezt tudja a romantika, ezt
tudja Schelling és Hegel. Ennek megfelelően a művészet – mely hasonló hatást
képes kiváltani – nem lehet független a természet nagyságától.

A természetben és a művészetben a lényeg (Wesen) arra törekszik, hogy az
egyesben fejezze ki önmagát. Ebben a megtermékenyítő elem a lélek (Seele). Bár
a testben tűnik fel, de feltűnésekor már teljes mértékben független tőle.11 A ter-
mészeti elem a szemléletben kap különös hangsúlyt, s ezt nem csupán Kant, ha-
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nem 1766-os írásában Lessing is megfogalmazza: „Mivel a művész a folyton vál-
tozó természetből mindig csupán egyetlen pillanatot tud felhasználni, a festő pe-
dig még ezt az egyetlen pillanatot is csak egyetlen nézőpontból; mivel továbbá
műveik nem azért készülnek, hogy éppen csak egy pillantást vessünk rájuk, ha-
nem azért, hogy szemléljük, hosszasan és ismételten szemléljük őket”.12 

A természeti szép és művészeti szép között márpedig éppen abban áll a különb-
ség, hogy az utóbbiban megjelenik az ember tudatos és tudattalan tevékenysége.
A tudatos az, amely megtanulható, átadható, elsajátítható, míg a tudattalan, a po-
ézis, amivel az ember vagy rendelkezik, vagy sem. Egyszerű példával élve: ha
nem tanulok meg zongorázni, soha nem tudhatom meg azt, hogy a műkedvelő
amatőr szintjére, vagy a koncerttermek ünnepelt művészének a színvonalára va-
gyok képes emelkedni. Míg az egyik (a tudattalan), a másik nélkül (tudatos) sem-
mit sem ér, addig a tudatos, az elsajátítható legalább a művészet látszatáét képes
létrehozni. Bár ez sokszor megmarad a művészeti mutatvány szintjén, amit Hegel
Nagy Sándor és a lencsedobáló ember jól ismert példáján keresztül illusztrál. 

Teljesen más az alkotó zseni helyzete. Schelling igen találóan jellemzi és írja
körül a kivételes alkotó személyét és viszonyát magához a művészethez. A zseni
az emberben lakozó isteni elem, a végesben megmutatkozó végtelen. „A zsenit
az különbözteti meg mindattól, ami puszta tehetség, hogy emebben pusztán vala-
milyen empirikus szükségszerűség rejlik, amely maga is véletlenszerű, míg a zse-
niben abszolút szükségszerűség van. Minden igazi műalkotás abszolút szükség-
szerű, az olyan műalkotás viszont, amely ugyanúgy létezhetett volna is, meg nem
is, nem szolgál rá a műalkotás névre.”13 A zseni in actu létező, mégpedig in actu
abszolút létező. Szükségszerű a léte, ha nem létezik, nem is abszolút, s mint ilyen
tökéletesen érdektelen. A zseni éppen ezért annyira bosszantó jelenlétében a vi-
lágban, főként a „normális” emberek számára. Egy Courbet, egy Van Gogh, egy
Klimt nehezen viselhető. A lélek a zseni esetében az alkotás olyan állapotában
van, ahol az egyes végesben feltűnik a fentebb említett abszolútum, a „szép”. 

De mi ez a szép? A szép kérdése a kanti filozófiában pedig központi helyen áll.
Kant a szépet – az egyébként oly sokat félreértett – érdek (Interesse) fogalmával,
illetve annak irányából határozza meg. Az érdek nélküli tetszés unos-untalan is-
mételgetése – mintha minden magát műveltnek nevező csak ezt ismerné Kanttól
– önmagában semmit sem mond. Kant az érdeket a tárgy (Gegenstand) létezésé-
nek megjelenítéséhez kapcsolja. A vágyó-képesség (Begehrungsvermögen) lesz
azonban a végpontja az ilyesfajta tetszésnek, amely nem hozható azonos neve-
zőre az ítélettel, hogy ti. a dolog szép avagy sem, hiszen ő írja: „hogy egy dolog
szép-e, nem arra irányul, hogy számunkra vagy bárki más számára van-e, vagy
akár csak lehet-e valami fontossága létezésének, hanem arra, hogy miként ítéljük
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meg a dolgot a puszta szemlélésben”14. Az érdeknélküliség a szép második mozza-
natából következő vonatkoztatáson keresztül érthető, ugyanis a szép a fogalom-
nélküli tetszésnek felel meg.15 A fogalom nélküli tetszés alapja a szépnek, s éppen
ez az, amely megkülönbözteti más, a szemlélet során keletkező ítélettől, mint
például a „jó” feletti tetszéstől. A jó feletti tetszés az érdekkel kapcsolódik egybe,
hiszen a jó az ész közvetítésével, a fogalom által tetszik. Ahhoz, hogy ilyen ítélet
szülessen, rendelkeznem kell a tárgy fogalmával. „Ahhoz viszont, hogy valami-
ben szépséget találjak, erre nincs szükségem” – írja Kant. Majd hozzáteszi: „a vi-
rágok, szabad rajzok, a lombmintázat szándék nélkül egymásba fonódó vonalai”
nem függenek semmiféle fogalomtól, mégis tetszenek.16 Természetesen a szép
kanti fogalmában benne van az is, amit a hétköznapi vélekedés csak és kizárólag
benne lát, de mintegy akcidens elemként és nem fundamentális meghatározás
gyanánt. Kant világosan állást foglal amellett, hogy a szépségről alkotott minden
olyan ítélet, amely a legkisebb érdekhez is kapcsolódik, nem tiszta ízlésítélet,
nem közömbös, nem elfogult. De ez azt jelenti, hogy az az ítélet, amely a legcse-
kélyebb mértékben kötődik a fogalomhoz, az ész által közvetítetthez, az a nem
tiszta ízlésítélet. A közömbösség pedig azt jelenti, hogy ennek semmilyen szub-
jektív cél, de ugyanakkor semmiféle objektív cél megjelenítése nem szolgálhat
alapul. Csak nézem a virágos mezőt, érzem az illatot, hallom a madarak énekét,
anélkül, hogy előzetesen fogalmam lenne a virágról, mezőről, dalról. Itt még –
leibnizi terminussal élve – nincs jelen az appercepció fogalmi kerete, csak perci-
piálok, anélkül, hogy azt „megfosztanám” (gondoljunk bele: az „a” egy fosztókép-
ző) a teljes egész harmonikus és egyben istenien kaotikus örömétől. De tovább-
gördítve ezt a fejtegetést eljutunk addig a következtetésig, amely már jóval túl-
mutat a hétköznapi értelemben vett érdek fogalmán. Mert „szép az, amit fogalom
nélkül egy szükségszerű tetszés tárgyaként ismerünk meg”.17 

A szép példaszerű, a szépségnek ideálja van. (Ideale der Schönheit)18 Az ideál
vagy idealitás nem tévesztendő össze az eszmével, vagy másképp: az ideával. „Az
eszme tulajdonképpen észfogalmat jelent, míg valamely egyes lénynek mint egy
eszmével adekvát megjelenését ideálnak nevezzük.” Kant szerint ennek megfele-
lően ez az ízlés ősképe, a szép ideálja.19 Schelling szerint a szép ugyancsak idea-
litás, de másképp megközelítve: a szép a véges beleképződése a végtelenbe.20
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(Egyébként erre utalt az igazság és a szépség fogalmának korábbi egybefűzése is.)
Kant ugyanakkor ezzel kapcsolatban egy nagyon is használható, teljesen kézzel-
fogható magyarázatot ad mindehhez. Magyarázatot – ha úgy tetszik – hétköznapi
használatra. Mert így folytatja fejtegetését: a szépség ideálját az ízlés ősképének
kellene inkább neveznünk. Ezt a szépség ősképét a szép ideáljának hívjuk, „olyan
ideálnak, amelyet, ha birtokában nem is vagyunk, mégis igyekszünk önmagunk-
ban létrehozni”.21 Ebben pedig egyértelmű, hogy a törekvés és annak tárgya, azaz
amire intencionálódik különös hangsúllyal rendelkezik. Ha nincs is a birtokunk-
ban, lényeges, hogy akarjuk-e avagy sem azt létrehozni, akarjuk-e ezt az ideali-
táshoz kötött tényleges viszonyítási pontot megteremteni. Ha lemondunk erről,
valahol lemondunk arról, hogy a művészet közelébe jussunk. Ha nem tesszük,
akkor semmit nem teszünk azért, hogy a fogalom nélküli tetszés megérintse a lel-
ket. Fogalom nélkül, szükségszerűen. Nem képes a tetszés során elgondolni azt,
hogy a tetszés ne hozza létre azt az állapotot, amikor bizarr módon bizsergést
érez az ember a nyakszirt táján, amikor nem tud számot adni érzelmi és értelmi
állapotáról, amikor – ahogy Heidegger Hölderlin szavaival élve írja –: a forrás kö-
zelében találja magát, s onnan valóban nehezen költözik.22 Nem képes elgondol-
ni, hogy ez alól a szükségszerűség alól bárki vagy bármi kivonhatja magát. Ez a
szükségszerű törvényt ad. Nem pedig az alapján, alávetetten létezik. Nincs kivétel
alóla, olyan, mint egy elháríthatatlan természeti jelenség. Ezt érezzük akkor,
amikor egy műalkotás hatása alá kerülve átélünk egy katartikus élményt. Az él-
mény maga ekkor megrázó és kikerülhetetlen. 

De miért van szükség a szépre, a művészetekre, amikor az ember – látszólag –
olyan jól megvan nélküle? A kor mintha nem igényelné ezeket. Az a kor, és
akkor mit mondjunk erről a korról? Fichte keserűen így fogalmaz: „a kor többé
nem tud olvasni, ezért minden írás hiábavaló.23 Ha mégis van gyógymód, az ép-
pen a szép szemlélete lehet: „Aligha létezhet az érzelmek kicsinységének és az ér-
telem elsatnyulásának korszakában általánosabb szer, amely az embert mindettől
megóvná és szakadatlanul megtisztítaná, mint az ilyen érintkezés a nagy termé-
szettel, aligha létezhet gazdagabb forrása a nagy gondolatoknak és hősies elhatá-
rozásoknak, mint a mindig megújuló öröm az érzékileg félelmesnek és az érzéki
nagyságnak a szemléletében.”- írja Schelling.24 A szép és fenséges szemlélete, le-
gyen az bár magában a természetben vagy az emberi alkotásban, megtisztító ere-
jű. Ilyen a görögöknél a mitológia, és az abból kiemelkedő művészeti tevékeny-
ség. És természetesen a művészet általi „katarzis”.

A görögök mellett igazi mitológiai mélységet csak Shakespeare drámái tudtak
elérni Schelling szerint, amivel teljesen egyetértek. Talán kétezer évenként lehet-
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séges nagy tragédia – ki tudja. A Falstaff és a Macbeth „mitológiai méltósággal
rendelkezik”. Nem véletlen tehát, hogy Shakespeare drámáinak két legfontosabb
területe a mitológia és a történelem. A történelem (gondoljunk akár a király-
drámákra) mindazt képes felszínre hozni, s ezzel a nézőt megrendíteni, amit a
görög mítosz magában hordoz, s amit az az antik nézővel megtett. Schelling sze-
rint Calderon ezzel szemben egy másik területen találja meg az alapot, s ez a val-
lási mítosz és a legenda. 

Nagyon érdekes megfigyelés, hogy a shakespeare-i drámákban a sors helyét a
jellem veszi át. A jellem jelenti a leküzdhetetlen fátumot, ami nem szabadság-
ként, hanem legyőzhetetlen szükségszerűségként jelenik meg. Egy példát említ-
ve: „Macbethet egy pokolbeli látomás csábítja gyilkosságra, de ebben nincs benne
a tett semmiféle objektív szükségszerűsége, Banquo nem engedi, hogy a boszor-
kány hangja rászedje, Macbeth azonban igen. Vagyis a jellem az, ami dönt”.25 És
nem a sors. Ha a sors döntene, akkor úgy járna el, mint Oidipusz vagy Antigoné.
S valóban: a sors nem kísért, a boszorkák igen. A kiszemelt alany maga dönt,
hogy gazember lesz, főként, ha ebből úgy mellesleg egy királyi korona is „lees-
het”. A bűn szükségszerűsége ezért a jellemben rejlik. Nem a sors, hanem a ne-
mezis uralkodik, a bosszúvágy, mely mindegy hogyan, de eléri célját. A vér és öl-
döklés, a kín és a bűnhődés, de az ármány és cselszövés is sokkal fontosabb sze-
repet játszik (érdekes, erre Schelling nem tér ki), mint korábban bármikor. Éppen
a sors helyett fellépő nemezis indokolja azt, hogy itt a szereplők maguk dönte-
nek. Mint Richard, aki felmérve helyzetét teljesen döntést hoz: nem szívlelve e
fuvolázó békekor derűjét, gazember lesz. Ez semmi más, mint jól megfontolt ra-
cionális döntés. Eldönti, hogy nem széptevéssel, hanem ármánnyal foglalkozik.
Sőt ebben sokszor még a véletlen is szerepet kap, amely az antik tragédiában
kizárt. Schelling – bár ezekre nem tér ki részletesen – pontosan megragadja az
antik és modern közötti különbséget abban, hogy más kontúrokat von a sors és
a szabadság köré. Mindez annyira fontos tapasztalat, hogy „ha a föld elpusztulna,
Shakespeare műveiből újjá lehetne teremteni”.26 Kár – bánkódik –, hogy az an-
golok értik őt leginkább félre. Pope-ra utalva írja, hogy Shakespeare után őt ol-
vasva „olyan, mint amikor szép tájon utazván az ember egy kocsma előtt halad
el, és részeg parasztokat lát civakodni”.27 Igen nagyra tartja ebből a szempontból
Calderónt, akit délvidéki, vagy katolikus Shakespeare-nek nevez. 

A művészet szemlélete tehát megtisztít, és egyben kiemel a hétköznapok mó-
kuskerék monotóniájából. Amikor az ember csak a mindennapok közönyével ha-
dakozik. Valahogy – ha pillanatra is – szabaddá tesz. 
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Schelling így fogalmaz: „A szabadság legnagyobb gondolata és legnagyobb győ-
zelme az, amikor az ember valamilyen kikerülhetetlen bűnért is magára veszi a
büntetést, hogy ily módon önnön szabadságának elveszítésével éppen ezt a sza-
badságot bizonyítsa, és pusztulása a szabad akarat végső bizonyítéka legyen”.28

Ez az alapja az arisztotelészi értelemben vett megtisztulásnak és megbékélésnek.
Bár jóllehet, ez a kor Schelling kifejezésével élve a „a petyhüdt ízlésnek hódol”,
amivel elvéti azt a „művészi hatást, amelyre törekszik”.29 

Mit tehetünk akkor? Gondoljunk a mottóra, egyben a mi korunkra, és ne le-
gyünk elbizakodottak. Csak reménykedők.



AMIKOR A CSEND BESZÉL…

Horváth Petra

Kedves Dezső!

Cudar idők járnak mostanság: hideg dermeszti a szíveket. Vihar tombolna oda-
kinn? Ki tudja… Nem látni messzire… Nemcsak azt nem tudni, hogy vajon mit
is hoz a holnap, de azt sem, hogy a nap végére vajon mi lesz. Érzed milyen hűvös
a levegő mostanság a Bölcsészettudományi Kar folyosóin? Minden olyan bizony-
talan lett egyszeriben. Leszállt a köd. Az effajta időjárási viszonyok nem kedvez-
nek semminek és senkinek. Az ember ilyen időkben gyakorta úgy kényszerül
dönteni, hogy voltaképp abban is bizonytalan, hogy egyáltalán döntenie kellene.
A történelem útvesztőin, tév- és rejtekútjain bolyongva talán lehetetlen is lenne
mást, többet remélni, mint ezt. Ortega írja a vadászatról szóló esszéjében: „Élete
során az ember mindig is kutyaszorítóban volt”. Nos, most aztán igencsak ku-
tyaszorítóban vagyunk! 

Hogy mi lehet ennek az oka? Talán csak az emberi önzés. Az mindenkor je-
lenvaló. Ilyen vagy olyan formában folyton-folyvást felüti a fejét. Ecce homo,
nem igaz? Mindenesetre azt hiszem a mai ember spirituális, szellemi értelemben
darabjaira hullott. Széjjeltöredezetten van. Nem feltétlenül él, de mindenképpen
létezik. S gyakran szomjúhozik. Hogy mire? A Jóra. Hiszem.

Két éve már annak, hogy megírtam ezt a szöveget Ingmar Bergman Filmtriló-
giája kapcsán. Valójában a 2008 novemberében Pécsett megrendezett II. Pszicho-
analitikus Filmkonferencián elhangzott előadásom publikálásra szánt verziója ez,
tehát eredendően nem Neked íródott, ám mindenképpen: Veled. Mikor ma vé-
gigolvastam, rádöbbentem, hogy minden sor, hogy minden szó mögött Te mun-
kálsz, ott vagy, jelen vagy a betűk között. Nem tudom előfordult-e már Veled,
hogy mikor olyan szöveget olvastál, melynek a szerzőjét hallottad már, ismered:
olvasás közben a szavak a szerző hangján visszhangoztak benned. Ma átolvasván
ezt az írásom a Te hangodon csengett fel egy-egy szöveghely énbennem, és úgy
döntöttem, hogy a 60. születésnapodra ezt az írásomat ajándékozom Neked. Má-
tól a Tiéd. Boldog születésnapot kívánok hát Neked, meg még legalább ugyan-
ennyi évet – de napfényeset!

Őszinte Tisztelettel és Szeretettel… (így nagybetűsen).
Tanítványod:

Petra
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BEVEZETŐ

„És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt
ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira hogy hegyeket mozdíthatok
ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.” (Pál I. le-
vele a Korinthusbeliekhez 13. 2.)

A fenti idézetet e tanulmány mottójaként választottam, tekintve, hogy a kö-
vetkezőkben arra teszek kísérletet, hogy Bergman Csendjének üzenetét – első-
sorban Unamuno filozófiájának hátterén – felfejtsem. Egy olyan világban pedig,
ahol mindent a szám determinál, az emberi önzés számító túlkapása bizonytalanít
a bergmani Csend üzenete – hitem szerint – csakis a Szeretet s az Emberség szava
lehet.

Bergman filmjeinek filozófiai háttere sokat vitatott kérdés. A halálra, a ma-
gányra, a szorongásra, az emberi élet értelmére / értékére kérdezve nem kerül-
hette el az egzisztencia filozófiájával való összehasonlítást.1 Bergman filmjei a
„legszemélyesebb létezés közvetlenségének tapasztalatában” fogant reflexiók,
melyek egy olyan intellektuális atmoszférába illeszkednek, ahol a transzcenden-
cia élményének nincsen helye már. A 19. századtól kezdve a pozitív tudományok
lassanként vették át az irányítást az ember mindennapi tapasztalatai felett,
ugyanakkor az a teoretikus szinten megjelenő redukcionizmus, mellyel az embert
alapvetően a testi, anyagi létszférákra nivellálták, hamar kérdésessé tette annak
a korai, optimista hangulatnak a létjogosultságát, mely szerint a tudomány ered-
ményei egyértelmű jobbulást hozhatnak az élet / az életminőség tekintetében.
Ebben a „világnézetben” az olyan fogalmak, mint „lélek”, „szellem”, „személyi-
ség” vagy az „én” – azok a fogalmak tehát, melyekkel a lélektan is operál, bizony-
talanná válnak, ha nem horgonyozhatók le az anyagi világban. „Az egyén léte-
zése esetlegessé válik”, a „személyiség fokozatosan ellényegtelenedik” egyfajta
„egzisztenciális súlytalanság” állapotába kerül2 – elvész mindennemű szükség-
szerűség nyomatéka, ily módon pedig az emberi létezés értelmének „meghatáro-
zása”, az erre irányuló válaszkeresés, tehát az önmagunkra vonatkoztatott érte-
lemadás folyamata „magán a létezésen belül kell megtörténjék” – méghozzá szük-
ségképpen individuálisan. Ez a – korszellemben gyökerező – válaszkeresési szán-
dék motiválja Bergmant a ’60-as években. Erre az alaphelyzetre reflektál Unamu-
no a századelőn. És talán nem túlzás azt állítani, hogy erre a problémára keresi
a megoldást Sigmund Freud is – gondoljunk csak a „lélek” / a „lélektani folyama-
tok” lehorgonyzására tett erőfeszítéseire, melyek a mai napig érdekes vitákat ge-
nerálnak a tekintetben, hogy vajon a természettudomány vagy a hermeneutika
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felől közelíthető-e inkább az elmélete, mely tagadhatatlanul mindkét szellemi
áramlatból merítkezik. A nemiségben Freud egy olyan „közvetítő közeget” vélt
felismerni, mely a pozitív tudományok megkövetelte materialista ideológia köve-
telményeit is kielégítve őrizhette volna meg a lélek fogalmát és eszményét a tu-
dományos gondolkodás közegében3.

Unamuno viszonya Freudhoz alapvetően kritikus, s írásaiban elvétve kerül
csupán említésre a freudi pszichológia. Mindazonáltal tudni lehet, hogy a baszk
filozófus már igen korán megismerkedett Freud gondolataival, s magánkönyv-
tárában jegyzetekkel ellátva maradt fenn „A mindennapi élet pszichopatológiájá-
nak” egy példánya, melyet Luis López Ballesteros – az első spanyol nyelven meg-
jelent pszichoanalitikai munkák fordítója – 1922-ben ajándékozott Unamunónak.
A pszichoanalitikus gondolatkörrel való korai megismerkedést látszik alá-
támasztani az a tény is, hogy – mivel 1884-től kezdődően Unamuno pszichológiát
is oktatott a Bilbaói Egyetemen, szükségképpen figyelemmel kellett kísérnie a
kor pszichológiai témájú közleményeit. E tekintetben jelentőséggel bír az a tény,
hogy Freud és Breuer 1893-as közös tanulmánya a hisztériáról („Über den psy-
chischen Mechanismus hysterischer Phänomene”) még ugyanebben az évben,
egyidejűleg két spanyol nyelvű folyóiratban is megjelent, noha visszhangot csak
jóval később váltott ki, az 1920-as 1930-as évek táján – ekkoriban fordították
Freud (addigi) összes műveit spanyol nyelvre is.4 Unamuno 1895 környékén már
használt néhány olyan fogalmat – így például a tudat, a tudattalan és a belső tudat
(intraconciente) megkülönböztetését –, melyet egyes elemzők pszichoanalitikai
hatásnak tulajdonítanak. Ez a kijelentés ugyanakkor vitatható lehet, tekintve,
hogy mind Unamuno, mind Freud jól ismerték Eduard von Hartmann 1869-es
művét, a „Tudattalan filozófiáját” („Philosophie des Unbewussten”), mely mind-
kettejük gondolkodására egyaránt hatást gyakorolhatott.5 Ernesto González Gar-
cía Freud és Unamuno elméleteinek hasonlóságát vizsgáló cikkében szintén arra
a következtetésre jut, hogy a két szerző közötti gondolati hasonlóság nem fel-
tétlenül direkt egymásra hatásnak tulajdonítható, hanem sokkal inkább a közös
gondolati gyökereiknek. Mindketten a voluntarista és vitalista, alapvetően irra-
cionalista irányzatokból táplálkoztak (mint amilyen Schopenhauer vagy Niet-
zsche gondolatvilága), melyek középpontjában az emberi viselkedés végső meg-
határozóiként a tudattalan tényezők állnak. Mindketten elutasították a ráció köz-
pontú világszemléletet, és helyébe inkább a vágyak poliszemikus nyelvezetét, a
mítoszok, metaforák és szimbólumok megfejtendő világát állították.6 Így aztán
az sem meglepő, hogy Unamuno regényei és színpadi művei sok pszichoanaliti-



126 I. FILOZÓFIA, HALÁL, KÖLTÉSZET, ÉLET, KÖRNYEZET, MŰVÉSZET, KULTÚRA

7 E. González García: Unamuno y Freud. Dos antropologías y un mismo método. Cuadernos
de la Cátedra Miguel de Unamuno, Id. kiad. 69–90. o.

8 P. Livingston: Ingmar Bergman. In: Livingston, P., Plantinga, C. szerk. (2008) The Routl-
edge Companion to Philosophy and Film. New York: 2008. Routledge. 562. o.

9 P. Livingston: Ingmar Bergman. In: Livingston, P., Plantinga, C. szerk. (2008) The Routl-
edge Companion to Philosophy and Film. Id. kiad. 565. o.

10 Ingmar Bergman, rend.: Tükör által homályosan (Såsom i en spegel). 1961. 
11 Ingmar Bergman: Laterna magica. Budapest: 1988. Európa Könyvkiadó. 206–207. o.

kus érdeklődését felkeltették már. A leghíresebb analitikus indíttatású kommen-
tár Melanie Klein nevéhez köthető, aki az Abel Sánchez című regényt világította
meg a pszichoanalízis eszközeivel.7

Bergman gondolkodása alapvetően hasonló irányultságú. Livingston tanulmá-
nyában kiemeli Eino Kaila finn filozófus, pszichológus 1934-es Személyiségpszi-
chológia c. írásának hatását Bergman nézeteire.8 A szerző hangsúlyozza, hogy –
az alapvetően gestaltista – Kaila mekkora szerepet szán az irracionalitás dimen-
zióinak, a tudattalannak, a vágyteljesítő folyamatoknak, illetve az emberi szük-
ségletek dinamikájának; továbbá filozófiai elméleteket is közvetít Bergman felé,
így például Schopenhauer „persona” fogalmával is vélhetően itt találkozik először
a rendező.9 Tekintve, hogy Kaila hatása lényegét tekintve hasonló Unamuno, il-
letve Freud alapvetéseihez – mindhárom esetben elmondható, hogy az ember
kérdését, annak mélyebb, irracionális gyökerei felől igyekeznek megválaszolni –,
így találkozási pontok, kapaszkodók is kínálkoznak az unamunói bölcselet, a
freudi metapszichológia, illetve a bergmani képkockák által megjelenített szim-
bolikus tartalom között.

BERGMAN TRILÓGIÁJÁRÓL – RÖVIDEN

A Trilógia három „fejezete”: a „Tükör által homályosan”, az „Úrvacsora” és „A
csend” című alkotások. A Tükör által homályosan10 (Såsom i en spegel, Bergman,
1961) egy érzelmileg széttöredezett család életének, viszonyrendszerének „szek-
venciális analízise”. A film fókuszában Karin alakja áll, aki skizofréniában szen-
ved – a történet tulajdonképpen őbenne, illetve betegségében központosul. A
film színhelye Fårő szigete, azaz egy világtól távoli, alapvetően magányos hely-
szín sziklás partokkal, sziklaképződményekkel, melyek Bergman számára „titok-
zatos istenalakoknak” tűntek: „dacosan tartották magas sziklahomlokukat a hul-
lámverésbe és a végtelen, szürkülő látóhatárba” – írja visszaemlékezéseiben a
rendező (Bergman 1988).11 A történet során fokozatosan „nyílik meg” előttünk
a skizofrénia állapota: Karin betegsége a film bevezető kockáiban még a reziduális
szakaszban van, a történet végére azonban a betegség már eluralkodik karakte-
rén. Karin számára a világ kettészakad, hallucinációk gyötrik, vallási tartalmú,
illetve irányításos téveseszmék kínozzák, melynek következtében lassanként
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veszíti el a kontrollt tettei felett. Érzékelése kiélezetté, felfokozottá válik, érze-
lemvilága pedig képről képre tompul el, míg végül az ahedónia állapotába torkol-
lik a záró képkockák jeleneteire. Ezzel párhuzamosan jelenik meg a film többi
szereplője: mind valamilyen viszonyban Karinnal és a betegségével – így a test-
vér, Minus alakja, az apa, David, figurája (aki az önreflexív, ill. cselekmény-kata-
lizáló szerepe okán, akár a film kimondatlan főszereplője is lehetne), illetve a férj,
Martin karaktere. A film zárójelenetében a beteget kiemelik a családból, és mint-
ha a szigeten maradottak között megnyílna az egymás felé fordulás lehetősége is,
mintha a skizofrén állapot emelte üvegfalak lassú feltöredezése kezdődhetne el.

Az „Úrvacsora” (Nattvardsgästerna, Bergman, 1962) egy hitében meghasonlott
lelkész történetét beszéli el. A főszereplő, Tomas Ericsson, egy jellegzetesen „ma-
gának való ember” képét mutatja, aki általában hátat fordít gyülekezetének, hite
Istenben meginogott. Bezárulása önzővé teszi: a másik ember kérdéseire csupán
saját kérdései a válaszok. Elmondható, hogy Ericsson karaktere alapvetően „ski-
zoid” színezetű. Érzelmi elsivárosodás, bezárkózás, a másik ember elutasítása jel-
lemzi: érzelmeit kimutatni képtelen, alapvetően közömbösnek látszik – lelkiis-
merete is csupán önös célok szolgálatában szólal néha-néha meg. Interakciói se-
kélyesek, nem mutat érdeklődést intim, emberi kapcsolatok kialakítása iránt. Ha
megfigyeljük, a film többi szereplője is hasonló, érzelmileg sérült, néha már ér-
zelmi-halottnak tűnő karaktert rejt. Märta például, a tanítónő, aki Tomas Erics-
sont szerelemmel szereti, abban a hiszemben él, hogy képtelen érzelmei kimuta-
tására s az önátadó szeretetre. Ez a megélt bizonytalanság nem feltétlenül igaz,
sőt alapvetően megkérdőjelezhető, ám Märta számára ez az egyetlen bizonyos.
A film középponti cselekménye Jonas Persson öngyilkossága. A férfi eluralkodó
téveszméivel a lelkészhez fordul segítségért, aki ahelyett, hogy az elkeseredettet
hittel bátorítaná az életre, hangot ad önnön bizonytalanságainak, sőt kimondja,
– mintegy –meggyónja hitetlensége pillanatait. A film során a lelkész mindinkább
magára marad. A záró képek arról árulkodnak, hogy gyülekezete szinte teljesen
elhagyta őt.

A csend (Tystnaden, Bergman, 1963)12, a Trilógia záróakkordja, egy testvérpár:
Anna és Eszter utazását beszéli el, akik Anna kisfiával, Johannal egy idegen or-
szágba látogatnak, melynek nyelvét nem ismerik, kommunikálni nem tudnak az
ott élőkkel. Célállomásuk valamiféle háborús övezetben helyezkedhet el, erre
utalhatnak az utcán a tankok és a kezdő képsorokban a vonaton utazó katonák.
Anna és Eszter között mélyről jövő feszültség munkál: nem csupán az idegen kül-
világot, ám egymást is képtelenek megérteni. Eszter, a fordítónő – aki a film so-
rán az idegen nyelv hangjait értelemmel próbálja megtölteni – halálos beteg-
ségével egy hotel falai közé van zárva, kapcsolatba csupán az idős szobapincérrel
kerül. A cselekmény alapvetően a hotel zárt tereiben játszódik, csak Anna látszik
kitörni pillanatokra a falak közül, mikor egy olyan néma, szexuális kalandba bo-
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csátkozik, ahol csupán test találkozik a testtel. A kisfiú, Johan, a két nőalak kö-
zött őrlődik: az egyiktől odafigyelést és megértést kap, míg az anya figurája, An-
na, a testi kontaktust, a simogatás és az ölelés melegét nyújtja. A film során a kis-
fiú bebarangolja az ismeretlen hotel labirintusszerű folyosóit, sőt barátkozni pró-
bál néhány ott lakó komédiással is, akik törpenövésű, jelmezeket viselő alakok.
A film zárójelenetében Anna és Johan hazaindul hátrahagyva a haldokló Esztert
az idegenben.

Ha összegezni próbáljuk a Trilógia képsorait, akkor szembeötlő egy olyan em-
bertípus, karakter dominanciája, mely alapvetően fragmentált: érzelmi és intel-
lektuális élete teljes mértékben disszociálódott – mintha maga a világ tört volna
szét körülötte. Érzelmi elsivárosodás fojtogatja, mely ahedóniába torkollik, és
körbezárja a magány. Emberi kapcsolatai felszínesek, gyakorta közönybe fordul-
nak át. Képtelen az egészséges intimitásra, annak bárminemű kifejezésére. Vak
és siket a másik emberre. Magánya, elzárkózása szabadon választott aktusok ered-
ménye. A film szereplői – az esetek többségében – lassanként idegenülnek el saját
benső, érzelmi életüktől. Kapaszkodót nem keresnek és nem is találhatnának.
Minden magány önmagába zár. A Tükör által homályosan c. filmben egy ski-
zofrén személy patológiája kínálhat kézenfekvő magyarázatot a jelenségre – a
film vége, ennek megfelelően még reményteli. Az Úrvacsora lelkésze azonban
csupán pro forma skizoid. De facto egy „egészséges”, – ha úgy tetszik egy teljes-
séggel „normális” – „hétköznapi” személy, éppen olyan, mint – kisebb-nagyobb
mértékben bár, de – gyülekezete tagjai: a különbség csupán annyi, hogy a lelkész-
ben élesen tudatosul az állapota. Magányos alakok a zord északi tájakon. Amivel
szembesülünk Bergman képeiben, az egy alapvetően „skizoid” színezetű szemé-
lyiségtípus eluralkodása és „mindennapivá válása”: egy voltaképpeni patológiás
folyamat láthatatlan, kimondatlan legitimációjának végeredménye – sűrített for-
mában és szimbolikusan. A szereplők helyzete lélekölő. Hogy megértsük, mi rej-
lik a sokszor egészen enigmatikus képek mögött, fel kell térképeznünk előbb a
Bergman által ábrázolt lélek tájait.

„A LÉLEK GEOGRÁFIÁJA”

Jesse Kalin Bergman Trilógiáját Bergman „metafizikájának” nevezi: a Trilógia
kulcsot ad – mondja, a lélek „geográfiájához”, felvázolja azokat a lényegi erővo-
nalakat, melyek a 20. század erkölcsi világából az embert meghatározni látszanak;
mintegy a 20. századi ember „lényegére” kérdez.13 Minden metafizika tartalmaz
egy szükségszerű redukciós mozzanatot: amit keresünk, az a világ komplexitá-
sából, sokszínűségéből kiemelkedő „szerkezeti váz”, melyre minden további meg-
ismerés felfűződhet azután. A bergmani „redukció” célja – Kalin szerint – az,
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hogy felmutatva mindazt, amit az emberben esszenciálisnak lát, mintegy tükröt
tartson elénk, melyben „színről színre” követeli meg a létlehetőségeinkkel való
számvetés feladatát. A lényegi mozzanat tehát a megnyitás, a nyitottá válás léte-
zésünk lehetőségeire.

A Trilógián belül az egyes filmalkotások helye és egymáshoz való viszonya egy
sokat vizsgált, sőt vitatott kérdés. Tekintve azonban, hogy a fentebb említett
„metafizikai” igényű redukciós mozzanatot éppen A csendben látom megvaló-
sulni – a Filmtrilógiához az alapkategóriákat, az értelmezés vázát valójában itt
találhatjuk meg: a 20. századi embertípus lélektani architektúrájának vázlata-
ként – így A csendet mint a Trilógia kiindulópontját értem a továbbiakban. A
film szimbolikus formában az egyén szintjén mutatja fel azt az alaphelyzetet,
melyből Isten keresése – motívum, mely a Trilógia felszínének egészén végig-
vezet – egyáltalában véve felmerülhet.

„A csend” képileg tulajdonképpen egy haláltusát, agóniát ábrázol. A Trilógia
kontextusán belül Bergman itt hozza hozzánk legközelebb a Halált, s mégis olyan
közönybe burkolva látszik ábrázolni azt, mely mintegy elidegeníti a nézőt az
együttérzés lehetőségétől. Nem egyértelműen egy személy halálával szembesü-
lünk. A film két főszereplőjének, Eszternek és Annának: két nővérnek a kapcso-
lata, még ha feszültségekkel terhes is, nem engedhetné a Másik, a test-vér halála
iránti közönyt, még abban az esetben sem, ha a kettejük közötti viszonyból kihalt
volna a megértés mozzanata. A jelenetek inkább olyanok, mintha a személyiség
egy darabja haldokolna, egy rész mibennünk, melyet ráadásképpen magunk mér-
gezünk. „A csend” ilyenformán talán éppen azt a 20. századi agóniát / küzdelmet,
„haláltusát” ábrázolja, amire Unamuno a „tragikus életérzés” kifejezéssel utal. En-
nek mélyén voltaképp az a kibékíthetetlen, „létünk alapjait képző ellentmondás”
feszül, mely értelmi és érzelmi szükségleteink között húzódik, s melynek dina-
mikája ugyanakkor szellemi életünk előfeltétele is.14 Az emberi létezés mind
Unamuno, mind Bergman esetében egyfajta küzdelemre  utal, melyet önmagunk-
ban és önmagunkkal kell megvívnunk.

„A csend” három főszereplőjének egymáshoz való viszonya eszünkbe juttat-
hatja Nietzsche sorait: „»Állj! Törpe! Szóltam. ÉN! Vagy te! Kettőnk közül azon-
ban én vagyok az erősebb – : legmélyebb gondolatomat te nem ismered! Azt –
nem tudnád hordozni! « – (…) Éppen egy átjáró volt, ahol megálltunk. »Nézd ezt
az átjárót! Törpe! Szóltam tovább: ennek két arca van. Két út ér itt össze: ezeket
még senki sem járta végig. Ez a hosszú utca visszafelé: egy örökkévalóságig tart.
És az a hosszú utca kifelé – az egy másik örökkévalóság. Ellenkezőek egymással,
ezek az utak; egymást botránkoztatják meg: – és itt, ebben az átjáróban van ez,
ahol összeérnek. Az átjáró neve odafent áll írva: »Pillanat«”.15 A nietzschei idézet
képei mintegy a freudi tudatmodell analogonjaként foglalhatják keretbe a film
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szereplőinek alaphelyzetét. Johan, az egyetlen gyermek a filmben, a „törpe”, két
út között, egy átjáróban találja magát. Két irdatlan erő tépi ott, ahol az „idő ho-
mokórája” lassan peregni kezd – mondhatni a tudatelőttes homlokterében, ho-
mályos folyosók labirintusában bolyongva. Két örökkévalóság húzza-vonja szün-
telen: egyfelől mindaz, amit a tudat éles fénye bevilágítani képes; másfelől pedig
a tudattalan mélységes sodra követeli magának őt. Egyensúly nincsen: maga a
harc, a szüntelen küzdelem a „törpe” élete.

A csendben Anna és Eszter a személyiség egy-egy aspektusát jelöli. Anna
mindaz, ami érzelmi, testi, szenzuális. Eszter elsősorban az értelmi szükséglete-
ket, s az erkölcsi normákat személyesíti meg, míg Johan, a kisfiú, a szükségletek
között tapogatózó „én” szimbóluma. Bikácsy Gergely elemzésében16 hangsúlyoz-
za, hogy a kisfiú az egyetlen, aki kapcsolatba képes lépni a környezetével, sőt ő
az, akinek a szemén át kinyílik nekünk is ez az egészen bizarr, érthetetlen világ.
A helyszín, a hotel zártsága, Johan találkozása a törpékkel – mintegy a tudatta-
lanból előtörő, álruhába bújtatott tartalmakkal –, illetve az idős szobapincér figu-
rájával, aki gyakran „figyeli” őt, s aki a gondozó és gondoskodó szerepkörében
mindhárom aspektus irányába egyaránt kinyit – úgy hiszem, alátámasztják ezt
a kvázi allegorikus értelmezést. Fontos kiemelni, hogy az idős szobapincér alakja
Eszter haláltusájának pillanataiban képileg mint gyóntató jelenik meg – talán a
mindünk lelkében benne élő Atya iránti vágy, illetve a másik ember iránti biza-
lom szükségének testet öltött szimbólumaként. Az idegenség, a rideg és fenyegető
tankok, fémes harci gépezetek, a katonák, a zajos és érthetetlen tömeg: a kívülről
jövő veszély, s így az énvédelmet aktiváló hatások szimbólumai. A film egyik
jelenetében egy tankkocsi jelenik meg az ablak előtt – fenyegetése csupán Eszter
és Johan ölelkezésének pillanatáig tart: amint a szeretet gesztusa megmutatkozik,
a tank is lassan tovább áll.

A hotel falai – mintegy testként – zárnak körbe: egy idegen, érthetetlen: elide-
genített társadalmi valóság, világ van a falakon kívül. Az elidegenített világ nyel-
ve érthetetlen, mert a félelem bénítja a szó kifejezőerejét. A bezártság és bezá-
rulás motívumai alapvető jelentőségre tesznek szert a Trilógia egészén belül. Be-
zárt fülkék a vonaton, zárt terek, csukott ajtók és leredőnyözött ablakok, bűvös
körökkel önmagukba záruló emberek, mesterkélt attitűdök, kényszerből felvál-
lalt szerepek: falak. A falak mintegy „kéregként” borítják be a személyt, izolálják
őt, ezáltal a kapcsolatteremtés valódi formáit lehetetlenítik el.17 Unamuno úgy
látta, ezt a kérget belülről kell tudnia feltörni az énnek. Bergman képei hasonló
irányba vezetik a gondolkodást.

A kérdés tehát az, miként törhetők át a falak? Milyen módon szabadulhat meg
az ember attól a kéregtől – „érzelmi páncéltól” –, melyet az elidegenülés, az el-
hagyatottság, a magány sző köréje? Unamuno válasza: a hit által. A hit fogalmát
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a spanyol filozófus a páli értelemben használja, azaz a görög „πίστις” – a „biza-
lom” értelmében.18 Tekintve Bergman lutheránus hátterét, az értelmezés plauzi-
bilisnek tekinthető a Trilógia kapcsán is. Ezen a ponton szükséges hangsúlyoz-
nunk, hogy Unamuno gondolkodására nagy hatást gyakorolt Søren Kierkegaard
filozófiája, és azon belül is elsősorban Kierkegaard hit fogalma: állandó kétsé-
gekből, vívódásokból táplálkozó, paradoxonokkal átitatott, mindenekelőtt pedig
személyes viszonya Istennel.19 Unamuno az elsők között ismerte fel Kierkegaard
írásainak mélységét és aktualitását a századelőn, sőt meg is tanult dánul, hogy
eredetiben olvashassa a filozófus gondolatait.20 Hogy az alapvetően eltérő kultu-
rális, spirituális háttérrel bíró Bergman és Unamuno gondolatisága sok tekintet-
ben kínál találkozási pontokat, elsősorban annak köszönhető, hogy Unamuno
számára a skandináv gondolatvilág, életérzés egyáltalán nem volt idegen, azt
egyfelől Kierkegaard gondolkodásából, filozófiájából ismerte már, másfelől be-
vallott vonzalma a skandináv irodalom, így Ibsen drámái iránt, sem titok. Berg-
man viszonya Kierkegaard filozófiájához nehezen tisztázható kérdés, noha szü-
lettek próbálkozások arra, hogy kapcsolatba hozzák őket, ám szigorú értelemben
véve, Bergman filmjeiben nincs konkrét utalás arra vonatkozóan, hogy a dán
gondolkodó – akár közvetlen, akár közvetett formában – hatást gyakorolt volna
nézeteire.21

Hinni tehát – Unamunónál és Bergmannál is – annyit tesz: „bizalommal lenni
valaki iránt”, nyitottá válni a Másikra, „megbízni valakiben”. „A hit az ember al-
kotóereje”, „akarat dolga”.22 A hit személyes és megszemélyesítő. Az igazi hit
– Unamuno szerint és ebben nagy mértékben rokonítható Kierkegaard vonat-
kozó gondolataival – fájdalomból születik, szorongásból, bizonytalanságból, két-
kedésből: a mindenkori ember feladata, hogy mintegy megteremtse önmagának,
önmagából Isten eszményét. Ahhoz tehát, hogy az ember életben tartsa a hitet:
az állandó kételkedés és önvizsgálat útjára kell lépnie. Unamuno ezzel a kérdéssel
több írásában is foglalkozik. Így például a „Don Manuel, szent vértanú” című
1930-as kisregényében – mintegy az „Úrvacsora” lelkészének „inverzeként” – egy
meghasonlott, folyamatos kételyektől gyötrődő, ám Istent az élet szépségeiben
folyamatosan kereső, Őt a természet spontán csodáiban felismerni képes pap
alakját vázolja elénk, aki Ericssonnal ellentétben nem fordít hátat a Másiknak,
nem enged a megszokás lélekölő automatizmusainak, azaz teljesíteni képes a fel-



132 I. FILOZÓFIA, HALÁL, KÖLTÉSZET, ÉLET, KÖRNYEZET, MŰVÉSZET, KULTÚRA

23 Vö. Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19–20. századi
élet- és egzisztenciálfilozófiákban. Budapest: 2002. Pallas Stúdió/Attraktor Kiadó. 380–435. o.

24 Miguel de Unamuno: Don Manuel, szent vértanú. In: Miguel de Unamuno: Öt kisregény.
Budapest: 1999. Nagyvilág Könyvkiadó, 131–183. o. Scholz László fordítása

25 Miguel de Unamuno: A tragikus életérzés. Id. kiad. 205. o.
26 Miguel de Unamuno: A tragikus életérzés. Id. kiad. 151. o.

adatát.23 Voltaképpen egy folyamatosan a személyiségét gazdagító reflexív folya-
mat révén tiszta emberszeretetbe nemesíti kezdeti még meghatározatlan, még
csupán megöröklött hitét.24

„Azért teremtettük meg Istent, hogy megmentsük a világegyetemet a sem-
mitől” – írja Unamuno. „Miért élsz még mindig?” – kérdi Anna Esztert a filmben.
Szenvedélyes fájdalommal, magányosan keressük a választ, az önnön létezésünk-
nek értelmet adót. Felépítjük önmagunkban Isten ideálját. Ám az istenhit: az em-
berekben való hit; az Istenben való reménykedés: az emberekben való remény;
és az isteni szeretet, irgalom pedig az emberek iránti szeretet és irgalom eszmei
prototípusa.25 Amikor a hitre kérdezünk, a bizalom a valódi kérdés. Amikor Is-
tent éhezzük voltaképp az egymás felé fordulás lehetősége a tét. Isten Csendje:
a Másik emberé. „Az isteni a kifelé vetített tudat szubjektivitása”, azaz „a világ
megszemélyesítése”. Az „istenérzet” a „születőben levő személyiségérzet”, mely
„a rajta kívülire”, a „tőle különbözőre vonatkoztatja magát”. Egy közvetlen és
egyszerű függőségérzetből születik, mely az ént a körülölelő világhoz fűzi, és
mind „világosabban tudatosul” az objektív és szubjektív közötti különbség, azaz
az én és a világ szétválasztottságának érzete, az én individualitásának, egyedisé-
gének a tudata, annál „homályosabb bennünk az istenkép” is – magyarázza Una-
muno.26 A tudat szinte szükségszerűen tépi / különíti el az embert a környezeté-
től, „körülményeitől”, a Másiktól, mert a tudat legelsősorban a fájdalom, a szen-
vedés tudata. Ebből az elidegenített pozícióból kell az embernek újraintegrá-
lódnia az egyedül lehetségesbe, a közösségi lét szférájába, melynek közegében lé-
tezése célját, az életének értelmet adót keresheti. Amit önmaga körül szükség-
képpen megtapasztal, az a tőle különböző, az ismeretlen, a gyakran szinte kiis-
merhetetlen, a félelmet keltő: az idegenség momentumai. A helyzet abszurditása,
éppen az, hogy az idegenség tapasztalatában és létezése szingularitásának felold-
hatatlanságát felismerve kell visszatalálnia a Másikhoz mindenkinek; ebből az
alaphelyzetből kell – akár önnön integritását kockára téve – megnyílnia a másik
ember felé, mégpedig – egy kierkegaard-i kifejezéssel élve –egyedül a „hit szen-
vedélyének” aktusaként.

Johan egy magányos világ porszemnyi „én-je”. Értelmi szükségletei – azaz Esz-
ter alakja – és érzelmi szükségletei – Anna – feszültségterében találja magát. Két
világ között – ez egyúttal a Trilógia egyik alapmotívuma is. Értelme túlfejlett, be-
teges, lényegénél fogva kételkedő. Konceptualizálni képes az örökkévaló, a vég-
telen fogalmát, absztrahál, elemez, a dolgok mögé kérdezve kutat, ám mindaz,
amit ilyenformán megragadni képes vizsgálódásai során holt eszménnyé, élette-
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lenné válik, a semmibe  olvad, felaprózódik. Az értelem odáig juthat, hogy lassan-
ként számolja fel saját érvényességét is – mutat rá Unamuno27, és Kierkegaard-t
idézi: „Az öngyilkosság a tiszta gondolkodás végső egzisztenciális konzekven-
ciája”28. Eszter alakja, öndestruktív életmódja nem áll távol az öngyilkosság té-
nyétől. Indirekt módon az. Az értelem önmaga elől menekül itt elzárva a köz-
vetítés mozzanatát, a szociabilitás lehetőségét az éntől. Ezzel szemben Anna, azaz
az érzelmek pólusa csökevényes, „primitív érzelemcsonkok”, indulatok szintjén
megjelenő puszta ösztönkielégítést mutat; azaz egyfajta érzelmi kiürülés figyel-
hető meg, mely a végesség, – és ezáltal úgyszintén – a semmi felé vezet29. Az ér-
zelmek közvetlenségének kapcsolatteremtő lehetősége is eltűnik, hiszen Anna
találkozásai a Másikkal testi szükségletek kielégítését célozzák csupán. Anna ön-
magában, egyedül nem az életre nyit – talán éppen növekvő rabsága lehet az, ami
a legyengült, beteges Esztert fojtogatja szüntelen.

Johan, az „én” szimbóluma, abban a „szakadékban” találja magát, melyet egy-
felől – az értelem pólusán – a racionális felbomlás, másfelől – az érzelmekkel
összefüggésben – a rezignált kétségbeesés létállapotai jellemeznek. Az én egyedül
marad, „bezárja és megfeszíti a szívét”, amivel voltaképp „meg akarná markolni
a világot”30 – kialakul a „kéreg” a személy körül, melyet a csend, a közöny, a kap-
csolatok hiánya övez. Unamuno ennek a „feszültségtérnek” a prototípusaként a
szexuális szerelmet jelöli meg. A szexuális szerelem egyfajta „harc”, „kölcsönös
önzés” állapotából kiindulva válhat azután szellemivé, azaz együttérzéssé az
együtt / egymás mellett elszenvedettben, megnyitva a szeretet azon formáit, me-
lyek életre keltik az eszmei világ megteremtésének szükségét, mindazt tehát,
mely Isten (az isteni) keresésére ösztönzi az embert.31 Ezen a ponton fontos meg-
említeni, hogy itt / ebben nyílik ki Unamuno szorongás fogalma, mely interper-
szonális vonatkozásokat is tartalmaz, azaz Unamunónál a szorongás nem tisztán
intraszubjektív, de emberek közötti kapcsolatokra is utaló, arra megnyitó feno-
mén.32 A szerelem az a „közeg”, melyben „érzékelni tudjuk azt, ami testi a szel-
lemben”33. A szerelem heves vágyakozása, mely önnön határaink átlépésére hív,
egyúttal korlátainkkal, időbeliségünkkel (végességünkkel), létünk talapzat nélkü-
liségével, gyakran önnön ürességünk érzetével is szembesít, azaz a változás lehe-
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tőségét hordozza magában. A Trilógiában azonban a szerelem minden próbál-
kozása kudarcba fúl, falakba ütközik.

Johan azt az én-t szimbolizálja, mely egy racionálisnak tételezett világ merő-
ben irracionális „szakadékába” vettetett, s aki elhagyatottan kell megtalálja, meg-
alkossa önnön Istenét, azaz a hitet, a bizalom alapelvét. A kisfiú alakjában egy
erősen fragmentált, alapvetően a magányra hangolt, gyakorta irracionális és nem
tudatosuló félelmektől bénított személyiségtípus erővonalai koncentrálódnak, aki
szinte predesztináltnak mondható az érzelmi elsivárosodásra. A képlet mégsem
ilyen egyszerű. Johan és Anna – a film zárójelenetében – csupán képletesen hagy-
ják el Esztert, csak a „betegségét” kívánják maguk mögött hagyni, hisz a „közve-
títés” alapkategóriáit Johan megőrzi, magával viszi. Ezek az alapvető „kategóriák”
átszövik a Trilógia egészét. A film (illetve a szövegkönyv) sejteti, hogy mik lehet-
nek ezek: Lélek – az önmagunkkal való számvetés szüksége, az élet értelmére irá-
nyuló kérdés üzenete. „Félelem, rémület” – az elhagyatottság élménye, melynek
tapasztalata Bergmannál „az első halál”, a spirituális kiüresedés szimbóluma34, s
ami a fájdalomra nyit, azaz végeredményben lehetőséget teremt a tudatosulásra.
„Arc” – ami az odafordulás, illetve az elfordulás tengelyeként jelzi a kapcsolatok
lehetőségfeltételét. A „Kéz” a megkapaszkodás, az érintkezés lehetőségére utal,
a lehetséges „Öröm”-re. Johan ezzel feladatul kapja, hogy élettel, értelemmel
töltse meg a sok – számára még – idegen, értelem nélküli „betűt”, hogy ledöntse
a félelem falait, mely ember és ember között feszül.

Úgy vélem tehát, hogy A Csend Johanjának alakja, karaktere, illetve a filmben
mintegy allegorikusan Johanban központosuló embertípus az, aki a Trilógia
fejezeteiben újra és újra előtűnik – a Tükör által homályosan Minusaként vagy
az Úrvacsora lelkészeként – és választani kényszerül. A kérdés, mellyel szembe-
találja magát tulajdonképpen az, hogy miféle „Istenség” mellett kötelezi el magát.
Megalkotja önnön, személyes és élő „Istenét”, az emberek közötti bizalmat meg-
alapozót, azaz a Másikkal, a másik emberrel való élő viszony mellett kötelezi el
magát; vagy a „pókistent” választja, a dogmatizált, eltorzult és halotti csendbe
burkolózó „istenség” eszményét. Egyensúlyozik-e értelem és érzelem követelései
között, vagy szinte harc nélkül visszavonul és önmagába zár? Másképpen: fogad-
ja-e az Úrvacsorát, mellyel Isten Igéje az emberi testbe temetkezve feltámadhat
azután? – kérdezhetjük Unamunóval és Bergmannal. Vagyis: az örökkévalóság
tükrévé teszi-e magát, melyben „összegződnek mindazok a képek (…) melyek
leperegtek az időben”35 valaha, vagy magányos tükröződések árnyképeivé lesz
csupán?36
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ISTEN CSENDJE

Bergman zene, közelebbről Bach zenéje iránti vonzalma alapvetően áthatja a
Trilógiát. Bikácsy Gergely a Trilógia elemzése során kiemeli, hogy Bergman ké-
peit a csend és a zene – mondhatni – együtt-játéka nyomatékosítja. A zene jelen-
tősége, közvetítő szerepe már A csendben nyilvánvaló, hisz szinte egyedüli kom-
munikációs kapocs egy bezárkózott személyiségtípus és a számára teljességgel
érthetetlen, s félelmetesen zajos külvilág között: „A korál bizakodó hangjai be-
töltötték a templom homályba borult hajóját: Bach jámbor hite enyhíti hitetlen-
ségünk kínjait. A nyughatatlan remegő fényjáték felfelé halad a falon, elvéko-
nyodik, elveszíti erejét, kihuny. A D-dúrban harsogó kürtök a Megváltó dicsé-
retét zengik. (…) Bach koráljai még színes, tekergő szalagként kígyóznak a tudat
termeiben, a küszöbök fölött, a nyitott ajtókon át, az öröm közegében”.37 Ezek
a sorok eszünkbe juttathatják Schopenhauer gondolatait, aki úgy vélte, hogy a
zene az akarat olyannyira közvetlen kifejeződéseként hat, hogy a tudat mélyré-
tegeiben, tudattalanul képes megérinteni az embert. Egészen közvetlenül nyitja
meg a bensőségesség lehetőségét. „A zene az érzés és a szenvedély nyelve, ahogy
a szavak az ész beszédét képezik”.38 A Tükör által homályosan D-mollja a fájda-
lom kifejeződése, míg a fenti szövegben említett D-dúr a feloldozás közege.39 Ér-
dekes lehet itt megemlíteni, hogy Hubner egy megjegyzése szerint A csend be-
vezető képeit Bartók Béla 1943-as Concerto zenekarra című műve inspirálta, s
ritmusa indítja el.40 A Concerto nyitómotívuma a zenemű harmadik tételében,
az Elégiában tér vissza Bartóknál, mégpedig – a filmhez hasonlóan – a fojtogató
magány kifejezésének eszközeként.

Bach lélekemelő, megtisztító zenéjével szemben hangzik fel a Csend nyugta-
lanító nyugalma. A Csend: Isten csendje (a Másiké) – csupán „Isten hiányának az
érzéséből” bontakozhat ki, s belőle fogan meg „az Istenre való éhezés” is utóbb,
„a szellemi fuldoklás pillanataiban”.41 Ahhoz tehát hogy egyáltalán feltűnjön, és
kérdéssé tegyük ezt, előbb meg kell tapasztaljuk a radikális magunkra maradott-
ságunk létállapotát, melyet mindennél kiélezettebben az elmúlással, az emberi
végességgel való szembetalálkozás pillanataiban él meg az ember. Erre figyelmez-
tetnek A csend képkockái is. Ha Isten hallgat mivé lesz a lélek? Ha az életem
pusztán anyagiság lenne, mely időben a Semmi felé tart, ha a Mindenség „talap-
zat” nélküli, akkor mi végre vagyok is én? – teszi fel Unamuno a kérdést. Az em-
beri tudat nehezen boldogul a „semmi” képzetével, „létszükségletünk, hogy célt
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adjunk a létnek, hogy az valamilyen szándéknak feleljen meg”.42 Ez a probléma
legpregnánsabban a Trilógia második részében, az Úrvacsora c. filmben merül fel:
Jonas Persson kérdése, hogy miért is kell vajon élnie, és Märta elkeseredése, hogy
miért is kapott csupán erőt az Úrtól, s feladat / értelem vajon miért nem járt
hozzá?

Freud is felrója, hogy a történelem hosszú fejezetein át, „az életcél ideája a val-
lási rendszeren áll vagy bukik”43, mondhatni talán – a Trilógia szimbolikáját kö-
vetve – hogy a probléma ilyenformán a „pókisten hálójának titkává” nivellálódik.
A Trilógia kontextusán belül azonban egy ettől radikálisan eltérő problémafelve-
téssel találkozhatunk, mely a 19. század végi, 20. századi ember erkölcsi, spiritu-
ális dilemmáinak irányváltását tükrözi, s megjelenik az egzisztencia filozófiájának
horizontján is, így a nagy előd Kierkegaard, vagy Unamuno gondolatvilágában.
Az élet értelmére vonatkozó kérdés egyértelműen a Másik ember problémájára
fókuszálva merül fel, „szekularizálódik”. A saját test pusztulása (esetleg az öngyil-
kosság ténye), s a külső erők negativitása kevésbé fájó, kevésbé riasztó lehetőség
az érző, emberi lény számára, mint a Másik elvesztéséből, a Másikban való csaló-
dásból fakadó fájdalom. Ennek tényét az Úrvacsora c. filmben Algot Frövik
mondja ki, miközben Krisztus kínjairól beszél, akit megtagadtak tanítványai:
„Egyszerűen nem értették, hogy mit gondol. Egy árva szót sem. Mindannyian el-
hagyták. Egészen egyedül maradt. Ez volt az igazi szenvedés… Rájönni, hogy
senki sem értette. Hogy egyedül van, amikor szüksége volna arra, hogy legyen
valaki mellette. Borzalmas kín! (…) De a legrosszabb mégsem ez volt. (…) Azt
hitte, hogy az égi atyja elhagyta őt. Azt hitte, hogy mindaz, amit tanított, ha-
zugság volt. Iszonyatos kétségek gyötörték Krisztust, percekkel halála előtt. Hát
nem ez volt a legborzalmasabb kínja? Az Isten csendjére gondolok.”.44 Ebben a
csendben körvonalazódik olyannyira élesen Märta sóhaja is: „Teljesen hiányzik
belőlem a képesség, nem tudom kimutatni a szerelmemet: Egyáltalán nem értek
hozzá. (…) Minden hamis büszkeségem és megjátszott önállóságom mögött
egyetlen kívánság van: élni valakiért.”45

A mindennapok során megélt létbizonytalanság, a céljában meghatározatlan
létezésbe belevetettség élménye: az emberi élet eredendő vulnerabilitása, mely
a Másik tekintetéből tükröződik vissza ránk. Ez az alapvető sérülékenység jelenik
meg szimbolikusan a Trilógia számtalan képkockáján, mint seb, mint gyógyítha-
tatlan hegek. A szerelem pillanataiban ezek a sebek szakadnak újra fel, mikor a
szerelmest körbefonó „ismeretlen megremeg”, s „a hasítékokon át betüremkedik”
mindaz, amire „addig nem figyelt” – ez az „egyensúlyvesztés pillanata”.46 Mert
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élni valakiért annyit tesz: ledönteni a falakat, áttörni annak a kéregnek a védő-
rétegén, mely önvalónkat fonja körül. Élni valakiért azt jelenti: felvállalni a bi-
zonytalant – a legborzalmasabb kín lehetőségeit is – az elutasítást, a csalatkozást,
a veszteséget vagy a Kedves csendjébe fonódó véget nem érő magányt – csupán
egyetlen pillanatnyi lélegzet ígéretéért. Élni valakiért a soha be nem teljesíthető
szenvedélye, mert a szerelem pillanatai, míg élők, az örökkévaló igézetében ég-
nek, s ezzel emlékeztetnek mulandó létezésünk addig sokszor észrevétlen mo-
mentumaira – tudatosítják a pillanatok súlyát és szépségeit. Paradox módon azzal
kell szembesüljünk itt, hogy ha nem vállaljuk fel azt a bizonytalant, mely a Másik
kiismerhetetlenségéből, megragadhatatlanságából fakad, úgy bizonyosan csupán
a bizonytalan marad nekünk.

Az az alapvető kontingencia-élmény, mely tulajdonképpen már a 19. századtól
kezdődően meghatározza az emberi létezés alaphangulatát, rányomja a bélyegét
a kor karaktertípusaira, kapcsolati lehetőségeire is. Ennek kapcsán – Vajda Mi-
hály nyomán – alapvetően három attitűdöt különböztethetünk meg.47 Először is
tekinthetjük látszatnak a kontingencia létélményét valamiféle mögöttes, „igazi
valóságot” remélve. Másodszor modifikálhatjuk ezt a reményt annyiban, hogy a
mögöttest és reméltet – ha nem is a valóság de legalábbis – a lehetőségek szintjén
tekintjük adottnak és – Vajda szavaival élve – megtesszük a „feladottá” a magunk
számára. Végül pedig elfogadhatjuk a bizonytalanságot, mint egyetlen megada-
tottat, melyet mintegy „sorsként” foghatunk fel. Az Egyház hite „mögöttes, igaz
valóságot” ígér – mintegy tálcán kínálja fel azt, ellenben mikor meginognak a
rendszer a pillérei, azaz a kontingencia élmény „kiteljesül” az emberben: minden
remény elhal lassanként. Semmi sem marad. Ezt a folyamatot nagyítja fel Berg-
man Tomas Ericsson lelkész alakjában az Úrvacsora című filmben. Märta ezzel
szemben „feladatot” kap – minekután a második csoportba sorolhatjuk. Aki „sors-
ként” fogadja el a bizonytalanságot, az Algot Frövik. A tükör által homályosan
alakjai is megfeleltethetőek ennek a sémának, itt Karin az, aki egy másik, titkos
világban reménykedik, míg talán a férje, Martin vállalja fel a feladatot. Az apa
figurája, David, elfogad. A két film között a különbség elsősorban a tónusok, az
előjelek szintjén jelenik meg. Míg a Trilógia első „fejezetében” alapvetően a fény
felé törekvés dominál, addig az Úrvacsora színei komorak, sötétbe hajlók. Míg a
Trilógia első filmje egy tulajdonképpen reményteljes zárómondatot kap, addig az
Úrvacsora esetében úgy érezhetjük, hogy üres szavak kongatják a termet. Amikor
Tomas Ericsson Isten csodálatáról beszél, a hangja egészen élettelennek tetszik,
fakó. Olyan szavak ezek, melyeknek úgy tűnik, hogy céljuk / megcélzottjuk nin-
csen már.

„Ez a három film a leszűkítésről szól. »…Tükör által homályosan…« – a meg-
szerzett bizonyosság. Úrvacsora – a megértett bizonyosság. A csend – Isten
csendje – a negatív lenyomat. Ezért neveztem trilógiának.” – írta Bergman 1963
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májusában48. Mi az hát, amiről bizonyosságot szerzünk? Mi az, ami megértetté
válik? És miről is szól az a Csend?

A „megszerzett bizonyosság” mibenlétére Minus és az apja, David párbeszé-
dében találhatunk utalást: „Bizonyítsd be, hogy van Isten! (…) – kiált fel Minus
elkeseredetten. Írva vagyon, hogy Isten a szeretet. – válaszol az apa. (…) remény-
kedem a tudásban, hogy a szeretet mint valóság él az emberek világában. (…) Az
üresség hirtelen gazdagsággá változik, és a reménytelenség életté. Olyan ez, mint
a kegyelem, Minus. Kegyelem a halálraítéltnek.”.49. A megszerezett bizonyosság
tehát az, hogy bizonyosságot csupán önmagunktól várhatunk. A megszerzett bi-
zonyosság: a bizalom lehetőségére nyitás. Reménykedni a tudásban, azaz hinni,
hogy a szeretet van.

A „megértett bizonyosság” Märtáé az Úrvacsorában, aki a tiszteleteshez írott
levelében a következőket mondja: „Világosságért imádkoztam, és megkaptam.
Megértettem, hogy szeretlek. Kértem, hogy próbálják ki az erőmet (…) Te vagy
a próbatétel”. Az emberi élet egyik legnagyobb próbaköve mindenkoron a Másik
emberi lény irányába történő odafordulás kihívásaként kerül az utunkba. Ha
képessé válunk megnyitni szívünknek templomát, akkor reménytelen üressé-
günk gazdagsággá változik, mert csupán „a félelem szülte meg azt, amitől fél-
tünk”.50 A félelem pedig – emlékezzünk – különleges, érthetetlen nyelven beszél,
falakat emel.

Amitől fél és megretten a Trilógia első két darabjának egy-egy szereplője
– Karin és Ericsson lelkész – az a pókisten képzete. „A keresztény istenfogalom
– vagyis Isten mint a betegek istene, Isten mint pók, Isten mint szellem – a leg-
romlottabb istenfogalmak egyike, amihez a Földön valaha is eljutottak. (…) Isten
(…) az élet ellentettjévé korcsosult, ahelyett, hogy az élet felmagasztalása és örök
Igen-je lenne!” – írja Nietzsche Az Antikrisztusban.51 Hasonlóképpen, az élet
igenlését keresi Bergman is – a lélek felszabadítását a bűntudat, a magányra ítél-
tetettség fojtogató rabsága alól. Nietzschénél a pók, illetve a tarantula motívum
több szöveghelyen is megjelenik, központi szereppel bír. A tarantula jellemzése
a Zarathustrában a következő szavakkal történik: „nem a szív lelkesíti, hanem a
bosszú”, a ressentiment érzülete; „nem a szellem, de az irigység”; „arcukból kivil-
lan a hóhér és a véreb”; „világ-megtagadók”, „eretnek-égetők”52 – ezek mind egy
dekadens világ par excellence tünetei. Egy dekadens embertípus jellemrajza.
„Hálójukkal körbefonják” az embert / a Másikat, s a „jövőnek vérén élősködők”
ők53 Érdekes lehet ezen a ponton megemlíteni, hogy Dosztojevszkij több művé-
ben is hasonló kontextusban jelenik meg a pók szimbóluma, példaként hozhatjuk
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az Ördögök, A Karamazov testvérek vagy például a Megalázottak és megszomorí-
tottak, Feljegyzések a holtak házából c. műveket. Noha Dosztojevszkij és Niet-
zsche pók-motívumai között nehezen mutatható ki közvetlen egymásra hatás54,
ámde Bergman mindkét forrást ismerhette, tekintve, hogy önéletrajzi művében
a következőket írja: „Szüntelenül olvastam, többnyire nem is értettem a könyvet,
csak a hang vonzott: Dosztojevszkij, Tolsztoj, Balzac, Defoe, Swift, Flaubert, Niet-
zsche és (…) Strindberg hangja”.55 Nem árt itt megjegyezni azt sem hogy a pók
/ pókháló képzete már a bibliai szövegekben is megtalálható, mégpedig a kép-
mutatók és istentelenek jövőbeni reményvesztettsége kapcsán: „Ilyenek az ös-
vényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak remény-
sége is elvész. Mivel szétfoszol a bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pók-
háló” (Jób könyve, 8. 13–14.). A Példabeszédek Könyve konkrétan is megemlíti
a pókot, mint azt a bölcs állatot, aki befészkeli magát a királyok termeibe (30.
24–28.).

Bergmannál a pókisten egy olyan Istenkép szimbóluma, mely a nietzschei de-
kadens embertípus sajátja. Egy olyan ember ideálja ez, aki feltételes módban
beszél. Egy olyan emberé, aki semmiben sem hisz már, így – szomjában – bármi-
vel hitegethető. Kívülről várja a bizonyosságot, az igazságot és – paradox mó-
don – a reményt. Egy olyan létező halott istensége ez, aki elfordul az élettől, s aki
talán már Isten Csendjét sem képes meghallani – mely legalábbis önnön kételyei
és kérdései felé vezethetné, megteremtvén ezzel az élő hit lehetőségfeltételét. Egy
olyan embertípus ez, mely nem csupán Nietzsche vagy Unamuno kritikájának
központja, de Kierkegaard filozófiájában is alapvetés, továbbá Bergman alakjai-
nak is sajátja: „Ha kivezethetném az ürességből, el a hazugság-istentől. Ha bizo-
nyosságot nyerhetnénk azzal, hogy megmutatjuk egymásnak a szeretetet. Ha
hinni tudnánk valami igazságban… Ha hinni tudnánk…”.56 Egy olyan karakter
bomlik ki a szemünk előtt, aki képtelen a hitre, mert az értelmével, a tudata leg-
élesebb parányával kísérel meg hinni is. Képtelen átadni magát a spontaneitás-
nak: bizonyossággal tudni akarja azt, amit „csupán” hinnie kellene. Kierkegaard
és Unamuno bölcseletében ez az egyik legnagyobb paradoxon, mellyel a legújabb
korok embere szembesül. A túlfejlett, beteges észhasználat hitehagyottá, magá-
nyossá teszi az embert. Az értelem túlkapásai lassanként számolják fel az élet
megannyi varázsát, valamennyi apró „misztériumát”. A szív nem segíti a gon-
dolkodást többé: a számító racionalitás hidege uralkodik el az emberi kapcsolatok
szövetén. Test találkozik testtel: a lélek elmagányosul. Mert, ha elvész a hit ké-
pessége a lélekből: kihal a bizalom is. Eluralkodik a félelem, a személyiség meg-
hasad, s az ember önmagába zár.
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Jung szerint: „A tudományos megismerés fejlődésével a világ egyre emberte-
lenebbé válik. Az ember magányosnak érzi magát a világban, mivel (…) elveszí-
tette a természet jelenségeivel való érzelmi »tudattalan azonosságát«”. Nem szó-
lítjuk már meg a környező világ Csendjét, így ő sem válaszolhat már nekünk, s
lassanként tűnik el az ebből a kapcsolatból fakadó érzelmi energia is.57 Isten
Csendjét mélyítettük el csupán; azt, melyre eleve siketnek mutatkozott (és mu-
tatkozik) a 20.–21. század embere.

ZÁRSZÓ GYANÁNT

„Nem hiszek Istenben, ez kétségtelen, de a dolog nem ilyen egyszerű, mind-
annyian hordozunk magunkban egy istent, egyetlen rendszert alkot minden, me-
lyet néha megpillanthatunk, kivált halálunk pillanatában. Ezt akarom elmondani,
de nem érdemes. Az emberek félrehúzódnak (…) Nem hallom mit mondanak,
csak a hátukat látom” – olvashatjuk Ingmar Bergman önéletrajzi regényében.58

Bergman ki akarta mondani azt az őszinte hitet, „a vágyakozás és tagadás”, „a
kételkedés és bizalom” hitét – a szeretet alapelvét – mely folyvást önmagát keresi,
és ami élő így maradhat csupán. Hitet, ami elkorcsosulni látszik a mai világban.
Egy dekadens, szeretet nélküli világ fenyegetését ábrázolta. Leírta milyen az,
amikor elnémul a szó is. Képekben mesélt hát nekünk. És kimondta személyes
vívódásai Csendjét. Mert ha Isten oly hosszú ideje hallgat már – s talán mindig
is hallgatott –, akkor lehet, hogy éppen ezzel a Csenddel beszél – Csendjével szó-
lít meg bennünket. Önmagunkkal való számvetésre „kényszerít”. Egyedül. Ma-
gányosan. Mert Isten Csendje egyúttal a Másik emberé. És talán a Másik ember
Csendje a mindünkben benne élő Isten világégető halálsikolya.



MEGSZÓLALÁSOK.
Meditációk Mozart hallgatása közben

Gausz András

1 EGY TÖRTÉNET

Bécsben történt az esemény. Az császár felállt, a művészre nézett, majd, aho-
gyan igazi uralkodóhoz illik, udvariasan meghajolt előtte, miközben lassan tap-
solni kezdett. Tapsolt ekkor már mindenki. Az uralkodó valójában csak hozzá-
csapódott a hangos ovációban tomboló publikumhoz. – Brávó Mozart! Brávó
Mozart! – kiáltotta ő is lelkesülten, a koncertre összesereglett közönséggel szinte
teljesen egybeforrva.

Wolfgang Amadeus Mozart volt tehát az ünnepelt muzsikus, II. József pedig
a lelkesen tapsoló uralkodó. A tél lassan végéhez közeledett. Február volt; 1785-
öt írtak. Mozart ezen az estén saját művét, a később 456-os Köchel-jegyzék szám
alatt jegyzett B-dúr koncertet játszotta. Számozása szerint a tizennyolcadikat.

2 KÉRDÉSEK ÉS A KÖZÖSSÉG

Miért állt fel, miért hajolt meg az uralkodó? Miért a taps és üdvrivalgás? Miért
a lelkesedés? A zene, a művészet előtt hódolt volna a császár? Vagy az önfeledten
tomboló közönség előtt hajolt meg; a publikum ragadta volna magával? Ennek
lett eszközévé, a közönségnek volt reá szinte bódító hatása? Vagy esetleg a kom-
ponista műve és előadása, valamint a közönség elragadtatása együtt emelte ma-
gasztos ünneppé az említett koncertet? Pallérozott, éles elméjű volt ez a császár!
Teljesen ezt sem zárhatjuk ki! Egy azonban bizonyosnak tűnik: a császár felállá-
sával és ünneplésével egy közösségnek lett részesévé.

No, de miféle közösségnek? Hisz a közösségnek, tudhatjuk, számtalan formája
van. Más példának okául a találomra, spontán módon létrejött közösség, és telje-
sen más az, amelyet szándék, tervezés előz meg. A találomra létrejött közösségek
többnyire csak pillanatnyiak. Rövid idő elteltével, a pillantok elmúltával, fölbom-
lanak. A megtervezett közösséget szabályok hozzák létre, és számítások, szabá-
lyok tartják is életben. Előbb-utóbb azonban ezek is véget érnek. Esetenként
ugyanazok a szabályok okozzák vesztüket, amelyek egykoron eredetileg létre-
hozták őket.
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3 SPEKULÁCIÓ

Mozart, sokan mondják, zongoraversenyeiben ütötte meg a legszemélyesebb
hangot. Ebben a műfajban érezte, ezt is sokan állítják, leginkább otthon magát. 

A zongoraverseny királyi műfaj. Tisztelgések, ünnepségek műfaja. Mozart zon-
goraversenyei mindenféleképp ünnepségek, mi több, olykor még ezek közt sem
akármilyenek: koronázási ünnepek.

Nem direkt szándék, a művek szerkezete, felépítése teszi Mozart zongoraver-
senyeit királyivá. Például az első tétel zenekari expozíciója, amely a zongorista
belépését készíti elő, hozza az ünnepet magával. Ha szépen felépített az expozí-
ció, a zongorista már megszólalása előtt szuverénnek, húsvér uralkodónak érez-
heti magát. Úgy léphet be, a hangok világába, ahogyan királyok szoktak ünnepi
báltermekbe belépni. Az expozíció, a forma tehát előkészíti az ünnepet, mi több,
már létre is hozza azt. Uralkodó lesz tehát az előadóból, még akkor is, ha egyéb-
ként teljesen más a szándéka. Mozart zongoraversenyeiben többnyire a legegy-
szerűbb eszközökkel lép be a zongorista. Mégis uralkodó lesz belőle. De királyi
a folytatás is: a zongorista ugyanis, ilyen ez a műfaj, mindvégig szólista marad.
Hozzá igazodik a zenekar, reá szegezik tekintetüket a rövid duetteket, triókat
megszólaltató szólisták. A zongorista, hacsak nem fogja nagyon vissza magát, iga-
zából csak leereszkedni tud szólistáihoz, zenekarához. Szerepe, még ha valóságos
duettek is a duettek, ha igazi triók is a triók, mindvégig kiemelt. Igazi uralkodó-
ként elegyedik szóba a szólistákkal, s a többi zenésszel.

4 ÁLLÍTÁS

Minden közösség törvénykövetés. A zene hangjainak közössége is az. Még a
legegyszerűbb, látszólag találomra létrejött kompozíciók, a „könnyű műfaj” da-
rabjai is mind-mind törvénykövetőek. Mi több, ezek a darabok követnek tán
legfegyelmezettebben előírt, szigorú törvényeket. Szabad útkeresések, kihágások
a legkevésbé sem jellemzőek erre a műfajra. A „könnyű műfaj” mindig is félt az
ilyentől. Ma is fél tőle. A kihágások ugyanis a szabadságot érintik. A szabadságtól
pedig, mai világunkban, mindenki fél.

5 KONKRÉTUM

Királyi ünnep? Az említett B-dúr koncert első Allegro vivace tétele a vonósok
indulószerű lépteivel kezdődik. A fülek, a publikum szinte várják az induló ki-
teljesedését. De nem ez történik. Trombiták és ütők híján ez egyébként lehetetlen
is: nem lesz ennek okán induló abból, ami pedig eredetileg igazi induló ritmusára
lépkedett. És ráadásul ez az induló néhány taktus után, még a tutti megszólalása
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előtt, véget is ér. Fafúvók hallatják hangjukat, megtörik a menetet, nem masí-
roznak. Mi több, mintha direkt gáncsot akarnának vetni a kialakult ritmusokra,
kérdő hangokat szólaltatnak meg. Kíméletlenül kérdeznek. Az indulószerű léptek
értelmére kérdeznek rá. Még igazából el se kezdődött tehát a menetelés, és a
folyamat máris megáll. – Miért volt ez a nagy buzgalom? – kérdezik a fuvolák. –
Miért volt ez a nagy nekilendülés és erőlködés? – kérdezik oboák. Mintha az
lenne minden szándékuk, hogy beleverjék a csúfot az elkezdődött menetelésbe.
Az oboák kérdései olykor mintha határozott vádló hangokon szólalnának meg.

Hol itt a B-dúr koncerttel kapcsolatban oly sokat emlegetett mozarti derű? A
célnak, úgy tűnik, már az expozícióban vége. Iránya elvész, a folyamat mintha
magába döfte volna tőrét, önmagába fordult vissza. Hiába kezdődnek majd újra
az indulószerű léptek, akinek füle van, meghallja, itt valami helyrehozhatatlan
történt. 

Oda tehát a derű? Zavar a királyi udvarban? És a császár mindezt meg se hal-
lotta? Mert különben miért állt volna fel, miért hajolt volna meg? És miért fogott
volna hozzá a tapshoz? Vagy másként szólt a koncert, úgy, hogy a császár mind-
ezt meg se hallhatta? 

Mozart zenéje ezer titok! Meglehet, úgy játszott a szerző, úgy dirigálta zene-
karát, hogy az említett zavarból senki, senki semmit se észlelt. 

6 KÖVETKEZTETÉS

Valamennyi emberi fej, megfelelő eszközök igénybevételével, igen könnyen
lecsapható. Abban a korban, amelyben Mozart zongoraversenyeit írta, a guillo-
tine építette, kínálta magát ilyen eszközként. De ne gondolja senki, hogy csak a
guillotine alkalmas emberi fejek lecsapására!

– Engem kövess! Ne a saját fejed után menj! – mutatja a karmester beintése, a
zongorász-karmester enyhe fejbillentése a fuvolistának és az oboistának. Mind-
ketten gyorsan megértenek valamit, fejük a porban, máris követni kezdenek. –
Nem is valóságos duó az a duó, amely a kottában áll! – értik meg azonnal néhá-
nyan, miközben látványos bólogatásokba fognak. – Nem is valóságos trió az a
trió, amelyet korábban tévedésből triónak láttunk! – teszik hozzá mások, majd
újabb bólogatások kezdődnek. 

7 LEHETŐSÉG

Kant Immánuel a közösségnek két fajtáját különböztette meg. Beszélt com-
munioról, és beszélt commerciumról. Ez utóbbi izgatta. 

A commercium által teremtett közösség – így okoskodott – nem szubsztancia-
akcidencia viszony. Csak valamilyen szabad forgalom, szubsztanciák közössége
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lehet. Olyan időbeli viszonyra gondolt, amelyben, ha „A” valamilyen módon
meghatározója lesz „B”-nek, akkor „B” is ugyanúgy meghatározója lesz „A”-nak.
Nem valamilyen magasabb szempont szem előtt tartásával történik itt a meg-
határozás és igazodás, mivel ebben az esetben minden, még maga az idő is az
egymást kölcsönösen meghatározó individuumok produktuma lehet csupán. Ab-
szolút idő? – Lárifári! – mondta Kant Immánuel. „A” nem csaphatja le „B” fejét
akkor, amikor éppen meghatározni akarja őt, mert hát „B” visszavághat, „A” pe-
dig ugyanúgy „B” meghatározásának tárgya lesz akkor, mint ahogyan „B” volt az,
amikor „A” akarta azt meghatározni.

8 ZONGORÁSZOK LEHETŐSÉGEI

Mozart 456-os Köchel-jegyzékszámú B-dúr zongoraversenye többféle módon
szólaltatható meg. A búbánatos hangok, a fafúvókon megszólaló kételyek példá-
nak okául háttérbe szoríthatóak. – Így kell ezt csinálni! – gondolta magában egy
nem mindennapi tehetséggel megáldott argentin izraeli zongorász, amikor zene-
kara elé, zongorájához ült, majd zongorázni, dirigálni kezdett. A zongora billen-
tyűi követték ujjai utasításait. És a zenekar, királyság szülötte, ugyancsak követte
őt. Induló lett az indulóból, olyannyira, hogy ennek lendülete, ritmikája még a
fafúvók kétkedő hangjaira is rátelepedett. A zongora csillogott-villogott, és csillo-
gott-villogott a zenekar is. Eltűnt a kétely. A zongora belépése igazi királyi ünnep
lett. Minden hang a helyére került, minden hang a zongorász, a király körül
forgott. Csak éppen a fafúvók és a zenekar sok-sok feje szűnt meg önállónak len-
ni. A porba hullottak. Igaz, szépen, elegánsan hullottak a porba.

– Ez az előadás valóban spontán és poétikus! – súgtak össze mögötte a király-
nőjük szoknyájába belekapaszkodó, finom ízlésű Szigeti esztéták. 

– Igen, igen – tették hozzá mások – a fejek lekerültek az eredeti nyakakról. Azt
teszik, amit működő királyságokban a fejeknek tenniük kell. Híven követik a
mestert. Úgy követnek, ahogyan követniük kell! 

10 HOGYAN TAPSOLJUNK?

Nos, hogyan tapsoljunk? Hogyan, egy ilyen valóban lenyűgöző Mozart előadás
után? Álljunk fel, s hajoljunk meg mi is a taps előtt, miként II. József tette?

Mozart műve lenyűgöző. Az argentin izraeli játéka, dirigálása is az. És ráadásul
még az ember is kiváló! Igaza van a Szigeti esztétáknak: játéka spontán és poé-
tikus. Az ilyen művek, az ilyen előadások mind-mind megérdemlik a felállást, a
meghajlást és a tapsot. Ha tehetjük, ha lehetőségünk van rá, álljunk csak fel, ha-
joljunk csak meg előtte! És tapsoljunk!
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Igaz, a commercium körül valami hibádzik. Néhány fej mintha megszűnt volna
önállónak lenni. Csak beintéseket és utasításokat követett. No, de se baj, nem
látja ezt, nem hallja ezt mindenki! Kant miatt se aggódjon senki! Mert hát őt se
hallják, s úgy se értik! Ezer titok ő is! Akárcsak Mozart!

11 BENNE A KÖZÖSSÉGBEN

Nem úgy vagyunk benne világunkban, mint ahogyan, a víz van benne a po-
hárban. A közösségben sem úgy vagyunk benne. Régi titok ez, tudott róla már
Kant Immánuel is. Ezért tett különbséget communio és commercium között. 

Abszolút idő? Nem hitt ő ilyenben! Hitt viszont valamilyen közös idő létre-
hozásában. Az igazi közösség nem puszta követéssel, hanem egymás kölcsönös
meghatározásával, valamilyen közös idő létrehozásával veszi kezdetét. Így okos-
kodott Kant Immánuel.

12 EGY MÁSIK LEHETŐSÉG

– Mozart esetében egyetlen a szuverén, egyetlen az abszolút! Maga Mozart! Őt,
és csakis őt kövessük! – mondta egy ázsiai amerikai, amikor zongorájához ült,
majd ő is az előbb említett zenekart kezdte el dirigálni. 

– Ez a játék is spontán és poétikus! – súgtak össze mögötte újra a királynőjük
szoknyájába kapaszkodó esztéták. – Úgy kapaszkodik Wolfgang Amadeus kottá-
jába, ahogyan mi szoktunk kapaszkodni királynőnk szoknyájába! Itt még a zon-
gorász sem teljesen szuverén! Itt még ő is kapaszkodik! 

– És még kapaszkodása is költői és spontán! – teszik hozzá egyetértően más Szi-
geti esztéták.

– Igen! Igen! Még ebben is költői ő, és spontán! – ismétlik többen, szerte a
nagyvilágban, egyre többen.

És valóban, a zongorista játéka szép és spontán. Olyan, amilyennek valóban a
szépségre és spontaneitásra vágyakozó esztéták szoktak áhítozni. Az indulószerű
mozgások igazából nem is indulószerűek. Csupán a kottából előbújt, széppé for-
mált hangok. A fafúvók kérdései se igazi kérdések. Szintúgy csak a kottafejekből
kibújt, fegyelmezett rendet követő, széppé formált hangok. Szinte játékosak ezek
a hangok. – Legyetek játékosak! – parancsolt rá a királyság zenekarára az ázsiai
amerikai, és a zenekar máris játékosan játszott. Még a vonósok indulója és a fafú-
vók belépése között se volt törés. – Itt ne legyen törés! – parancsolt rá ugyanis az
ázsiai amerikai a zenekarra. Ennek következtében aztán nem is lett törés. 
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13 HOGYAN TAPSOLJUNK?

Nos, hogyan tapsoljunk? Hogyan, egy ilyen ugyancsak lenyűgöző stílben meg-
formált Mozart előadás után? Álljunk fel megint, s hajoljunk meg most is a taps
előtt, miként II. József tette? Az előadóművész, de titkon a komponista előtt is?
Ha tehetjük, természetesen! Hiszen ez az ázsiai amerikai, nézzük csak a kottát,
valóban nagyon értette a dolgát! 

Igaz, a commercium itt is hibádzik. De hát a pokolba ezzel a commerciummal!
Mi szükség levágott fejek régi nyakakra való visszaragasztgatására? Itt bizony az
idő abszolút! Olyan, amilyennek a Sziget Izsákja mondta.

14 EGY HARMADIK MEGOLDÁS

Mozart B-dúr koncertje csillog és villog.
– Igen! – mondta egy magyar svájci zongorász – ennek a műnek valóban csil-

lognia, villognia kell! 
Majd zongorájához ült, és a hangok és ujjai alatt mind-mind ragyogni kezdtek.

Csakhogy csillogott és villogott a zenekar is! De másként! Másként, mint az előbb
említett királyság kamarazenekara. Ez a zenekar ugyanis nem felsőbb utasításra,
kizárólag maga-magának ragyogott és csillogott. Mi több, olykor-olykor még aka-
dékoskodott is. Már a vonósok indulószerű léptei is mások. Volt ugyan lépteik-
ben valamiféle rend, és mégis, aki jól fülel, hallhatja, minden egyes megszólalta-
tott hang mintha önállóan, külön menetelne. A fuvolisták, az oboisták is, külön,
önálló életet élnek. Mind, mind szuverének. Több szuverén egy csárdában! Mint-
ha Kant Immánuelnek adnának hitelt, és senki se hinne valamiféle abszolút idő
létezésében. Osztrákok. Nincs tehát olyan királynői szoknya, amelyhez mind-
annyiuknak igazodniuk kéne. 

No, és a zongorász? A zongorász, mondtuk már, magyar svájci. Ő is szuverén!
Játéka poétikus, és spontán. Tudomásul veszi, hogy önkényesen csillogó és akadé-
koskodó szuverének között kell csillognia. Minden hang a helyén, csillog és vil-
log. Úgy csillogott tehát, ahogyan az egy igazi szuverénhez illik! Teljesen ottho-
nosan mozgott a sok-sok önkényesen csillogó, bizalmatlanul akadékoskodó szu-
verén között. 

15 HOGYAN TAPSOLJUNK?

Nos, hogyan? Hogyan, egy olyan előadás során, amikor a sok-sok szuverén kö-
zött oda az alázat? Ellentmondások? Igen, ez nem a rock and roll világ porba hul-
lott fejeinek csendes békéje. Itt bizony laza a tempó, történik valami, új megol-
dások, kihágások is vannak.
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Nem tette dolgát a guillotine? Nem, a guillotine mindig teszi dolgát! Nem vér-
esen persze, a sok-sok porba hullott fej között erre mai világunkban már semmi
szükség sincsen! A fegyelmezett rock and roll-rendet követő félelem és kábulat
dolgozik guillotine-ként! A szavak fegyelmezett összezavarása. A szélsőségek. Az
olyan szélsőségek, amelyek elkábult, régtől fogva levágott fejeknek valamiféle
„szabadság”-ról, mi több, „szabad gondolatok”-ról, „szabad piac”-ról regélnek.

No, és Mozart? No, és Kant? Figyeljük csak az argentin izraeli, az ázsiai ameri-
kai, és a magyar svájci játékát! És tapsoljunk! Tapsoljunk, mert megérdemlik! Itt
még nincs kábulat, itt még tiszta a hang. Itt olykor-olykor még maga Mozart jut
szóhoz! Ha nagyon odafigyelünk, még valóban önálló, még valóban szuverén fe-
jek hangjait is hallhatjuk. Aki jól fülel, még Kant Immánuel hangját is hallja!





1 Részletesen lásd: Sugár István: A budai vár és ostromai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest,
1979. 285. o., Sugár István: Lehanyatlik a török félhold. Zrínyi katonai Kiadó, Budapest, 1983.
499. o., ifj. Barta János: Budavár visszavétele. Kossuth Könyvkiadó, Budapest: 1985. 255. o. és
Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest: 1986.
413. o.

„SZONETTEK MAGYARORSZÁG
NEMES HÓ́SEIRÓ́L 
ÉS JELES ESEMÉNYEIRÓ́L”.
Egy Kanári-szigeteki költő verskoszorúja 
Budavár 1686-os visszavételéről

Szilágyi István

A nemzettudathoz, a nemzeti önbecsüléshez hozzátartozik az is, hogy mások,
más népek, országok és nemzetek, a külföld hozzáértő szakemberei, elemzői és
a külföldi közvélemény hogyan vélekedik és gondolkodik rólunk, milyen képet
formál rólunk, hogy tekint ránk, milyen nemzetnek tart bennünket, s szolgál-
hatunk-e példaként számukra. A nemzeti identitás fontos részét képezi a valós
tényeken és teljesítményeken alapuló nemzeti erőfeszítések nemzetközi elisme-
rése, azaz hírünk a világban. Magyarország államiságának és nemzeti létének el-
múlt több mint ezer évében kulturális, művészeti, tudományos, politikai, gazda-
sági, államszervező és hadi sikereinek következtében gyakran került a nemzet-
közi figyelem középpontjába. A keresztény világban a III. Calixtus pápa által
1456. június 29-én elrendelt déli harangszó, mely a híveket szólította imára a ma-
gyarországi keresztes seregek törökök elleni győzelme érdekében, Hunyadi János
1456. július 22-i nándorfehérvári diadala után vált a kereszténység egyetemes há-
laadásának és a győzelem feletti megemlékezésnek az imájává és jelképévé. Jel-
legében és jelentőségében, a kereszténység és a magyarság életében, történelmé-
ben hasonló eseményt jelentett Budavár 1686. szeptember 2-i visszafoglalása a
száznegyvenöt éves török uralom alól. Az ostromról, az azt megelőző hadjáratról,
a keresztény Európa fejedelmeinek, uralkodóinak, népeinek és a katolikus egyház
vezetőjének a hit védelmében megvalósított összefogásáról, ennek tényeiről,
eredményeiről, körülményeiről, következményeiről és hatásáról bőséges forrás-
anyaggal és feldolgozással rendelkezik a hazai és a nemzetközi történeti szakiro-
dalom. Budavár ostromával kapcsolatban ezért talán elegendőnek tűnik ifj. Barta
János, Nagy László és Sugár István magyar nyelvű monográfiáira felhívni a
figyelmet.1
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2 Jókai Mór: A magyar nemzet története. Regényes rajzokban. Facsimile kiadás. Tóth
Könyvkereskedés és Kiadó. Debrecen: 2008. 282–287. o.

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele 1686-ban – (1896)

A történelmi sorsfordulók irodalmunk nemzeti klasszikusait is megihlették.
Jókai Mór 488 oldalas monumentális művében Budavár visszafoglalásának önálló
fejezetet szentel.2 Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Herczeg Ferenc és Pas-
suth László is szívesen és gyakran dolgoztak fel műveikben történelmi témákat.
Nem feledkezhetünk meg a magyar romantikus történelmi festészet vezető kép-
viselőinek: Benczúr Gyulának, Madarász Viktornak, Székely Bertalannak és Than
Mórnak a munkásságáról sem. Témánk szempontjából különleges jelentőséggel
bír Benczúr Gyulának 1896-ban a milleniumi évfordulóra festett Budavár vissza-
vétele c. képe.

Budavár bevétele, a török félhold magyarországi végromlásának kezdete 1686.
szeptember másodikát a keresztény Európa egyetemes ünnepévé tette. XI. Ince
pápa, a törökellenes szövetség, a Szent Liga megteremtője, e napot Szent István
magyar király tiszteletére, valamint a Buda visszafoglalására indított 1684–1686-
os hadjáratban elesett több tucat tábornok és mintegy 43–45 000 katona emlékére
ünneppé nyilvánította.

Budavár elestének és a magyarság hősies küzdelmének, Magyarországnak mint
a kereszténység védőbástyájának híre az országtól távoli tájakon, messzi föld-
részeken élő kortársakhoz is eljutott, külhoni irodalmárok fantáziáját is megra-
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gadta, s őket is a történések megörökítésére indította. Ezeknek a művészeknek
a sorába tartozott a Kanári-szigeteken élő Juan Bautista Poggio Monteverde nevű
költő, aki 1688-ban egy nyolc szonettből álló kötettel lepte meg a spanyol olvasó-
közönséget. A kis könyv a Szonettek Magyarország nemes hőseiről és jeles ese-
ményeiről címet viselte. A szerző a művét don Juan Francisco Manrique y Arana
gyalogsági kapitánynak ajánlja, aki a keresztény hadak spanyol különítményének
tagjaként részt vett Buda felszabadításában. 

A kötetben kronologikus sorrendben szereplő eseményekről, megénekelt sze-
mélyekről és csoportokról olvasva kiderül, hogy Juan Bautista Poggio Montever-
dének pontos és megbízható értesülései voltak a történésekről. A la palmai szü-
letésű Poggio Monteverde a korabeli spanyol királyság művelt elitjének tagjaként
az Európa perifériáján zajló törökellenes hadjáratra a kereszténység barbárokkal
szemben folytatott küzdelmeként tekintett. A madridi királyi udvart a szultán
csapatainak veresége arra a spanyol diadalra emlékeztette, melyet 1571-ben az
oszmán birodalommal szemben Lepantónál vívott ki. Az 1683– 1697 között zajló
háborúban másrészt egyfajta, az Ibériai-félszigeten 711 és 1492 között az arab
hódítók kiűzésével végződött visszahódításhoz hasonló közép-európai recon-
quistát láttak. A Kanári-szigetek kormányzata ezért is tartotta fontosnak 1993-
ban az 1688-as kiadás fakszimile megjelentetését.
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3 Lásd: José Díaz Armas: El estilo dramático de Juan Bautista Poggio en la Loa sacramental
de 1685. In: Estudios Canarios XXXVI–XXXVII, 1993.

4 Lásd: Francisco de Bueno: Los triunfos de Dios en Buda.
5 Lásd: Ramón Fernández Hernández: Juan Bautista Poggio Monteverde: un autor de La

Palma en el siglo XVII. La Laguna, 1991. és Ramón Fernández Hernández: Juan Bautista Poggio
Monteverde (1632–1707). Estudio y obra completa. Santa Cruz de Tenerife, 1992., valamint a
költő összes műveit tartalmazó: Juan Bautista Poggio Monteverde: Celeste zona. La Laguna,
1992. c. műveket.

A rendelkezésünkre álló források szerint Juan Bautista Poggio Monteverdének
személyes oka is volt a szonett-koszorú megírására. A költő barátjának, a kis
kötet címlapján szereplő már említett don Juan Francisco Manrique y Arana gya-
logsági kapitánynak és hadi ügyekben jártas tanácsadónak ajánlotta művét.

Spanyol források arról is tudósítanak bennünket, hogy az európai összefogással
1683-ban megindított törökellenes hadjáratról Hispánia földjén már 1685-ben
születtek világi és vallásos tárgyú irodalmi alkotások.3. Az említett évben napvi-
lágot látott Szent dicsőítés (Loa Sacramental) c. könyv szerzői – Juan Bautista
Poggio Monteverde stílusában – az eseményekről és a történtekről nem úgy ír-
nak, mint az európai hatalmak törökök elleni harci sikereiről, hanem mint a ke-
reszténység szent háborújának győzelmeiről.4 Művészeti, irodalmi színvonala és
gondolati értékei révén ezeknek a műveknek a sorából emelkedik ki a Kanári-szi-
geteken élő költő munkája.

Juan Bautista Poggio Monteverde 1632-ben született, s 1707-ben halt meg. Al-
kotó periódusának első felében petrarcai ihletésű és anekdotikus témákat meg-
éneklő szonetteket írt. Legjelentősebb költeményeiben azonban – ahogyan azt
életével és költészetével kapcsolatos monográfiákban, összefoglaló munkákban
és egybegyűjtött műveinek kiadásában olvasható5 – a morális témák, a moralitás
kérdései domináltak. Ez a megközelítés a Szonettek Magyarország nemes hőseiről
és jeles eseményeiről c. kötetből sem hiányozik. Az említett kortársakra jellemző
vallásos tónust azonban nem találjuk a kis könyvben, és a költemények egy része
sem kifejezetten a Budavár visszavételében jeleskedő magyar és más országbeli
szereplőkről szól. Az utolsó szonettet a szerző annak a dialógusnak szenteli, mely
a spanyol állam és a Madridban 1685-ben lemondásra kényszerített miniszterel-
nök, Medinacelli herceg között zajlik.

A verseskönyv első költeménye a „Sorssal” folytat párbeszédet. A keresztény
hadak Bécs falainál 1683-ban aratott győzelme kapcsán felteszi a különböző tör-
ténelmi korokban egyaránt aktuális kérdést: vannak-e még tiszteletreméltó hő-
sök? Olyan hősök, akik túllépnek személyes érdekeiken, és önzetlenül a népek
javáért cselekszenek. S ilyen személyiségnek tekinthető-e Sobieski János, Lotha-
ringiai Károly és Badeni Lajos? Vagy a hősök kora a Scipiokkal és a Fabiusokkal
leáldozott? A költő kérdésére a sors válasza így hangzik: aki fontos volt a világ-
ból, az Bécsnél jelen volt. Az ő hőstetteikben mindannyiunk hősiessége meg-
testesült. 
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A következő szonettben a költő a törököknek 1684-ben Magyarországon be-
következett romlásáról ír, és a franciák Flandriában aratott győzelmeit köszönti.

– Sors, nem te vagy az, akinek közbenjárására született meg a vérszomjas otto-
mán birodalom? – kérdezi Juan Bautista Poggio Monteverde. – Nem te vagy-e
ugyanakkor az is, aki most levetted róla védő kezed? – Elhagytam a törököt, s
Franciaországba siettem. – válaszol a Sors. – Nem Te voltál az – kérdezi a költő –,
aki a mohamedánok haragját ellenünk fordítottad? – Forgandó vagyok, és az áll-
hatatlanságot keresem. – hangzik a válasz. – Miért taszítottad annyi fiadat rom-
lásba? – kérdez ismét a költő. – Mert tanulmányoztam őket, és tanulmányoztam
a franciákat is. – Tehát a nemzeteket váltogatod. – Nem, csak az igazságtalan-
ságot. – hangzik a válasz.

A kötet legérdekesebb verse a Thököly Imre ellen írott költemény, melynek
címe: Invectiva (Szidalom), alcíme pedig: Thököly Imre herceghez, Magyarország
1683-as lázadójához. Ebben Juan Bautista Poggio Monteverdi kötelességszegő áru-
lónak nevezi a kuruc királyt, aki az árulást egy halott hit nevében követte el.
Olyan hitszegőnek mutatja be, aki királyi ambícióról álmodott, uralkodói álmokat
dédelgetett, ám aki mégis hajótöröttként vesztegel egy kikötőben. Sok nagyhata-
lom, fejedelemség és ország vezetőjét megtévesztve megszerezte elismerésüket.

„Lángba borította Németország hófödte tájait
Felébresztvén királyságról szóló hatalmi álmait…
Dalok hevítették és a jó borokat itta
Trákia földjén a világot megmozgatta
És a felkavart Föld szertelen miatta.” 

– olvashatjuk a költemény jelen írás szerzője által magyarra fordított sorait.
Thökölyt csodálta Brandenburg, lázba hozta Franciaországot, megforgatta Dániát,
elbűvölte a cárokat, másokat meg elvakított – írja Poggio Monteverde. A költő
versében ugyanakkor közvetett módon elismeréssel adózik Thököly Imrének, a
Porta szövetségesének. Elismeri kivételes képességeit. Sokat tud a konkrét tör-
ténelmi körülményekről, de mit sem sejt a három részre szakadt Magyarország
kivételes helyzetéről: arról a körülményről, hogy a három részre szakadt ország
Budavár felszabadulásának időpontjában nem csupán és nem elsősorban a török
kiűzéséért küzd, hanem a „két pogány közt” a nemzeti függetlenség visszaszer-
zéséért és az országegyesítés megvalósításáért is. Mivel Thökölynek kivételes sze-
mélyisége és képességei vannak, Poggio Monteverde költeményének záró sorai-
ban a légtér mitologikus urának segítségét kéri a kuruc király elveszejtéséhez.

„Ó, Te fenséges, hős és erős sas madár,
Szélsebes íveit szárnyaidnak kitárod,
És hegyes csőröd szigonya maga a halál”
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Thököly mellszobra a vajai várban

A kötet nyolcadik költeménye a Sírvers címet viseli. Ebben a költő a „legna-
gyobbak között is legnagyobb úr”, Vejar hercege Budavár ellen 1686. július 13-án
intézett támadás során bekövetkezett haláláról szól. A Németországban, Fla-
mandföldön és Magyarországon is táborba szállt főnemes elestét Poggio Monte-
verde az Isten oltárára helyezett áldozatnak tekinti. A kötet soron következő
verse is 1686. július tizenharmadikáról szól. A Dicsőítésben a költő Buda ostro-
mánál megsebesült spanyol grandok és nemesek hősiességéről énekel.

Budavár ostromának kritikus, egyben sorsdöntő epizódját jelenttette Szulejmán
török nagyvezér felmentő seregének megjelenése a keresztény hadak hátában,
majd 1686. augusztus 14-i csatavesztése. A Lotharingiai Károly által vezetett ko-
alíciós hadak győzelme megpecsételte a hetven esztendős Abdurrahman pasa által
irányított budai vár védőinek sorsát. 1686. szeptember másodikán száznegyvenöt
év után újra magyar zászlót lengetett a szél a vár fokán. Juan Bautista Poggio
Monteverde tizedik szonettje Szulejmán nagyvezér 1686. augusztus tizennegye-
dikén bekövetkezett csatavesztéséről szól. A költő hiteles értesüléssel rendelke-
zett az összecsapásról. Versében a történteknek megfelelően elmarasztalta a
nagyvezér tétova és halogató taktikáját. Az időmúlás a felfejlődő keresztény se-
regeknek kedvezett. Ezért is írhatta teljes joggal Poggio Monteverde az alábbi
sorokat:
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„Az időt, mit nem használtál ki, elvesztegetted
A lépéseket, miket nem tettél meg, vissza nem szerezhetted
A gyáva önmérséklet szomorú futásodhoz vezetett.”

A kötet utolsó verse az 1687. augusztus 12-i siklósi csatának állít emléket, és
akárcsak a Thökölyről, valamint a török nagyvezérről szóló vers, a Szidalom
címet viseli. Ebben a költő a török szolgálatába állt, hitüket megtagadó franciákat
marasztalja el. Juan Bautista Poggio Monteverde költeményében az összecsapás
dátumát egy évvel korábbra, 1686-ra teszi. Valójában a költemény az ötvenezer
fős keresztény és magyar hadaknak a hatvanezer főt számláló török sereg fölött
Nagyharsány-Siklós-Mohács térségében aratott stratégiai jelentőségű győzelmé-
ről, a „második mohácsi csata” egy mozzanatáról szól.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Juan Bautista Poggio Monteverde költe-
ményeinek kis könyve a keresztény seregek török birodalom ellen 1683–1697 fo-
lyamán vívott tizenöt éves győzelmes háborúja 1683–1686 közötti szakaszának
eseményeit énekelte meg. Művének középpontjába Buda visszafoglalását állította.
A szonett-koszorú Magyarország – és közvetve a kereszténység – dicsőségét
zengte. Poggio Monteverde a maga költeményeivel hozzájárult országunk nem-
zetközi jó hírének növeléséhez, hírnevének öregbítéséhez, a hazánk iránt em-
patikus módon megnyilvánuló nemzetközi érdeklődés felkeltéséhez.

A Buda győzelmes visszafoglalásáról szóló spanyol nyelvű kötetnek ugyan-
akkor nemzetpolitikai üzenete és tanulsága is van. A „nekünk Mohács kell” ön-
marcangoló attitűdjével szemben a reális tényeken alapuló optimista történelem-
szemlélet „Él magyar, áll Buda még!” önbizalommal teli büszkeségét sugallja.





1 Nietzsche magyar recepciójáról lásd: Nietzsche-Tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-
irodalomból 1956-ig. (Szerk. Kőszegi Lajos, Kunszt György, Laczkó Sándor) Veszprém, Comita-
tus Kiadó 1996. 588. o., illetve Kiss Endre: A világnézet kora. Nietzsche abszolútumokat relati-
vizáló hatása a századelőn. Akadémiai Kiadó, Budapest: 1982. 282 o. 

NIETZSCHE 
ELSÓ́ MAGYAR OLVASATAI

Laczkó Sándor

„Olvasmányaim közül legjobban Nietzsche érdekel. 
Valószínűleg ön is hamarosan átmegy a gondolkodók bárányhimlőjén,
s rövid idő alatt ki tudja majd selejtezni 
a nagy moralista tanai közül a megtartandókat…”
Kosztolányi Dezső levele Babits Mihályhoz. 1904. december 29.

A századforduló utáni években a legkülönfélébb szellemiség jegyében fogant
publikációk sokasága, valamint Nietzsche műveinek fordításai jelzik, hogy Niet-
zsche gondolatai termékeny visszhangra lelnek a magyar szellemi életben.1

Nietzsche halála után elementáris erővel tör ki a magyar Nietzsche-láz, s a kor-
szak legkiválóbb magyar gondolkodói érzik szükségét (pro vagy kontra), hogy re-
agáljanak a Nietzsche-jelenségre. A 20. század első másfél évtizedében nagyrészt
Nietzsche tartja mozgásban a magyar szellemi életet. Nietzschét olvas és műveire
reflektál Ady, Kosztolányi, Babits, Juhász Gyula és Ignotus mellett Schmitt Jenő
Henrik és Fülep Lajos éppen úgy, mint Lukács György és Wildner Ödön vagy
Prohászka Ottokár és Kornis Gyula. Ugyanakkor ez a századforduló utáni gazdag
Nietzsche-recepció nem előzmények nélküli. Nietzsche halála előtt ugyanis már
több tucatnyi, műveit és gondolatait ismertető, bemutató, illetve értékelő magyar
nyelvű publikáció jelenik meg, mintegy jelezve, hogy nem lesz elkerülhető egy
későbbi erőteljesebb Nietzsche-hatás. Tanulmányunkban a századforduló előtti
recepcióra, Nietzsche első magyar olvasataira vetünk egy talán nem érdemtelen
pillantást. Olvasva ezen publikációkat ugyanis azonnal láthatjuk, hogy az alap-
állások, vezérmotívumok és szellemi irányvételek különbözősége már ezen korai
szövegek esetében is jól kitapintható. De tegyük hozzá, ez még valóban csak a
kezdet. Nietzsche magyar recepciója a maga teljességében csak a századforduló
után bontakozik ki. A századforduló előtti magyar Nietzsche-olvasatok pedig
sajátos, a receptív magyar gondolkodásmódra jellemző előképei a későbbi termé-
keny magyar Nietzsche-hatásnak. 

A 20. század folyamán sokszor értelmezik át Nietzschét a magyar szellemi, sőt
ideológiai/politikai élet legkülönfélébb képviselői. Az interpretációk optikájának,
illetve a szellemi/ideológiai alapállás kívánalmainak függvényében Nietzschében
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2 A 20. század első felének legátfogóbb és legnagyobb hatású hazai Nietzsche-értelmezései
Schmitt Jenő Henrik, Fülep Lajos, Brandenstein Béla és Lukács György nevéhez köthetőek.
Schmitt a gnosztikus, Fülep a nemzeti kérdés iránt fogékony értelmiségi, Brandenstein a katoli-
kus, Lukács a marxista irányzat képviselője is egyben. 

3 A magyar Nietzsche-olvasatok első szövegei egyrészt az akkor már létező magyar nyelvű
filozófiai folyóiratokban jelennek meg. (Bölcseleti Folyóirat, Athenaeum) Emellett egyházi jel-
legű periodikák adnak helyet Nietszchével kapcsolatos publikációknak (Protestáns Szemle, Ka-
tolikus Szemle, Keresztény Magvető), illetve néhány frissen induló folyóirat oldalain reflektál-
nak leginkább a Nietzsche-jelenségre. (Élet, Huszadik Század, Új Magyar Szemle)

4 Nietzsche magyar recepciójának irodalmáról, illetve az 1891-tól kezdődően megjelenő ma-
gyar nyelvű Nietzsche-fordításokról lásd: Laczkó Sándor: A magyar nyelvű Nietzsche-irodalom
bibliográfiája 1872-től 1995-ig. In. Nietzsche-Tár. Comitatus Kiadó, Veszprém: 1996. 563–588. o.

5 Harrach József:: A tragédia mint a zene szülöttje. (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste
der Musik. Von Friedrich Nietzsche. 1872.) In. Figyelő II/40. 1872. okt. 6., 473–475. o.; II/41
1872. okt. 13, 485–487. o.

alapvetően vagy ellenséget és veszélyt látnak, így fenntartásokkal kezelik és kár-
hoztatják, vagy éppen friss szellemiséget és termékenyítő gondolatokat olvasnak
ki soraiból, s ennek megfelelően üdvözlik.2 A reagálások ilyen végletessége kü-
lönös módon, de már az 1890-es évek hazai publikációiban is megmutatkozik.3

Már ezen publikációkban is megjelenik a Nietzsche elméletét fenntartásokkal ke-
zelő, sőt elutasító, benne pusztító veszélyt látó és eredetiséget számon kérő, fa-
nyalgó attitűd (Prohászka Ottokár, Vethéssy József). A Nietzsche-kultusz szá-
mukra komédia, ugyanakkor elismerik, hogy egy olyan szellemi jelenséggel áll-
nak szemben, amellyel számolni kell. Emellett jelen van a Nietzsche gondolatait
nyíltan a zászlajára tűző radikálisan individualista szellemi alapállás (Diner-Dé-
nes József és az Élet című folyóirat), illetve artikulálódik a Nietzsche elméletét
mintegy csak józanul bemutatni és értékelni kívánó törekvés is. (Szlávik Mátyás,
Erdélyi Károly és Szász Zoltán).4 Akik ekkor megszólalnak Nietzsche ürügyén,
azok közül többen a későbbiekben is hallatják hangjukat. (Erdélyi Károly, Pro-
hászka Ottokár, Vethéssy József). De mégsem ők lesznek majd a leghatásosabb
Nietzsche-interpretátorok, nem ők viszik majd a kibontakozó magyarországi Nie-
tzsche-recepció vezérszólamait. Sőt, ha Prohászkán és Vethéssyn múlna, ők in-
kább megfékeznék a nem csillapuló ’Nietzsche-mániát’.

Az első magyar nyelvű publikáció még 1872-ben jelenik meg Harrach József
tollából.5 A tragédia mint a zene szülöttje című rövid írásában Harrach úgy
értékeli Nietzsche elméletét, mint amely feltétlenül figyelmet érdemel. A publi-
káció jelentősége mégis jobbára csak annyi, hogy Harrach meglehetősen korán,
a fiatal Nietzschére reflektálva szólal meg, s elsőként hallatja hangját Nietzsche
ürügyén magyar nyelven. Ezt követően jóideig csend övezi Nietzsche tevékeny-
ségét Magyarországon (is). Nietzsche gondolatainak önálló publikációkban meg-
nyilvánuló visszhangja egyáltalán nincs magyar folyóiratokban. Még műveinek
megjelenéséről szóló híradásokkal, önálló recenziókkal sem találkozhatunk. Az
1890-es években viszont már egyre-másra jelennek meg Nietzschével kapcsolatos
szövegek. 
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6 Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. (Részlet) Ford. Katona Lajos
In. Élet I/1 1891. 220. o. Nietzsche, Friedrich Wilhelm: La gaya scienza 356. (Részlet) Ford.
Katona Lajos In. Élet I/1 1891, 143–145. o. Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Menschliches, All-
zumenschliches II. 95. 270. (Részlet) Ford. Katona Lajos In. Élet I/1 1891. 284., 318. o. Nie-
tzsche, Friedrich Wilhelm: Richard Wagner in Bayreuth 21. l. (Részlet) Ford. Katona Lajos In.
Élet I/1 1891. 396–397. o. Nietzsche, [Friedrich Wilhelm]: A Schopenhauer-féle ember. Ford.
Katona Lajos In. Élet I/2 1891. 131–135. o. (Részlet a „Schopenhauer als Erzieher”-ből.) Nie-
tzsche, [Friedrich Wilhelm]: A tudósokról. Ford. Katona Lajos In. Élet I/2 1891. 58–62. o.
(Részlet a „Schopenhauer als Erzieher”-ből.)

7 Diner-Dénes ugyanakkor 1890 és 1896 között több alkalommal is publikál német nyelven
Nietzschéről, sőt egyike az első németországi Nietzsche-interpretátoroknak. Lásd pl. a Vergangen-
heit und Zukunft, Studien und Eindrücke című művét, amely Berlinben jelenik meg 1896-ban.

8 Szlávik Mátyás: Nietzsche világnézete. In. Athenaeum V/4. 1896. 561–577. o.
9 Erdélyi Károly: Nietzsche Frigyes. In. Bölcseleti Folyóirat XII 1897. 421–437.; 636–653. o.

10 Szász Zoltán: Nietzsche elmélete. In. Új Magyar Szemle 1–2. 1900. 314–330. o. 

Rendkívül figyelemre méltó, hogy paradox módon előbb jelennek meg Nie-
tzsche-fordítások magyar nyelven, mint róla szóló publikációk. Az 1891-ben
induló Élet című folyóirat első számának oldalain több Nietzsche mű részletét is
olvashatjuk Diner-Dénes József jóvoltából.6 A fordításokhoz fűzött fejtegetései-
ben Diner-Dénes Nietzsche individualizmusát és radikalizmusát emeli ki, (a vá-
lasztott műrészletek is jórészt Nietzsche individualizmusát voltak hivatottak il-
lusztrálni), illetve azt, hogy Nietzsche a régi ’szokásszentségek’ kíméletlen ost-
romlója. Éppen ezért gondolatai szerinte jól kamatoztathatóak az idealizmus el-
leni harcban. Diner-Dénes esetében egyértelműen a nyitott, nyugatos értelmiségi
szellemi muníciót és irányt kereső reflexei nyilvánulnak meg a Nietzsche iránti
érdeklődésben. Az Élet ezen lapszámához kapcsolódik az első magyar Nietzsche-
sajtóvita is. Abonyi Árpád a Magyar Hírlap 1891. március 25-i számában nehez-
ményezi Diner-Dénesék törekvését, mert szerinte Nietzsche bemutatása méreg-
ként hat a magyarországi szellemi közegben. Talán éppen ennek a támadásnak
is lesz köszönhető, hogy Diner-Dénes a későbbiekben eltekint Nietzsche gondo-
latainak magyarországi tolmácsolásától.7 A Nietzschét bemutatni kívánó kezde-
ményezését magyar eszmetörténeti/recepciótörténeti értelemben ezzel együtt is
jelentősnek tekinthetjük. 

A Nietzsche halálát megelőző évtizedben már szép számban lát napvilágot egy-
egy művének, illetve róla szóló tanulmánynak a recenziója. Ezen recenziókon,
illetve rövidebb-hosszabb ismertetésen túl azonban már nagyobb terjedelmű Nie-
tzsche-tanulmányok is születnek. Szlávik Mátyástól származik az első bővebb
terjedelmű Nietzsche-értékelés.8 Majd Erdélyi Károly lesz az, aki vállalkozik
Nietzsche gondolatainak, életművének terjedelmesebb bemutatására és értelme-
zésére, miközben fenntartásainak is igyekszik hangot adni.9 Nietzsche halálának
évében Szász Zoltán10 nagyobb tanulmánya és több nekrológszerű értékelés
mellett a Huszadik Század egy Zarathustra-részletet is közöl, s ezzel kezdetét
veszi a Nietzsche-honosítás egy újabb korszaka. A következő évtizedben már
sorra jelennek meg Nietzsche művei magyarul. 
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Az említett bővebb terjedelmű Nietzsche-értelmezések illusztrálására Erdélyi
Károly írására térünk ki. Nietzsche Frigyes című, a Bölcseleti Folyóirat 1897-es
évfolyamában megjelenő, mintegy 35 oldalnyi terjedelmű írásában a kor leg-
divatosabb bölcselőjének nevezi Nietzschét, akivel számolni kell, s aki tüzetes
figyelmet érdemel. Erdélyi feltétlen érdeme, hogy az elsők között szentel hosz-
szabb tanulmányt magyar nyelven Nietzschének, s igyekszik részletesen bemu-
tatni a ’fejfájós’ bölcselő gondolatait a magyar olvasóközönség számára. A szerző
szándéka szerint nem tesz mást, mint bőségesen ismerteti a németországi Nie-
tzsche-irodalmat, ám ennél mégis sokkal többet olvashatunk ki soraiból. Az egyes
művek ismertetése ugyanis jó apropót szolgáltat számára, hogy a részletesebben
bemutassa Nietzsche életművét, illetve hogy saját fenntartásait és sokszor gúnyos
véleményét is közölje. Mint soraiból kitűnik, leginkább Nietzsche erkölcstanával
nincs kibékülve, amelynek tételes cáfolatát, mint írja, el sem kezdi, mert „Szorul-
e e tigris-erkölcstan egyáltalán cáfolásra?” Álláspontját jól illusztrálja egy általa
leírt eset. Egy fiatal költő, Szilágyi Géza példáját hozza fel, akinek akkor jelenik
meg Tristia című verseskötete, amely – Erdélyi és a korabeli kritika szerint –
megbotránkozást okoz, főleg a benne szereplő Bankett című vers miatt. Íme az
említett vers:

Akik vérük, velejük áldozzák fel
Dicsőséges harcában a Jövőnek
A diadalt ha végre már kivívták
Győzelmi lakomára összejönnek

Kicsiny sereg … kevély, szilaj vonások
A szemek vad, lobogó lángban égnek
A földön urat el nem ismer egy sem
És egy se vallja Istenét az Égnek

És ünneplik majd a nagy Zarathustrát
A mestert, Őt, aki hozzánk leszálla
Amely igazi messiást igért még
A régi jóslat valóra váltva

És ünneplik az Énnek győzelmét
S a durva, bamba tömeg rút bukását
Hogy az erős igazság lett im úrrá
S elbukott a gyáva, gyönge álság

Ünneplik a fényt, mehy halálra küldi
Minden aljasnak anyját, a sötétet
S a szent, szabad, erőszakos szerelmet
Mely nem lehet soha, soha se vétek

Ünneplik, hogy megölték, ami régi
A múlt csúf, kendőzött, hazug világát
Ha néha gondolok e szép jövőre
Valómon sötét felleg gyásza száll át

Ó mert az üdv korát már el nem érem
Gúnytól, szitoktól korán összetörten
S ha fönn majd győzelmet ül az Élet
Már lenn leszek régesrég a gödörben

S míg fönn a világ nemzőjéhez, a naphoz
Tör újjongása büszke lakomának
Rajtam, ki ott valék a harcosok közt
Lenn majd a síri férgek lakomáznak

Nos, a vers tagadhatatlanul magán viseli Nietzsche hatását. Sőt, talán egyene-
sen egy Nietzsche gondolatiságát szintetizálni igyekvő programversnek is te-
kinthetjük. S mily különös a korabeli magyar társadalmi/szellemi közeg. A fiatal
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költőt verse, illetve kötete keltette ’közbotrány’ miatt – amint azt Erdélyitől meg-
tudjuk – három napi fogházra ítéli a járásbíróság. Erdélyi kommentárja az esethez
a következő: „… Nietzsche tana fiatalos, éretlen fejekben nagy kárt tehet … Ilyen
verseket írnak, ilyen tanokat hirdetnek az új magyarok két évvel azután, hogy
érettségit tettek…”11 Ezen fenntartásaival együtt is mérsékelt hangvételű értéke-
lésében méltányolja Nietzsche bátorságát, hogy „eszméinek végéig el mert men-
ni”, s meri válallni, hogy téved. A Zarathustráról pedig értékelése végén megál-
lapítja, hogy „… a jelenkor irodalmának a maga nemében egyetlen, páratlan em-
léke lesz, mely fölfedi előttünk az atheista lelkének rejtekeit. Csak szánni lehet
azokat, kik e műben bölcseletet keresnek. … a Zarathustra márványból faragott
síremlék, mely – a semmit takarja.”12

uuu

Nos, van-e egyáltalán jelentőségük az első magyar Nietzsche-olvasatoknak?
Annyit minden bizonnyal elmondhatunk, hogy jól mutatják a német filozófiai
kultúrához sok szálon kötődő, s még csak kiépülőben lévő magyar filozófiai kul-
túra receptív, követő jellegét, amennyiben szinte azonnal reagálni igyekszik a
németországi szellemi mozgásokra. Így ismerik és olvassák Nietzschét és a róla
szóló irodalmat, s a maguk tétova módján igyekeznek bemutatni a hazai közön-
ségnek, ugyanakkor ez a Nietzsche iránti érdeklődés az 1890-es években még
csak keveseket érint, s még kevesebben nyilvánulnak meg publikált vélemény
formájában. Megelőlegezik ugyan a későbbi hazai Nietzsche-lázat, de a Niet-
zsche-hatás még a legkevésbé sem fogja át a magyar szellemi élet egészét. Pusztán
a nyitány sokat sejtető szólamai ezek. A hazai Nietzsche-recepció a szá-
zadfordulót követően akkor teljesedik ki, amikor egy fiatal író és filozófus gene-
ráció kezd érdeklődést mutatni Nietzsche elmélete iránt. Az ő szellemi útkere-
sésük számára Nietzsche jelent majd kitűnő gondolati muníciót. 

Nietzsche korai magyarországi recepciója mögött ott húzódik a befogadó közeg
sajátos igénye, amely egyben eldönti az interpretáció milyenségét és jellegét is.
Aki Nietzsche ürügyén idehaza megszólal, az óhatatlanul abból a sajátos magyar
közegből beszél ki, amelybe pozícionálni igyekszik önmagát. Így a Nietzschéhez
való viszony jobbára a nemzeti modernizációhoz való viszony is lesz egyben. Ép-
pen ezért a recepciós folyamat a mire kellenek, mire alkalmasak, illetve mit ve-
szélyeztetnek Nietzsche gondolatai horizontján belül mozog. Az első magyar
Nietzsche-olvasatok még mindössze bemérni igyekeznek ezen alkalmasság, illet-
ve veszélyesség lehetőségeit, ugyanakkor a legkevésbé sem nevezhetőek kimerítő
Nietzsche-interpretációknak. Esetükben még ugyanis mindössze arról van szó,
hogy mintegy (meglehetősen esetleges módon) követik és ízlelgetik a Nietzsché-
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vel kapcsolatos németországi fejleményeket, s igyekeznek a magyar viszonyok-
hoz igazítani mondandójuk élét. S bár viszonylag korán megjelennek az első ma-
gyar Nietzsche-reakciók, számottevő publikációk ekkor még alig születnek. Ám
ezeknek mégis van jelentőségük, amennyiben jól illusztrálják a magyar szellemi
közeg receptív jellegét, esetlegességét és német-orientáltságát. S minden Niet-
zsche-ellenes hang dacára hozzájárulnak ahhoz, hogy szélesre nyissák a kapukat
Nietzsche gondolatai előtt, s mintegy megalapozzák a századforduló utáni hazai
Nietzsche-hatás sokszólamúságát, egy későbbi gazdag és erőteljes Nietzsche-re-
cepciót. 



1 Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentum. In.: Hamvas Béla művei 7. Arkhai. Medio Ki-
adó, Szentendre: 1994. 330. o.

2 Hamvas Béla: Karnevál I. Medio Kiadó. Szentendre: 1997. 10. o.

TÉPELÓ́DÉSEK AZ IDÓ́RÓ́L
Az idő problematikája 
Hamvas Béla Karnevál című regényében

Thiel Katalin

„…ma, a regény korszakában a külső, vulgáris időben minden ember szenved. 
Ez az ananké-idő. Amit oda kell adni. 
A belső és szubjektív idő az, amelyben az ember szabad és fellélegzik.”1

1.

Amikor a regény középpontjában a személyes sors, illetve az élet kibontakoz-
tatásának morális kérdései állnak, akkor többnyire centrális jelentőségűvé válik
az időkomponens problematikája. Így van ez Cervantes Don Quijotéjában, Sterne
Tristram Shandyjében, de Joyce Ulyssesében is. Hamvas Béla Karnevál című
nagyregénye ebből a szempontból számos megfejtenivalót tartogat az olvasó szá-
mára.

A karneváli idő és a tartalmi mondanivaló konzisztens összefüggésének megte-
remtése az egyik fő probléma Hamvas regényében. Ebben a műben nincs moz-
dulatlan hely, nincs statikus és holt terület, nincs fix pont. A történet témája kö-
rül – az úgynevezett függönybeszélgetésekben – egy négyszólamú fuga alakul ki
az elbeszélő, az ügyvivő, az olvasó és a kritikus figurájával. A négy szereplő újra
és újra felbukkanó dialógusai a regény fejezetei közé vannak ékelve, mint aho-
gyan a függöny elválasztja a színpadot a közönségtől. A dialógusok szereplői el-
lenpontozásos viszonyban vannak egymással, s mivel az elbeszélő és az ügyvivő
a regényhez fűződő elmélkedéseikben egymást állandóan ellenpontozzák, így az
olvasó és a kritikus is hasonló viszonyban van. „…ez a fokozhatatlan ripőkség
morálja, és tudom, hogy a komédia csak akkor teljes, ha nemcsak az elbeszélő van
benne, hanem még az is, aki az egészet leírja, …szóval én is benne vagyok, mint
bolondus termaximus, mint agent spirituel, szóval mint ügyvivő, aki valamennyi
között a legnagyobb bolond. Az alaptétel az, hogy a pácban mindenki benne
van.”2 A szerző és az olvasó így nem egyszerű „tükörviszonyban” van, hanem egy
négyszereplős szituáció váltakozó pozíciójának egyikében. Nem lehet pontosan
tudni, hogy az olvasó éppen milyen álláspontot kénytelen elfoglalni, mert a tör-
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ténet magával ragadja a dialógusok szereplőit is, a regény egésze szinte belülről
forog, a szerepek folytonosan váltakoznak. „A valóság a feje tetejére áll, a dráma
szól, a tükrök mindig mást mutatnak, és sorra minden statikus helyzet felborul,
és mindenki bele van vonva, senki ki nem léphet, a dolgokat belülről fogja látni,
mint érdekelt fél.”3 A regény egyszerre kéri számon az olvasón az önreflexiót, a
kritikai álláspontot, a történettel való azonosulást és a morális átalakulást. A sze-
mély lesz az igazsághordozó, akinek a sors minden csomóját fel kell bontani.

2.

1951-ben Hamvas a következőt írja naplójába a frissen elkészült Karnevált
kommentálva: „Minden regénytől abban különbözik, hogy számos magyarázatot
ad, de mindegyiket kineveti, végül is megoldatlanul hagyja. A centrumhoz nem
nyúl hozzá. Minden mű „megoldás” – (…) Ez a megoldatlanság pietása, de még-
sem leírás: de Überschöpfung-szerű, művészi, szürrealista, de nem megváltás”.4

S valóban, a karneváli szüzsé sajátosságai a provokálás, a próbatétel, az állásfogla-
lásra és választásra késztetés új meg új helyzetekben, a történeti idő karnevál-
szerű, kaotikus, ám mégis kozmosz-szerű áramában. A Karnevál minden szerep-
lője az ember egy-egy tulajdonságának felel meg. Magunkra ismerünk a mono-
mániák láttán, a másik ember láttatja velünk saját gyarlóságainkat. Ez Hamvasnál
a tükörhelyzet, más szóval a maszk. Hamvas számára ez a maszkírozott világ vég-
telenül groteszk és komikus. Éppen ezért a regényt az úgynevezett „humoriszti-
kai alapállás” jellemzi, mert a humor szerinte „a realitás borzalmának ellenszere”,
s mint ilyen regényvívmány. Persze nem a könnyed és nevető humor, hanem a
sors szükségszerű hatalmaival küzdő személyiség szabadságának záloga, a derű.
„… a Karnevál köre ez a humor-komikum szövevény.” – írja.5 A komikumot
megkülönbözteti a humortól. Míg a komikum az átvilágított értelmetlenség,
amely a nevetés révén pillanatnyi megkönnyebbülést és a homálytól való meg-
szabadulást hozza, addig „a humor pillantása a gyarlóság”, amely „pillantás” Ham-
vas szerint evangéliumi tudáson nyugszik, amely – az autenticitás jegyében –
mindig a leggyarlóbb pontra tekint.
 A Karnevál önéletrajzi regény, de nem a „kivétel” és az „egyetlenség” értelmé-
ben. Bormester figurájában az általános és az egyes egymásban van. A másik em-
berrel egyetlen pontban sem azonos, mégis azonos minden emberrel. Ezt Hamvas
másutt inqualierennek, egybejátszó kiegyenlítődésnek nevezi. „Mint egy nagy
tükör, amelyben önmagam teljességét megnézem és lemérem a derű és a humor
jegyében. Teljes önlátomás (világ-, sors-, életlátomás) és teljes felszámolás – a
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gyarlóság(ok) katalógusa – (nem bűn és erény, hanem a közép – a gyarlóság – en-
nek szemlélete a humor).”6 Az időfaktornak és a sorsformálás kérdésének Hamvas
életében hatalmas tétje van. Az 1948-as B-listára kerülése és későbbi kitelepítése
után – teljesen ellehetetlenülve – katalógust készít, ahogyan ő nevezi ”sorskata-
lógust”. A Karnevál ennek a sorskatalógusnak a „gyűjteménye”. Mindannak, ami
személyes életében történt és történik, amilyen szituációkkal, élethelyzetekkel
találkozik, illetve amilyen emberi tulajdonságokkal szembesül önmaga és mások
tanulmányozása alapján, annak mind kiemelkedő jelentősége van a Karnevál
megírása, illetve a regényforma szerepének végiggondolása szempontjából. (Isme-
retes, hogy a regény megjelenése után Szentendrén többen magukra ismertek.)
Saját meghatározása szerint a Karnevál „az emberi tulajdonságok Noé bárkája”.
Nem tulajdonságok holt gyűjteménye, nem „bogárgyűjtemény” és nem „panop-
tikum”, hanem eleven figurák végtelen kavalkádja. A személyesség kérdése így
kerül nála a középpontba. A Regényelméleti fragmentumban – amelyet 1948-ban
a Karnevál megírása előtt vetett papírra – Kierkegaard életművére hivatkozik.
„Kierkegaard volt az, aki a gondolkozást teljes egészében személyessé tette. Ő ve-
zette be a szubjektumot a filozófiába úgy, hogy azt onnan többé kizárni nem le-
hetett. Ez a regény történetének egyik legfontosabb fejezete. Ez a regénynek,
mint formának a végleges áttörése.”7 Regényelméleti töredékében – amely meg-
alapozza a Karnevál koncepcióját –, a személyesség megjelenésére tekintettel ha-
tározza meg a regény történeti szakaszait is: „A regénynek három történeti sza-
kasza van: az első a cervantes-i, a személy megjelenése, a második az emberi sors
feloldása a szubjektumban Lawrence Sterne-nél, a harmadik a regénynek a sze-
mélyiség formájában való betörése a gondolkozás középpontjába Kierkegaard-
nál.”8 Kierkegaard írásait „pszeudoregényeknek” nevezi, amelyeknek nem pusz-
tán konfesszionális, hanem egyúttal „üdvtudata van”. Meghatározása szerint a
pszeudoregény olyan műfaj, amely magába tudja olvasztani a hölderlini költé-
szetet, az ibseni drámát, a pszichológiát, a történetírást, a szociológiát, a zenét,
betör a politikába, a közéletbe, a nők életébe stb. A regényben a személy fejlődik,
s ennek a fejlődésnek története van. Mint írja: „az emberből nem csillag lesz, fa,
kentaur, istenség, hanem az ember a történeti fejlődést csinálja végig és a létezés
magasabb műveletei számára alkalmas lény lesz, személy.”9 A személlyé formá-
lódás Hamvas elképzelése szerint „sorslikvidálási” folyamat, amelynek során a
sors minden csomója felbontásra kerül. Egyfajta önreflexív, önkritikus-önfeltáró
processzus, belső munka, „a lélek alkímiai folyamata”, a salak kiégetése önma-
gunkból. A projektum, amelynek jegyében mindez zajlik, értelmünkkel megra-
gadhatatlan: ez az üdv, illetve kierkegaard-i értelemben az autenticitás. Mint írja:
„A regény a sorsot likvidálja. Illetve a sorsot személyes üdvtörténetté fejleszti. A
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skandináv regény után a sorstalanság egy neme fejlődik ki, ami azt jelenti, hogy
a súly az üdvre esik. A külső történet már teljesen leválasztható, és belső tör-
ténetté alakul (Proust), vagy a belsőt és a külsőt összefonja (Joyce), vagy a külsőt
a belsővel értelmezi (Powys), de mindenesetre a metamorfózisból az embert a fej-
lődésbe tolja át.”10

3.

Mindezek alapján mondhatjuk, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk a kar-
neváli idő problematikájához, pontosabban a regényidő fogalmához. A regényidő
nem azonos a történeti idővel (vulgáris idő), bár abból táplálkozik, ahhoz kapcso-
lódik. A regényidő a vulgáris idő „kitágításán”, vagy ha úgy tetszik „összeszűkí-
tésén” nyugszik. Sterne Tristram Shandyjében néhány perc szinte végtelen hosz-
szú, Joyce Ulyssesében 24 óra alatt elénk tárul Dublin egész élete. Megszűnhet
a történeti idő irreverzibilitása is, az események megfordíthatóak, visszafelé is
lejátszódhatnak. A Tristram Shandy például a visszafordított időben játszódik,
elbeszéli életét, majd megszületik, mi több, elbeszéli saját születését is. Hamvas
a regényidő különös jellegzetességét így nyugtázza: „Regényalak az, akinek saját
ideje van.”11

A Karnevál főszereplője Bormester Mihály – aki a regény hét fejezetén ke-
resztül azzal küzd, hogy a rátapadt maszkoktól (tulajdonságoktól) meg tudjon
szabadulni – saját idővel rendelkezik. Ezek a maszkok egyenként lepleződnek le,
s mindeközben változik, alakul a „tízezer bőrű tűzgyermek”, azaz Bormester Mi-
hály személyisége. A tízezer bőr a sok-sok emberi tulajdonságot, rögeszmét, má-
niát jelenti, a tűz pedig olyan szimbolika, amelyet Hamvas – a preszókratikus és
más hagyományra utalva – gyakran használ. Ez a tűz – a lélek már emlegetett al-
kímiai folyamatában – a megtisztulást, a „salak kiégetését” jelképezi. Bormester
a regény hét fejezetén keresztül végigmegy a beavatás hét szintjén: küszöb, me-
tamorfózis, elmélyítés, separatio, reductio, kiégetés, sublimatio. Ő a regénybeli
időtávok és metamorfózis fő alakja. Minden időtávban benne van a továbblépés
lehetősége és ígérete, miközben Bormester az idővégtelen elkötelezettje. Az egyes
szintek és időtávok nem lineárisak, inkább egy körforgásszerű mozgást tételez-
nek, hiszen a végén a kezdet visszatér, új lárvák és maszkok születnek.12

A Karnevál egyik legnagyobb érdeme, hogy befejezetlen és lezáratlan. Ha a re-
gény egy végső konklúzióval zárulna, akkor szentimentális és giccses lenne. Le-
zárás helyett inkább kinyit. Jelzi, hogy a forgatag, a sorskényszer karneváli ör-
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vénye tovább forog. Az utolsó mondat, amelynek végén szándékosan nincs pont,
így hangzik: „Készüljetek a nagyszerű ébredésre. Csak ott lehetnék. Legalább a
kapuig érjek, az ígéret földjére legalább egyetlen pillantást vethessek, egyetlen-
egyet ––” A szerepeikbe és monomániáikba beleszédült maszkok azonban nem
akarják a felébredést. A főszereplő körül több száz monomániás mellékszereplő
sürög – forog. Mindenkinek csak a saját monomániája a fontos, minden minden-
kivel most történik. Ez a jelen, ez a most azonban egyszerre időtlen és történeti.
Időtlen, de nem az örökkel való „egyidejűség”, hanem a „tartalmatlan jelen ide-
jűség” értelmében. Történeti, mert az egyes fejezetek alapján ráismerünk helyszí-
nekre és konkrét történelmi eseményekre, de a párbeszédek valójában áldialó-
gusok, a szereplők „elbeszélnek” egymás mellett, az események bárhol megtör-
ténhetnének. Ezek a figurák nagyon hasonlatosak a nietzschei „utolsó emberhez”,
a „földi bolhákhoz”, akik mint tudjuk „föltalálták a boldogságot”. A főszereplővel
szemben ezek a figurák a Karnevál „kis emberei”, Hamvas elnevezése szerint a
„lárvák”, akik a kellemesség okán csak rövidtávon elkötelezettek, akik csak ön-
nön moralitásuk véges időszakáért tesznek ígéreteket, csak rövidtávon vállalnak
kötelezettségeket. Talán ezért olyan komikus a karneváli kis ember értelmetlen
pszeudo-aktivitása és az időben elenyésző vegetálása. A rajtuk való nevetés tu-
lajdonképpen önmagunk fájdalmas kinevetése.

Jó példa a „kis ember” figurájára Hamvas egyik groteszk története, amelyben
Lala néni megdicsőülési kísérletét láthatjuk. Ez a körülményesen előkészített, de
végső soron csak a külsőségekre koncentráló ceremónia szánalmas játék az idő-
vel, az idővégtelennel: Lala néni elhatározta, hogy „élve a mennybe akar szállni”.
A szalonból kihordatott minden bútort, csak a nagy asztalt hagyta meg középen,
a falakat fehérre festtette, fehér függönyöket rakatott fel, letakarta a padlót fehér
lepedőkkel, a letakart asztal közepére állította a „nagy fotőjt”, az asztalra fehér
krizantémot és fehér gyertyákat tett. Felvette fehér selyem ruháját, felment az
asztalra, és beleült a fotelbe. „Mennybemenetelre készülök. Ez az én megdicső-
ülésem.” Könnyezett, keresztet vetett, rendelkezett és várt. Az idő múlásával be-
lépett a szobába Fanni, aki nem értette az egészet, és megkérdezte: Enni sem fog?
„Még pálinka sem kell? A bilit … mégis behozom, nehogy arról a magas asztalról
mindig le kelljen szállni, majd odateszem a fotőj alá, hogy az angyalok, ha jön-
nek, ne lássák.”13

4.

Az eddigiek összegzéseképpen érdemes szemügyre venni a Hamvas által meg-
különböztetett „regényidő” és „vulgáris idő” fogalmakat, illetve a kétféle idő
szembeállítását. Egyértelműen megállapítható, hogy e két fogalom kialakítására
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14 Henri Bergson: Teremtő fejlődés. Akadémia Kiadó, Budapest: 1987. 13. o.
15 Id. mű: 16. o.
16 Hamvas Béla: Mágia szutra. In: Hamvas Béla művei 6. Életünk 1994. 261. o.
17 Vö. Thiel Katalin: Maszkjáték. Veszprém, 2002.

igen nagy hatással volt – a Magyarországon is viszonylag népszerű bergsoni filo-
zófia, illetve a Proust regényeiben alkalmazott időfelfogás. A prousti „eltűnt idő”,
illetve „megtalált idő”, valamint a bergsoni „statikus idő” és „dinamikus idő” fo-
galma minden bizonnyal termékenyítőleg hatott Hamvasra. A vulgáris időnek
nevezett történeti idő – amelynek regénybeli szinonimái még az „asztronómiai
idő”, illetve az „absztrakt idő”, az órával is mérhető „külső idő”, azaz a fizikai idő
– jellegzetessége, hogy irreverzibilis, hogy objektív, hasonlóan Bergson statikus
idejéhez. A regényidő ezzel szemben szubjektív, reverzibilis, a vulgáris idő „kitá-
gításán” vagy éppen „összezsugorításán” nyugvó „belső idő”, amelynek mozgása
a mondanivaló dinamikájától és tartalmától függ. Hamvas számos szinonimát
használ a regényidő fogalmára is, nevezi még „sors időnek”, „pszichológiai idő-
nek”, „apokaliptikus időnek”, „üdvtörténeti időnek”, illetve „infinitezimális idő-
nek”. Ezek a megnevezések a prousti „megtalált idő” és a bergsoni „dinamikus
idő” megfelelői is lehetnének, hiszen valamennyi – a regényidő szinonimájaként
használt – időfogalom az elbeszélő logikája és az emlékezet játéka szerint válto-
gatja az idősíkokat, s a bergsoni tartam fogalmának megfelelően fejezi ki a „te-
remtő életlendület”, illetve az önmagát teremtő tudat idejét. Bergson így fogal-
maz: „Ezért nem dolgozhatunk rajtuk kívülről, in abstracto, mint a geometriában,
sem meg nem oldhatjuk mások életproblémáit. Mindenkinek belülről, a saját
számlájára kell ezeket megoldani. (…) változni annyi, mint érlelődni, érlelődni
annyi, mint önmagunkat határtalanul teremteni.”14 A hamvasi „tízezer bőrű tűz-
gyermek” – azaz Bormester Mihály – karneválbeli metamorfózisa, illetve Bergson
tartamosságról szóló lényegi megállapítása sok hasonlóságot mutat: „Minél in-
kább mélyére nézünk az idő természetének, annál jobban megértjük, hogy a tar-
tam feltárást jelent, formák teremtését, valami tökéletesen újnak folytonos kidol-
gozását”.15 Bergsonnál a tudat ideje nem tériesített idő, hanem az érzelmek, az in-
dulatok, a remény és a csüggedés az intuíciók és az akarás ideje. A Hamvas által
használt imagináció fogalma éppen ezt fejezi ki. Az imagináció ugyanis „ele-
mentáris és primordiális teremtő aktus”, amely „nem külön értelem és külön ér-
zelem és külön akarat, hanem a három egysége és középpontja, …”, amellyel az
ember élettervét (üdvtervét) teremti.16

A karneváli időértelmezés azonban nem csak Proust és Bergson, illetve Sterne
és Joyce hatására formálódott, de nagy hatással volt rá Kierkegaard és Nietzsche
filozófiája is.17 Az idő szubjektív voltának kifejezésére kulcsfontosságú gondola-
tokat fogalmaz meg a Karnevál ötödik fejezete, amelyet nevezhetnénk az idő fe-
jezetének is. Hamvas egy hatalmas látomás bevezetéseképpen a következőket írja:
„Nincs tér, a világ egyetlen látvány. Az idő káprázat. Nincs múlt és nincs jövő.
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Az örök teremtésben és az elmúlhatatlan pillanatban vagyunk. Nincs túlvilág. Ez
a világ és a túlvilág ugyanaz. Amit ön most végigcsinál, az a sorsból való kilépés.
A sötétségből való kilépés”.18 A szubjektív idő Kierkegaard-hoz hasonlatos értel-
mezése a pillanatban nyeri el értelmét. A pillanat mint „az időbe zárt időnkí-
vüliség” a legteljesebb mértékben a szubjektumhoz kötött. Mint tudjuk, Kier-
kegaard számos meghatározást kapcsol a pillanat fogalmához: „csodás”, „külö-
nös”, „örök”, „jelenvaló”, „egyidejű”, „az időben tételezett örök”, „paradox” stb.
Az egyik legtalálóbb megfogalmazása szerint: „A pillanat az a kétértelműség,
amelyben az idő és az örökkévalóság egymással érintkezik, és ezzel az időbeliség
fogalma tételeződik, ahol is az idő újra és újra bezárja az örökkévalóságot, s az
örökkévalóság újra és újra áttöri az időt.”19 Hamvas a Karneválban egy egész fe-
jezetet, még pontosabban egy függönybeszélgetést szán a pillanat elemzésének.20

Arra a következtetésre jut, hogy az idő természete okkult, azaz meghatározha-
tatlan. Szerinte az idő alkimista módszerrel dolgozik, kiégeti a „salakot” és meg-
tartja a lényeget. Az átalakulás folytonos, „az időben változunk és átlényegülünk.
Az idő időfölöttiből készül és az időfölötti az időből.” A változás közben a pil-
lanat „nem-valódisága megsemmisül, a valódi pedig lassan, de szüntelenül gyűlik,
és ezt tárolt időnek hívjuk (…). Ez az üdvtörténet logikája.” – írja. Szerinte az idő
valóságtartalma tárolódik, s ezt a tárolt időt nevezi elmúlhatatlannak. Erre az
időabszolútumra azonban csak az abszurd erejénél fogva lehet reflektálni, s ez a
ráhangolódási, megvilágítódási aktus csak egy-egy pillanatra lehetséges, hason-
latosan Kierkegaard-hoz. A nehézség abban van, hogy az embernek magának kell
megválasztani mindazt, amit a történeti időben realizálni szeretne. Mint írja:
„…csak az van rád szabva, amit magadra szabtál, persze nem eszeddel, hanem
imaginációddal, de azt az utolsó porszemig végig kell csinálnod. (…) Ha maszkot
(lárvát) veszel fel, az időben megrekedsz, megdermedsz és önmagadat a sorstragédia
csapdájába szorítod. Akkor az idő felfal. Meg akarsz állni, és az időt meg akarod
állítani, holott az idő éppen az, hogy menni kell, és pedig nem külső kényszer
alapján, hanem a magad üdvelszántsága folytán, menni kell, ….”.21 Hamvas ér-
velése egybevág Kierkegaard egzisztáló szellemének és Nietzsche haláláig úton lévő
vándorának képével. Bormester erőfeszítésének lényege éppen az, hogy miképpen
tud – az üdv és az autenticitás jegyében – formát adni az életének úgy, hogy
realizálnia a történeti időben (vulgáris idő) kell, de minden döntésében az örökre
tekintettel (szubjektív idő). Hamvas szerint ez az idő legmagasabb értelme.
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 5.

Hamvas pillanat fogalmában azonban nem csak Kierkegaard, hanem Nietzsche
hatását is fel lehet fedezni. A pillanat adta „helyes mérték” igenlése és a nie-
tzschei visszatérés-gondolat egyaránt jelen van a Karneválban. A már korábban
emlegetett kozmikus látomás, illetve a regény egészének megkonstruálása az
örök visszatérés gondolatára is épül. Problémánk szempontjából figyelemre méltó
az a gondolat, amelyben Hévizi Ottó a nietzschei filozófiai kísérlet alapkérdésé-
nek az időszemlélet és a morálfelfogás közötti konzisztenciát tartja: „csak ez a
megteremtett konzisztencia mutatná meg, hogy ténylegesen van-e filozófiai fede-
zet a káosz etikájára, arra, hogy a kozmosz-elbontás és a phüszisszé organizálás,
azaz a természet emberietlenítése és az ember természetiesítése értelemmel bíró
feladatpárként álljon előttünk”.22 Ha nem is nietzschei léptékben, de Hamvasnál
is valami hasonlóról van szó. Hamvas több okból nem vállalkozhatott a Nie-
tzschéhez hasonló filozófiai kísérletre, a feladat ilyen természetű tétje nem is le-
begett előtte. Az időszemlélet és a morálfelfogás (autentikus emberi lét) kérdése
összefüggéseinek kifejezésére azonban kereste a legalkalmasabb formát. Mint már
jeleztük, a Regényelméleti fragmentumban kifejti, hogy szerinte a regényforma
a legmegfelelőbb az időszemlélet és a morálfelfogás közötti összefüggések bemu-
tatására. Ez az oka, hogy megírta fő művét, a Karnevált, amelybe belesűrítette
minden filozofikus gondolatát, s amelynek eredetileg az „Egyetlen pillanat” címet
szerette volna adni. Figyelemre méltó, hogy az V. könyvben olvasható hatalmas
látomás leírásában milyen erőteljesen jelen van Nietzsche hatása.23 „Ez a zuhanás
örök. (…) A mézmocsárból minden órában kimászhat, de ő mindig visszatér. Ez
a lény – Hénoch a zuhanó ördögre mutat –, ez a lény itt, ha akar, bármely pil-
lanatban megállhat. Semmit sem kell tennie, csak azt mondani, elég, nem zuha-
nok többé, emelkedni fogok. De nem mondja. Ezért zuhan,…”24 Itt most nem
elemezzük a mézmocsár metaforáját, illetve az ördög és Hénoch figurájának je-
lentését. Az álombéli látomás egésze alapján azonban joggal asszociálhatunk Nie-
tzsche Zarathustrájának törpéjére, aki, mint a „nehézkedés szelleme”, Zarathustra
belső ördöge, illetve Nietzsche belső hangja, egyszerre testesíti meg a fausti érte-
lemben vett esendőséget, gyengeséget, illetve az erőtlenséggel is párosuló nehéz-
kedést. Az üdvtörténet jegyében maszkjaitól megszabadulni akaró karneváli fő-
hős gyakran érzi ezt a törpe-nehézkedést, miközben esendőségében is keresi a
kapaszkodókat. A regénybeli látomásban megjelenik az örök visszatérés Hamvas-
korabeli értelmezésének tartalma is: „Ez az újjászületés folyója. Az ár le fog so-
dorni, és a zuhatagon a mélységbe fogsz hullani. Senki másképpen a túlsó partra
nem ér el. Az angyal ott áll és vigyáz. (…) A nagy halálfolyó itt ered, szól János.
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A barlangon át folyik lefelé, egyre fehéredik, amíg a zuhatagon keresztül lehull.
A szivárványon visszatér, minden színt magába vesz, és újra a folyóba lép, visz-
szaszíntelenedik. (…) Ez az örök ismétlés –”25

Az újkori bölcselettörténet legtalányosabb, legrejtélyesebb és leghírhedettebb
gondolatát persze azóta is sokan sokféleképpen értelmezik. A „gondolatok gondo-
lata” elemzésének könyvtárnyi irodalma van. Hévizi Ottó figyelemre méltó
fejtegetésére azonban mégis érdemes egy pillantást vetni. A megfontolás rítusai
c. tanulmányában részletesen kitér a visszatérés-gondolatra, s kifejti, hogy a visz-
szatérés-gondolat leginkább egy új etika ígéreteként és egy új értékrend bemuta-
tásaként, s nem annyira egy új ontológia ígéreteként fogható fel. Foglalatát egy
vallási – filozófiai ígéret formája adja, s az örök visszatéréssel foglakozó jelene-
tekben a gondolkodási minőségek öltenek szimbolikus formát, mint a rezignáció
szelleme(törpe), illetve Zarathustra bölcsessége.26 Zarathustra bölcsessége szeret-
né az embert „az öröklét-játék együttjátszójává” tenni, de az ember ezt nem akar-
ja. Ez a játék, amelynek lényege, hogy ugyanaz mindig újra és újra visszatér, a
legfájóbb és legrettentőbb igazság lehetősége.27 Nietzsche a Zarathustrában több
helyen rávilágít a feladat nehézségére, s az emberre nehezedő rettenetes teherre:
„A legrosszabb ellenség azonban, akivel összeakadhatsz, mindig is magad leszel
tenmagadnak: erdőkön és barlangokon át fogod üldözni magad. Utat akarsz talál-
ni önmagadhoz, magányos barátom! Utad pedig saját magad és tulajdon ördögöd
mellett visz el! (…) Akarnod kell, hogy elégj saját lángjaid között: hogy is akar-
hatnál megújulni, míg hamuvá nem leszel elébb!”28 Figyelemre méltó, hogy Ham-
vas Nietzschéhez nagyon hasonlóan fogalmaz, amikor meghatározza az úgyneve-
zett „infinitezimális szubjektum” lényegét: ”Önmagamat csak önmagam szün-
telen feláldozása árán tarthatom fenn”.29 A Karnevál fentebb már idézett befejező
mondata sajátos válasz Nietzsche ismerős kérdésére: „akarod-e ezt még egyszer
és még számtalanszor?” A válasz egy mindannyiunkban meglévő vágyat fogalmaz
meg: „Legalább a kapuig érjek, az ígéret földjére legalább egyetlen pillantást vet-
hessek, egyetlenegyet.” Az „idővégtelen” mint egy új mérték és új értékrend fel-
mutatása, a pillanat és az örökkévalóság szembesítése a káosz etikáját tárja elénk
egy nagyszabású regényben, Hamvas gondolatkísérletében.
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LAUDÁCIÓ A FILOZÓFIÁRÓL 
ÉS A FILOZOFÁLÓ EMBERRÓ́L
(Kibédi Péterfi Károly)

Novák Éva

Mottó: 
„1a filozofálás az emberi léleknek magába behajlása, 
magára figyelése, oly czélból, hogy magát megismerje, megértse, 
és ez által magában ’s magával egységre ’s békére jusson.”  

(Kibédi Péterfi Károly)

Kibédi Péterfi Károly neve talán még a filozófiában jártas értelmiséginek is
ismeretlen, pedig az erdélyi magyar tudomány és egyáltalán a magyar tudomány
egyik kiemelkedő személyisége, aki 1834-től a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, s aki jelentős tudományos munkákkal írta be nevét a magyar fel-
világosodás és a magyar kantianus filozófia történetébe. 

Életéből2 csupán néhány adatot emelnék ki. Tanulmányait a marosvásárhelyi
kollégiumban végezte. Báró Bánffy Pál gyermekeinek volt magántanítója, majd
1812-től a marosvásárhelyi kollégiumban a „legelső vagy philosophiai osztályban
alkalmaztatott köztanítónak”.3 1814-ben egy évet a bécsi egyetemen tanul. 1818-
tól a marosvásárhelyi kollégium bölcseleti tanára. Kiemelendő, hogy tárgyát ő
kezdte először magyarul tanítani4. Ez részéről egy nagyon tudatos döntés, hiszen
németül, franciául jól beszél, és a latinban való jártasságát bizonyítja, hogy böl-
cseleti tanárként is tanít latin irodalmat. 

Egy nagyobb lélegzetű tanulmányt is megérdemelnének azok a törekvések,
amelyek a tudományt anyanyelvünkön igyekeztek ismertté tenni, népszerűsíteni.
A legismertebb program Apáczai Cseri Jánosé, aki bár híve volt az idegen nyelvek
ismeretének, s ebben maga is élen járt, de egyértelműen megfogalmazta, hogy az
ismeretek terjesztése csak saját nyelvünkön lehetséges. „Minden nemzet a maga
nyelvén lett tudóssá, idegenen sosem”.5 Sajátos és valószínűleg nem véletlen,
hogy Apáczai kezdeményezését elsősorban erdélyi tudósok folytatták. Ennek
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okait is érdemes lenne kutatni, hiszen az Erdélyből induló diákok nagy része
szintén német egyetemeken tanul, bár nagyszámban szereznek ismereteket itáliai
egyetemeken és Németalföldön is.6 Ezekben a választásokban feltehetőleg fontos
szerepet játszanak a vallási kötődések is. 

Az okokat a teljesség igénye nélkül próbálom számba venni:
– Erdélyben az 1568-as tordai országgyűlésen elfogadott vallásszabadság kivé-

teles helyzetet teremtett a különböző protestáns felekezeteknek. Figyelmet ér-
demlő, hogy az egyetlen magyar alapítású vallás – az unitárius – éppen Erdélyből
indul ki. 

– A történelmi tények alapján ismert és Erdélynek sok előnyt biztosító feje-
delmi politika tágabb teret nyitott a polgárosodásnak s ezzel együtt a tudomá-
nyok fejlődésének. Nem tekinthető véletlennek, hogy a legjelentősebb oktatási
intézmények a XVI – XIX. században Erdélyben jönnek létre, bár közülük több
rövid életűnek bizonyul. 

– A Habsburg-udvar kisebb befolyással bír, és ez is a protestantizmusnak ked-
vez, egyúttal bátorítja a nyelvi törekvéseket is. 

Nem folytatva az okok kutatását, a tényt közöljük: 1833-ban Maros-Vásár-
helyen megjelent Péterfi Károly írása, az első magyar nyelvű filozófia történeti
munka: Filozófusok és a filozófia históriája. „Első rész: Régi filozófusok és filo-
zófia históriája; kezdődik Krisztus születése előtt mintegy 1250 esztendőkkel
Orpheuson, végződik Kr. Sz. után 550 eszt. Simpliciuson, és foglal magába 1800
esztendőket”.

A későbbi korok filozófiájának összegzése sajnos csak kéziratban maradt fenn,
és a kézirat sorsa nem ismeretes. Szinyeitől tudjuk, hogy megírta a Középkori
filozófusok és filozófia históriája 800–1650-ig (41 ív terjedelemben) c. művet,
valamint Az új idő filozófiai históriája a XV. századtól a jelen korig, 1832-ig c.
munkát. (36í v) Kéziratai, melyek között logikai, metafizikai, ismeretelméleti,
esztétikai, vallástudományi, erkölcsi és természettudományi (pl. tapasztalati em-
bertan, physiológia, antropológia stb.) írások voltak, a család gondozásába kerül-
tek, de ezek ma nem fellelhetők. 

Rövid tanulmányomban Alapfilozófia című munkájának néhány gondolatát
emelném ki, melyet 1841-ben Nagyenyeden adott ki. Mint bevezető soraiban írja
„fő kútfőm az öngondolás levén”7, s nem kíván támaszkodni kitüntetett módon
egyetlen gondolkodóra sem. A tiszta igazságot keresi: „azon igyekeztem, hogy az
igazság életgyökerére hassak, és azt maga valóságos belső okaiban keressem és ta-
láljam fel”.8 Majd néhány sorral lejjebb így folytatja: „ugyan ez okból, szavaim ’s
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kifejezéseimben, egyáltaljában magyar írásmódomban legnagyobb lehetséges vi-
lágosság, tisztaság és könnyértelműségre törekedtem”.9

Mindenekelőtt a tudomány és a filozófia fogalmát tisztázza. Meggyőződése,
hogy a tudomány a „gondolkodó lélek szabad munkássága”, mely rendszerezett
és egységes. Már a 2. §-ban új fogalmat vezet be. Azok az ismeretek („tanítmá-
nyok”), melyek más tételekből nem vezethetők le, de nem is igénylik ezt, mert
közvetlenül bizonyosak „általános okfőknek (principia absoluta s. primitiva)
neveztetnek”, míg azok melyek más tanítmányokból vezethetők le, és igazságuk
másoktól függ, csak közvetlenül bizonyíthatóak „illetvényes okfőknek (principia
relativa s. derivata)” elnevezést kapják. 10

A filozófiában az ember elsősorban magát szeretné megismerni és megérteni,
de először a külső dolgokat kell megismernie, mint ahogyan ezt a görögök is
(Thalész, Anaxagorasz, Anaximenész…) tették. A mindennapi tapasztalásból jut-
hat el a mélyebb ismeretekig. „A testi világ szemlélése nyitja fel a lelki világot”.11

S ez a „törekedő okosság” valódi célja. Az ember hosszú ideje gyűjti az ismerete-
ket a világ dolgairól, s csak később veszi észre, hogy „az igazi ismeret’ kezdete és
vége csak benne van, hogy nékie mindenekelőtt magába kell behajolnia, magára
kell figyelni, egyszóval, hogy magát megismerje és megértse, filozofálnia kell”.12

A filozofálás azonban komoly munka – figyelmeztet Péterfi –, „erőteljes ipar-
kodást, a lelki élet egész erejét kívánja”.13 Szükséges továbbá az „alapos világo-
sodás és a szabadság szükségének eleven érzése”, valamint az, hogy „az elme és
szív minden elfogultságtól ment légyen”.14 További követelmény, hogy „az ember
az igazságot legnagyobb egyenességgel, erős és állhatatos törekedéssel és csupán
magáért keresse, megtalálván pedig mindenek felett és feltétlenül szeresse”.15 S
végül szükséges a szerénység, az önbizalom („a magáhozi bizodalom”) és a ko-
moly kitartás. 16

Igazi felvilágosult gondolkodásmódról tanúskodik, ahogyan szembeszáll azok-
kal a vádakkal, melyek a filozofálás ellen szólnak. 

– A természet belső lényege az ember előtt rejtve van, és a dolgokat lehetetlen
megismerni, állítják többen, még a „nagy Haller” is. Péterfi ellenérve: „…a ter-
mészetnek, reánk nézve, nincs sem belsője sem külsője, sem magja sem tokja, az
egyszerre mind a kettő”, s ezt a megállapítást azok hangoztatják, akik tunyák a
mélyebb gondolkodásra.
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– A filozófia csupa szőrszálhasogatás, tehát haszontalan dolog – hangzik a má-
sik vád. Ezzel szemben szerzőnk a következőt állítja: „a filozófia az emberi létel’
és élet’ fő isméretével foglalkozik, azért nem csak nem hasztalan, hanem min-
denek felett és múlhatatlanul szükséges tudomány”.17

– A filozófia csak üres szemlélődés, üres elméletek eredmény nélkül – állítják
a csak gyakorlati szempontokat követők. Péterfi ezt az érvet is nagyon bölcsen
utasítja el. A filozófia olyan szemlélődés, amely a világról alkotott ismereteinket
rendszerbe foglalja. „A szemlélődés, ha az a’ dolog ’ természetén épül, ha az élet’
képét igazán fogja fel, és helyesen terjeszti elő, ha annak, a ’ mi homályban és za-
varba vagyon, megvilágosítására és tisztítására törekedik: látni való, hogy az em-
beriségnek nem csak semmi kárára nincsen, sőt inkább egyedül ad annak teljes
értelmet, becset, méltóságot és hathatóságot”.18

– „A filozófia a’ foglalatosságok’ folytatására nézve káros és ártalmas” – hangzik
a következő ellenérv. Nem a filozófia árt a cselekvő, dolgos életnek – fogalmaz
Péterfi – hanem a restség és a hanyagság, valamint a tudatlanság. Meggyőződése
szerint „az ember, mint egy halandó Isten, két dologra, t. i. a gondolásra és a cse-
lekvésre teremtetett”.19

– Elutasítja azt a téves nézetet is, hogy a filozófia az élet gyönyörűségeinek
ellensége. 

A filozófia ugyan valóban tiltja és gátolja az erkölcsiséget figyelmen kívül ha-
gyó érzékiséget, a testet és lelket rontó gyönyörűségeket, de „a nemesb gyönyö-
rűségeket éppen nem ellenzi, sőt helyesli”.20 És hivatkozik arra az arisztotelészi
gondolatra, mely szerint „a gondolás és elmélkedés a léleknek legnemesb, leg-
függetlenebb és legboldogabb foglalatossága, mely által az ember Istenhez hason-
ló leszen, maga is a’ lelki gyönyörűségeknek kimeríthetetlen gazdag kútfeje”.21

– S végül külön figyelmet érdemel az a cáfolat, melyben a filozófia káros voltát
tagadja az államra és a vallásra, ill. az egyházra nézve. Ez azért is érdekes, mivel
a szerző református pap. Az Alapfilozófiát Tordos lelkészeként írja, ahol egyéb-
ként jelentős munkát végez az egyházi és a hitélet területén is. „Ezt csak a’ setét-
ség’ őrállóji, (…) Tertulliánus ivadéki mondhatják”22 fogalmaz igazi reformátori
indulattal. Véleménye szerint éppen a filozófia emelte ki az emberiséget a gyer-
meki, műveletlen állapotból, és segítette ez által az állam és az egyház kifejlődé-
sét. Csak „az olyan álladalomnak mond ellent, mely, mint egy telhetetlen Mino-
taurus, a’ minden törvényességet és erkölcsiséget elnyelő önkénynek szüntelen
csak ragadományt keres. A Filozófia csak az olyan vallás és egyháznak áll ellent,
mely a’ babonaság és rajoskodásnak, hitetlenség és erkölcstelenségnek egyszer-
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smind annya és leánya, mely az embereket, erkölcsi okosságok’ ’s szabadságok’
elnyomásával nem csak földi javaiktól, hanem mennyei kincseiktől, sőt az Isten-
től is megfosztja… az álladalom és a vallás az ő törvényes létöket, ’s állandó fenn-
maradhatásokat, csak az ő filozófiávali egyezésöktől remélhetik”.23 A filozófia a
világos és tiszta tudásra törekszik mind a természet egészét, mind az embert ma-
gát illetően. Csak a filozófia segítségével jut el az ember a maga szabadságához.

Nem vitatható, hogy a fenti mondatok határozott és nagyon bátor gondolko-
dóra vallanak. Különös súlyt ad e gondolatoknak az a tény, hogy egy pap írja le
nagy gonddal fogalmazott tanulmányában. Nem a teológiát vagy a hitet tartja az
ember megvilágosodása szempontjából a legfontosabbnak, hanem a filozófiát. A
filozófia viszi előre az ember műveltségét, de a filozófiát tekinti az erkölcsi műve-
lődés legfontosabb előmozdítójának is. Hiszen a filozófia által érti meg az ember
a benne rejlő erőket, indulatokat s azt is, hogy miként tudja a maga képességeit
mind tökéletesebbé tenni.

Így lesz a filozófia Kibédi Péterfi felfogásában a tudományok tudománya, „egy
az emberi isméretek’ középpontjában sugárzó nap”.24 Istenbe vetett hite nem aka-
dálya annak, hogy látásmódja filozófiai legyen akkor, amikor így fogalmaz:
„...mint Isten nélkül világ, nap nélkül világosság, úgy Filozófia nélkül is tudomá-
nyos világ és világosság nincs és nem is lehet.”25 

Sőt néhány sorral lejjebb a következőket olvashatjuk: „a Filozófia, ez az Isten-
ség’ bennünki képét híven ábrázoló és igazán előterjesztő, az Istennek az ember-
ben a’kisvilágbani míveléséről és törvényadásáról tanító tudomány (mikrokos-
milogia), nem egyébért kíván kerestetni és szerettetni, hanem hogy a mennyei
igazságnak és erénynek, az okosság’ ítélő széke előtt, örökös hűséget esküdjünk,
és ez által, ’s csak ez által is, a ’belső élet – világosságra és szabadságra eljussunk,
és a ’valódi boldogságra méltók legyünk”.26

A fenti mondatok a magyar filozófiai kezdeteit ismerő olvasóban különböző
asszociációkat hívhatnak elő. Pl. az Isten által teremetett makrokozmosz és az
ember kis világa – a mikrokozmosz – terminológiát a magyar filozófiában első-
ként az a Laskay Csókás Péter alkalmazza, aki igyekszik kimutatni az égi és földi
világ összefüggéseit. De homine magnó illo in rerum natura miraculo című köny-
vében a világot három részből állónak tekinti: a kis világ az ember, a nagy világ
az universum (a világegyetem) s a legnagyobb, melynek neve isten.27

Saját filozófiájának kifejtését Cartesius gondolatával kezdi, mely szerint az
embernek magából kell kiindulnia. A módszeres kétely elvét követve csak saját
létünkben nem kételkedhetünk. „Semmit kényszerint és vaktában igaznak ne
tarts, hanem mindeneket szabadon és szorosan vizsgálj’meg: mert megvizsgálás
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és okok’ értéséből eredett meggyőződés nélkül, az igazság csak fél igazság, vagy
fél igazság, melyben nincs a léleknek világa és élete”.28

Úgy véli, meg kell találnunk a „gyökértudást”, azaz a tudás kezdő okait és
feltételeit. Az első tézis így hangzik: „vagyok én, vannak kívülem dolgok, köztem
’s ezen dolgok között költsönös közösség vagy viszony van.”.29 Önmagát illetően
is finom disztinkciókat tesz. Saját magát „előterjesztő lénynek”, a körülöttünk
lévő világot „előterjesztett dolognak” nevezi. Megkülönbözteti a lelket, a „belsőt”,
valamint a testet, azaz a „külsőt”, melyek „közösséget” alkotnak. A további felosz-
tásban beszél erőkről és tehetségekről, melyek a tevékenységeink („míveléseink”)
forrásait alkotják. A teljes felsorolásban számba veszi az élőlényeket, kiknek egy
része „magával egynemű lények”-ből áll, más részük lényegesen különbözik. Ez
a természet. Végül filozófiai fogalmakkal zárja a felsorolást: lét és nem lét („létel,
nemlétel”), lévő és lehetséges, történetes és szükséges, időben és térben kiterjedő,
valamint az „állat” vagy állítmány (a megértés érdekében latinul is közli a fo-
galmat: substantia, substratum), melyet megkülönböztet a „ragasztéktól”, azaz az
accidenciától. 

A filozófiával foglalkozó embernek le kell mondania a vakhitről, az önkényes
vélekedésről, s csak a közvetlen bizonyosságot szabad elfogadnia. Itt fogalmazza
meg ars poeticáját. „Okfőket” kell találni, melyekkel mind a makrokozmoszt,
mind a mikrokozmoszt és az öntudást, azaz öntudatot meg lehet magyarázni. S
így kell eljutni ahhoz a kérdéshez, amely a legfontosabb: „Mi az ember végczélja,
főjava és rendeltetése?”30

A 25.§-ban adja meg az okfő fogalmát. „A’ filozófiai isméret okfőin oly alapot,
okot és előtételeket értek, melyek közvetlenül bizonyosak, ’s melyektől függ
minden, a’mit filozófiai tekintetben állítunk vagy tagadunk. Ezek tehát előleges
vagy első rangú igazságok, minden bizonyítás lehetségének okai, feltételei, az
okosság mindeneket szabályozó törvényei”.31 Fogalmazhatunk úgy, hogy az ok-
fők azt a szerepet töltik be a filozófiában, mint az axiómák a matematikában. Az
okfőket magunkban találjuk meg. Csak itt lelhetjük meg azt a forrást, melyből
minden ismeret ered, ahol szerzett ismereteit összerakja, elrendezi, ahol tehát
megszületik az igazság. Nagyon szép hasonlattal érzékelteti az emberi elme e
nagyszerű képességét. A szem látja a közeli, sőt a távoli tárgyakat is, mindent lát
(elvileg), de magát soha nem látja. A gondolkodás története azt mutatja, hogy az
emberi elme is mindenütt kereste az okfőket, csak önmagában nem. 

Az okfőket két csoportba osztja: dologi és észképi okfők. Az előbbi a filozófia
anyagát jelenti (principium reale), az utóbbi formáját határozza meg (principia
idealia). Az én maga is egy dologi okfő, de sajátos módon. Az én amennyiben filo-
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zofál, magát mint „ismerő lényt” tételezi, de egyúttal „ismérendő tárgy” is. Ebből
azonban nem következik, hogy rajta kívül nincs más megismerendő tárgy, és az
sem, hogy ő lenne az egyedüli feltétlen. (Itt téved Fichte a maga transzcendens
idealizmusában – jegyzi meg.) Azt a kérdést, hogy mi és honnan van az én, a filo-
zófiában nem lehet megmagyarázni. Az én, mint dologi okfő, azaz mint olyan ki-
tüntetett létező, amely egyszerre a megismerő és a megismerendő, a kérdező és
a kérdezett, megfoghatatlan. Az én az a sajátos lény, akiben összeköttetésben van
a lét és a tudás, s ez az „öntudás”.

Péterfi nemcsak nyelvileg teremt újat, hanem kategóriáiból egy egyedi gondol-
kodásmód is kibomlik. A filozófiája kiinduló tételeiben megkülönböztet dologi,
anyagi és alaki okfőket, azaz olyan vitathatatlan előfeltevéseket, melyekből leve-
zethető ez a filozófiai rendszer. A dologi okfő maga a megismerni vágyó én és az
általa megismerendő világ. Anyagi okfő maga az öntudat („öntudás”), amely fo-
galmakban és nyelvi formákban, tehát szavakban létezik. (Ezen ponton érezhető
leginkább a kanti hatás, ugyanis az értelem kategóriáit Péterfi sem tartja levezet-
hetőnek, csak posztulálja a fogalmak létét.)

Az alaki okfők az én tevékenységének, gondolkodásának törvényei, melyek
szintén fogalmak és szavak formájában jelennek meg, és formát adnak az isme-
reteinknek. Az én egyrészt elméletileg igyekszik megragadni a vizsgált dolgot,
másrészt akaratlagos tevékenységében „törekedésben” követni. Az elméleti vizs-
gálódásból származnak a filozófia egyes részei úgy, mint „gondolástan, ismerés-
tan, ízléstan” (logika, metafizika, esztétika), a törekvésből olyan gyakorlati vagy
különös filozófiai tudományok fakadnak, mint a „jogtan, erénytan, vallástan”
(„jus naturae s. rationis, ethica, eufebiologia”).

E két szála a filozófiának összekapcsolódik, mert csak így jöhet létre gondol-
kodásunk és cselekedeteink tökéletes összhangja. „Nem lehet tehát a’ filozofá-
lásnak… nemesb és felsőbb czélja, mint az emberi lélek’ minden mivelőségében
uralkodó megegyezés, vagy más szóval: az igazság és az erkölcsiség.”32 A gondol-
kodásban ezeket a törvényeket kívánjuk megismerni, feltárni, cselekedeteinkben
pedig követni. 

Ehhez a program a teljességet tűzi ki célul. E dolgozat keretei között csak
ennyit sikerült megmutatni belőle, abban a reményben, hogy Kibédi Péterfi Ká-
roly hagyatékának helye a magyar filozófiai gondolkodásban a korábbiaknál sok-
rétűbben mutatkozott meg. 





1 Hans-Georg Gadamer: A filozófia kezdetei. Osiris Kiadó, Budapest: 2000.
2 Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19. és 20. századi

élet- és egzisztenciálfilozófiákban. Pallas Stúdió – Attraktor Kiadó, Budapest: 2002. 

HOGYAN LEHETSÉGES FILOZÓFIA
MA A KORTÁRS KULTÚRÁBAN?

Máté Zsuzsanna

A filozófia kulturális szerepére részlegesen vonatkoztatható kérdésre – hogyan
lehetséges filozófia ma a kortárs kultúrában? – egyfajta megvalósulást számomra
Csejtei Dezső művei jelentenek. Köszöntő írásomban két szempontból fogalma-
zom meg lehetséges válaszaim e kérdésre: az ’amilyenként megmutatkozik szá-
momra mint művei olvasójának’ szempontja felől, valamint tágabban, a filozófia
önmeghatározásának kontextusába helyezetten. 

A filozófia története egyben önmeghatározásának a története is, így minden-
kori feladatának vélte azt is, hogy újra és újra meghatározza önmagát. Ez az ön-
meghatározási folyamat az utóbbi másfél-két évszázadban igencsak felpezsdült
az ősi bölcsesség-identitás elvesztésének tudatosulásával, a hagyományos, univer-
zális igényű filozófia válságba jutásával és a metafizikus filozófia ’apparátusának
elavulásával’. S a különböző filozófiai diskurzusok, beszédmódtípusok, átfogó
megértési stratégiák létrejöttét (pl. metafizikus – antimetafizikus diskurzus; iro-
dalmias – tudományos beszédmódú filozófia; alteritás – modernitás filozófiai dis-
kurzusa, a filozófia esztétikai diskurzusa vagy a ’kulturológiai’ diskurzusba helye-
zett filozófia stb.), illetve a filozófia különböző irányú legitimációs törekvéseit
és egyben azok kritikáját is eredményezte. 

A filozófia mint a valahai tudományok tudománya – a bölcsesség szeretete, a
’jó élet’, a ’jó dialektikájának’ tudása, mely tudás egyfajta „gyakorlati filozófia”-
ként is képes eligazítani az embert a természeti és a társadalmi világ dolgaiban,
a cselekvés vonatkozásában is1 – többszörös metamorfózison ment át. Elvesztette
ősi bölcsesség-identitását, de néha megtalálta azt egy kései leszármazott formá-
jában. Számomra ilyen kései leszármazottat jelentenek Csejtei Dezső könyvei, ta-
nulmányai, különösen a nagy összefoglaló alkotás – a Filozófiai metszetek a ha-
lálról című. E mű a halál „látens jelentőségé”-vel szembesíti az olvasót a 19–20.
századi filozófiatörténeti „thanatológiai körképébe” és egy élvezetes filozófiai
diszkusszióba helyezve. A thanatológia-felfogások történeti, hermeneutikai és
egzisztenciális feldolgozásával nem kevesebbet kíván bizonyítani, minthogy a
19–20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiák „fordulópontot jelentenek az euró-
pai kultúra halálfelfogásának történetében”.2 

Könyveinek – az olvasóban létrejövő – intellektuális élményét valószínűsíthe-
tően éppen ez a perspektivikusság generálja, mivel filozofikus megközelítései,
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3 Csejtei Dezső: Írások Északról és Délszakról. Veszprémi Humán Tud. Alapítvány, Veszp-
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4 Aurel Codoban: A filozófia mint diskurzus. Kellék, 1998. 10. o., 13. o.

elemzései és értelmezései a szellemiség térben, időben, illetve tematikában tágabb
perspektívába való (bele)helyezkedésének intellektuális élményét nyújtják. Ezzel
együtt egy széles dimenziójú dialogicitásban való részvétel lehetőségét teremtik
meg az olvasó számára, és elemzett témáinak nagyobb hányada révén az érin-
tettség személyes élményét is megadják. 

A halálról való filozófiai tudás egyben az élet élni tudásának az életbölcsessége
is, az emberi végesség és határoltság felismerésének és elfogadásának a bölcses-
sége. Ma, úgy tűnik, semmire sincs nagyobb szükségünk, mint ez utóbbira, az
emberi határoltság felismerésének és még időben történő elfogadásának bölcses-
ségére (akár az egyes ember, akár az emberiség vonatkozásban). Hasonlóan az
Írások Északról és Délszakról c. tanulmánykötete, illetve a kötet írásai közül ki-
emelten A minőségi élet esélyei című3, két évtized múltán is igen meggondolandó
írása a ’megélés és megértés’ együttességével azt bizonyítja számomra, hogy az
’élő filozófia’ egyik lényegi értéke napjainkban is: a bölcsesség maga. Aurel Co-
doban meghatározásával kísérlem meg leírni a Csejtei-féle bölcsesség számomra
megnyilvánuló jellegét: „a bölcsesség nem helyezhető a tudományos igazság, a
művészi szépség, a morális jóság és a vallásos szentség kategóriáinak sorába. A
bölcsesség elsősorban nem megismerés vagy érték, hanem egy racionális lelki-
állapotból származó tevékenység, mely az értékeket a valóság totalitásával szem-
beállított öntudat alapján koordinálja”.4 Ez az érték-koordináció Csejtei Dezső
könyvein keresztül mint egyfajta bölcselet sugárzik át számomra: az emberi szel-
lem méltósága, gondolatgazdagságának megmutatása, a szellemiség kapcsolat-
rendszereinek feltárása révén; megosztva a felfedezés és az értelmezés intellek-
tuális élményét olvasójával, a „világra való új rányílásban” segítve őt. 

Ha a filozófia önmeghatározásának kontextusába helyezetten kísérlek meg
válaszolni az írásom címében megfogalmazott kérdésre, akkor először sarkala-
tosan a ’hogyan nem lehetséges’ 20. századi felismeréseire utalok. A hagyomá-
nyos filozófia teljes és átfogó világmagyarázatra, létértelmezésre törekedett, és
rendszeralkotó tudománnyá vált. E paradigmák legfőbb sajátja, hogy csak a zárt,
a rendszeren belüli gondolkodást engedte meg, és ebbe a kategoriális és fogalmi
zártságba próbálta beletenni a megismerhető világ egészét és világmagyarázatát,
létértelmezését; abszolút bizonyosságra, igazságra törekedett. Közismert Richard
Rorty megállapítása, aki szerint a filozófusok 2400 éve, Platón óta kergetik a
teljes bizonyosság délibábját, márpedig az abszolút bizonyosságot kereső, szisz-
tematikus filozófusok kora a lejárt. Helyüket átvették az olyan ’oktató’ filozó-
fusok, mint Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Foucault, akiknek érdeklődése
a kultúrára, az esztétikai élményre, a lét megértésére, az én átalakulására irá-
nyult. Lyotard hasonló következtetésre jutott a 20. század utolsó harmadában.
Szerinte a „nagy elbeszélésekben”, az univerzális igényű filozófiákban a végső,
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5 Lyotard, Jean-Francois: A posztmodern állapot. In: A posztmodern állapot. Jürgen Haber-
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megalapozó elvek mint bizonyításra nem szoruló, cáfolhatatlan evidenciák nem
fogalmi formában voltak jelen, hanem narratívaként. Az univerzális igényű filo-
zófiák meta-narratívájában lényegében egy ígéret rejlik, mégpedig az, ’hogy le-
hetséges a végső, mindent összefoglaló metanarratíva’. Ezt a ’mindent bizton-
ságossá tévő szellemiséget, eszmeiséget’5 azonban fokozatosan megkérdőjelezte
a 20. századi gondolkodás, és e század utolsó harmadában Lyotard a késő modernt
„a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként” határozta meg.6 

A hagyományos, univerzális igényű filozófia narratívájának válságát a 19. szá-
zad közepén kiélesedő és a 20. század első felében még meglévő metafizikus és
antimetafizikus filozófiai gondolkodásmód, illetve diskurzus szembenállása je-
lezte. A metafizikai gondolkodás legélesebb szemű bírálója Habermas, aki szerint
a metafizikai gondolkodás horizontjának az Egyre, az Egészre és az Egységesre
való irányítottsága feltételezi, hogy a véges világ Sokasága mögött létezik egy
egységet teremtő rend mint lényeg, mely fogalmi-eszmei-szellemi természetű,
ideális. Az ideális a lét mindenkori „vezéreszméje”, a metafizikus filozófia fel-
adata pedig ennek a szellemi-eszmei lényegnek az elméleti, spekulatív feltárása.
Habermas szerint „a modern kornak a 18. századi felvilágosodás filozófusai által
megfogalmazott projektuma abban rejlik, hogy mindenkori önértelmezésükben
semmitől sem zavartatva fejlesztik az objektiváló tudományokat, az erkölcs és jog
univerzalisztikus alapjait és az autonóm művészetet. (…) a felvilágosítóknak még
megvolt az a szertelen elvárásuk, hogy a művészetek és a tudományok nemcsak
a természeti erők ellenőrzését segítenék elő, hanem az emberek világ- és ön-
értelmezését, az erkölcsi haladást, a társadalmi intézmények igazságosságát, sőt
egyenesen az emberek boldogulását is előmozdítanák. Ebből az optimizmusból
a XX. század nem sokat hagyott meg”.7 A metafizikus gondolkodásmód két-vi-
lágban mozgó horizontjában a művészet, a tudomány, az erkölcs, a szellemiség
alkotásai a halhatatlanra, örökkévalóra, az univerzálisra irányulnak, egy „tökéle-
tességeszmén”8 folytonos előrehaladásában. Ebből fakad az a korai modern fel-
tételezés (melynek nagy hatással bíró szószólói a korai jénai romantikus esztéták
is voltak9), hogy a művészetek, a tudományok eredményeinek visszavezetése az
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életvilágba automatikusan előidézi az erkölcsi haladást, a társadalom
igazságosságát, az ember tökéletesítését, boldogulását és az emberiség fejlődését.
Így a művészet feladata az ember és az emberi lét megváltoztatásának folyama-
tában megváltó-jellegű – belül maradva a metafizikai gondolkodás horizontján.
A 19. század közepén a metafizikai és antimetafizikai gondolkodás és diskurzus
szembenállása, a pozitivizmus metafizikaellenes „dühöngése”, (a 20. században
ezt a logikai pozitivizmus folytatta egyre erőteljesebben), a „természettudomá-
nyok tapasztalati-tudományos módszere”, mely fokozatosan megrendíti a meta-
fizikus filozófiai megismerés „privilégiumát”, valamint a 19. századi történeti tu-
dat színrelépésével a „végesség dimenzióinak meggyőző ereje” és „az érintkezési
formák meg az életformák eldologiasodásának és funkcionalizálódásának” lassú
terjedése10 elindítja egyrészt a metafizikai gondolkodás válságát, másrészt tágab-
ban az univerzális filozófiai diskurzus válságát is a 19. század második felétől.

Lyotard következtetése hasonló Habermaséhoz. A metafizikus filozófiai gon-
dolkodás több mint másfél évszázada elinduló és még a 20. században is tartó
válságfolyamata egybeesik a „nagy elbeszélések”, a hagyományos, univerzális igé-
nyű filozófia, a ’mindent biztonságossá tévő szellemi-eszmei metanarratívák’ „ap-
parátusának elavulásá”-val11, narratíva-elemeinek megkérdőjeleződésével, így a
teleologikus történelemszemlélet, a haladás eszme, a két-világban való gondol-
kodás, az egyetemességre és az objektív szintézisre törekvés elavulásával.

E másfél évszázada elindult igen összetett – itt éppen csak jelzett – folyamat
ugyanakkor a filozófia önmeghatározási folyamatának, legitimációs törekvései-
nek és diskurzusainak az elkülönböződéseihez is vezetett. Így a 19. század köze-
pétől a filozófia diskurzusát tekintve egyrészt a természettudományok paradig-
mája felé sodródott (a pozitivizmus hatására), lemondva olyan metafizikainak
nevezett kérdésekről, mint élet, halál, emberi léthelyzet, ember és transzcenden-
cia viszonya stb., majd a 20. századi logikai pozitivizmusnak és a Bécsi Körnek
köszönhetően egyre inkább a tudományos beszédmód igényével lépett fel. (Nap-
jainkban az analitikus filozófia képviseli ezt.) Ugyanakkor éppen ez a lemondás
generál(hat)ta az életfilozófiák, majd a szellemtörténet, az egzisztencializmus lét-
rejöttét s vele együtt a filozófia irodalmias diskurzusának napjainkig tartó fel-
vállalását. Valamint tudjuk azt is, hogy a 19. század történeti szemléletével össz-
hangban egészen máig (s mivel a filozófiai gondolkodás történelmileg bontako-
zott ki) a filozófia egyre inkább belemerült önmaga filozófiatörténeti tanulmá-
nyozásába, az egymást követő, az egymással összefüggésben levő és az egymást
kiegészítő eszmerendszerek értelmező és komparatisztikai vizsgálatába, így ön-
meghatározását önmaga történeti múltjának feldolgozásában vélte megtalálni.
Másrészt a másik két alapvető filozófiai diskurzus, a tudományos és az irodalmias
beszédmód révén a filozófia azonosságtudatát egyre inkább önmagán kívül he-
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lyezte, ahogy ezt éppen e különböző beszédmódok ellen megszólaló kritikák mu-
tatják. Jelzésszerűen utalva ezekre: a filozófia történeti szemlélete a jelenkori
gondolkodás súlya alóli kibúvást jelenti; vagy a filozófia irodalmias beszédmódja
azt a veszélyt hordozza, hogy a filozófia lemond az érvekről, a kritikáról, a racio-
nalitásról, és „fikcióban kezd el beszélni”, így az irodalmias filozófiai ‘locsogás’
nemcsak a szerzőt képes elnyelni, hanem a fikció és a valóság közötti kategoriális
különbséget is.12 A tudományos filozófia pedig mára, mintha „két szék közül a
pad alá esne. Élvezni nem lehet, s ha a tudományt mint megismerést nem kell
többé legitimálni, hiszen az úgyis eszközként legitimálható, akkor haszna sincs.
Mi lesz vele?” Vajda Mihály Az újjászülető filozófia című tanulmányának gon-
dolatmenetében a kétféle filozófiai diskurzust – az irodalmias változatút mint a
szélesebb értelmiség filozófia-felfogásán alapuló, valamint a tudományos igényű
beszédmódot, az akadémikus ‘céh’ filozófiai diskurzusának a közvetlen legitimá-
cióra igényt tartó jellegét tárgyalja e hatásos kérdésfeltevés keretében: „A művé-
szet azért legitim, mert élvezzük. A tudomány azért legitim, mert a hasznát él-
vezzük,(...). A filozófia tehát vagy fogyasztható, mert rólunk szól, mert azokat a
kérdéseket teszi fel, ha megválaszolni nem is tudjuk őket, amelyek az embernek
nevezett létező létét érintik, azt explikálják, amit az ember, minden egyes ember,
tulajdonképpen tud, amivel azonban nem mindig akar vagy képes szembesülni,
hogy ugyanis létezése minden, csak nem magától értetődő. Ez esetben az a bizo-
nyos, pontosan körül nem határolható értelmiségi közvélemény közvetlenül le-
gitimálja a filozófusi tevékenységet. Vagy nem fogyasztható ugyan, ahogy a tu-
domány sem az, (...) de hasznos, mint a tudomány egészét legitimáló, a tudomány
alapjainak érvényességét igazoló, kvázi metatudományos tevékenység. (...) A két-
féle filozófiai stílus, a kétféle filozófiai diskurzus persze békében megférhetne
egymással, s talán meg is fért hosszú ideig, legfeljebb a filozófia annaleseiben nem
jegyezték az irodalmias változatot. A tudomány olyan mértékig állott nemcsak
mindenfajta megismerőtevékenység, hanem általában mindenfajta kulturális te-
vékenység hierarchiájának csúcsán, hogy a tudományos igényről való lemondás
eleve csak valami alacsonyabb rangot biztosíthatott az ilyenfajta tevékenység mű-
velőjének. (...) A harc kiéleződéséhez, azután, ahogy az lenni szokott, az vezetett,
hogy a XX. században a tudomány státusa egyre inkább problémává vált. (...)
Persze ezt a tendenciát mindig is érzékelni lehetett: a tudomány és általában a
modernitás elleni lázadás mindig kísérőjelensége volt a modernitás – hogy Hus-
serl kifejezését használjam – „tudományfanatizmusának”. Mára azonban már oda
jutottunk, hogy nem muszáj lázadnunk a tudomány ellen, mára nem kell dia-
dalmasan továbbra is (…) agresszívan elhatárolni magunkat. Megtehetjük, hogy
egyszerűen csak a trónjától fosztjuk meg: úgy tekintünk rá, mint egy szerszámra
a sok közül, melynek segítségével sok mindent elérhetünk, amelyet azonban
rossz erkölcsi célokra is felhasználhatunk. (...) Ha a tudománynak semmi szük-
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sége többé arra, hogy legitimáltassék, (...) akkor nincsen többé szüksége filozó-
fiára sem. (…) A közvetlen legitimációra a céhes filozófia csak amúgy fanyalogva
tart igényt. Meggyőződése, hogy a plebs, a be nem avatottak közvetlenül csakis
a kulturális tevékenység alacsonyabb rendű formáit képesek legitimálni. Ami a
céh számára igazán fontos, az a közvetett legitimáció. Most azonban éppen ez
került veszélybe.” „Az hogy hogyan alakul a filozófiai gondolkodás sorsa, bizo-
nyára attól függ majd, hogy miféle filozófiára tart igényt a világ.”13 

Aurel Codoban A filozófia mint diskurzus c. tanulmányában a 20. század leg-
végén így összegzi mindezt: „A tudománnyal való szolidaritás bukását tehát az
irodalommal kötött sokféle szövetség máig le nem zárt korszaka követi. (…) Mint
nem abszolút tudás nem tudja táplálni mindazokat az igényeket, melyek a világ
határtalan totalitására és a kijelentések abszolút egyetemességére vonatkoznak.
S lévén, hogy képtelen az egyetemesség logikai alapjának fenntartására (…) a fi-
lozófia a különös felé fordul. A megismerés gyakran a meditáció laza alakját ölti;
a görög matematikától örökölt deduktív diskurzust felváltja a költői gondolkodás
és az aforizma villódzása; a világ totalitása feladásra kerül, az ontológia regioná-
lissá lesz, s a filozófiai rendszerek helyét azok az egyéni gondolkodásmódok ve-
szik át, melyekben elsősorban e perspektíva egyediségét becsüljük. Abban, hogy
a tudománytól elutasítva és az absztrakt kategóriáktól eltávolodva a filozófia egy-
re inkább a különös felé fordul, a művészet és irodalom „kísértésének” is szerepe
van, melyek maguk… reflexívebbé, kategoriálisabbá, elvontabbá váltak. Mint a
mindennapi életbe belemerült egzisztenciális analízis, vagy mint a létezés tragi-
kus egyediségét és egyetlenségét autentikusan elgondoló eljárás – elsősorban a
gondolkodás művészeteként, mintsem szigorú, logikai-deduktív eljárásként –, a
filozófia egész nyugodtan a kortárs irodalom műfajai közé sorolható. (…) A filo-
zófia érzi, hogy korábbi két tematikáját kimerítette, s hogy mindent, ami még élő
volt ezekben, odadobott a tudományoknak és az irodalomnak; ekképpen aztán
az új problematika, azaz a kommunikáció és nyelvezet problematizálása során a
metafilozófiába, az önreflexió és önelhelyezés nárcizmusába menekül. A legelter-
jedtebb filozófiai érzés az, hogy már minden kérdés fel volt téve, és minden vá-
lasz ki volt próbálva. A filozófiának csupán egyetlen és utolsó kérdése marad: az,
hogy mi a filozófia? Ezzel a kérdéssel azonban minden újrakezdődik. A filozófiai
vizsgálódások körkörössége ugyanis a válaszból egy egész filozófiát bont ki, s a
metafilozófiát a jelenkori kultúra filozófiájává alakítja. (…) Az eljárás metafilo-
zófiai magasságaihoz hozzáadódik az a kényszer, mely nem a témákról és esz-
mékről, fogalmakról és indíttatásokról való beszédet, hanem az ezekre vonatkozó
filozófiai beszédmódról való beszédet írja elő.”14

A modern-későmodern filozófia a 20. század elejétől és igen látványosan annak
utolsó harmadában egy még nagyobb halmaz felé, a kultúra irányába is fordult,
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így ma már egyre többen beszélnek a filozófia „kulturológiai fordulatáról” is.
Mára se szeri, se száma a „kulturológiai” témákkal foglalkozó diszciplínáknak,
folyóiratoknak, tudományos társaságoknak, konferenciáknak, egyetemi szakok-
nak és kurzusoknak. Tudjuk, a kultúráról való filozófiai gondolkodás Rousseau,
Kant és Herder óta egyre erőteljesebbé vált, melynek történeti folyamatában
egyre több ’kulturológiai’ diszciplína szakadt ki és önállósodott. Például a kultú-
ratudomány kutatási programjának megfogalmazása a 20. elején Simmel és We-
ber részéről történt meg, és szintén Webernek köszönhető a kultúrszociológia
kodifikálása. A mindenkori filozófiai gondolkodástól is inspirált ’kulturológiai’
diszciplínák – kultúrszociológia, kulturális antropológia, kultúrtörténet, kultúr-
szemiotika – a különböző kultúrfilozófiákkal, kultúraelméletekkel egyetemben
a társadalmi lét dinamikájának, valamint az ember által, történetiségében és min-
denkori jelenében létrehozott értékek, magatartásformák, objektivációk, így a
tárgyi és szellemi kultúra hatásrendszerének a vizsgálatára, illetve, különösen a
kultúrfilozófia esetében, annak kritikájára, értékfilozófiai, teoretikus valamint ér-
telmező megközelítésére is épül.15 

Aurel Codoban szerint „napjaink filozófiája más területek gondolat- és igaz-
ságvilágának, ezek értelmezésének van kiszolgáltatva: ha nem éppen a görög filo-
zófiának vagy a filozófia történetének, akkor leggyakrabban a tudománynak, iro-
dalomnak, művészetnek vagy éppenséggel a kultúrtörténetnek”.16 Éppen ezért,
az ősi bölcsesség-identitás eltűnése (néhány kivételtől eltekintve), majd a ha-
gyományos, univerzális igényű filozofálás ’apparátusának elavulása’ után (illetve
azzal párhuzamosan) e másfél évszázada tartó önmeghatározási folyamat a filo-
zófia válságaként és kiszolgáltatottságaként is értelmezhető. 

Azonban ennek a válságértelmezésnek ellent is mondhatunk, mégpedig azzal
a tapasztalati ténnyel, hogy lehetséges úgy is filozofálni korunkban, hogy mindez
az elkülönültség mégis egységbe olvadjon, valamilyen módon egésszé formá-
lódjék. A filozófia filozofikus maradjon, önmagára filozófiaként tekintsen. Csejtei
Dezső művei éppen ennek az ’egésszé formál(ód)ásnak’ a lehetségességét és egy-
fajta realizálódási formáját jelent(het)ik. Írásom első részében könyveit a filozófia
elveszett, de néha újraéledő bölcsesség-identitásának ’számomra való megmutat-
kozási’ formájaként láttattam. Valamint egy olyan többszörös „határmezsgyén”,
olyan közös halmazrészben állnak művei, ahol közös metszete van a filozófia-
történeti gondolkodásnak, a kultúráról szóló dialogicitásnak (kultúrtörténeti és
kultúrkritikai vonatkozásban), az irodalomnak, a művészetnek, a tudományos
igényességnek. S e közös metszet maga mégis filozofikus, a racionális diszkusszió
és egyben az ősi bölcsesség-identitás egyfajta kései utóda, mely többek között an-
nak továbbgondolására is ösztönözhet bennünket, hogy mit jelent korunkban a
filozófia művelése. Csejtei Dezső könyvei, tanulmányai számomra mindenekelőtt
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az ember és az emberi szellem méltóságát, a szellemiség és a tudás (tény)tiszte-
letét jelentik; az összefüggéseket eredeti perspektívában meglátó és a megláttatás
élményét nyújtó dialogicitást. S mindez a nyelvek, kultúrák és korok közötti im-
ponáló átívelésben realizálódik, az élet és a róla való gondolkodás (talán a szel-
lemtörténeti szemlélethez hasonlítható) összhangjában. Hogyan lehet megszólal-
ni e ’közös metszetben’? Meg lehet szólalni például számtalan fordításkötettel és
azok elemzően eligazító, analizáló és értelmező kommentárjaival. Meg lehet szó-
lalni értelmező-kreatív és heurisztikus (fel- és megtaláló) tudományos igényes-
séggel és a szellemi kultúra történetiségében kirajzolódó minták és analógiák
lát(ta)tásával. Csejtei Dezső jó néhány könyvéből csupán egyet emelek ki mint
példát ez utóbbira, mégpedig a feleségével, Juhász Anikó költő-irodalmár-filo-
zófussal együtt írt közös kötetet, mely e többszörös metszetben is elhelyezhető,
a Találkozások és törésvonalak. Írók, költők, filozófusok címűt17. Különösen ki-
emelkedő szellemi élményt jelenthet e tanulmánykötet mindazok számára, akik
egyaránt ’jól beszélik’ a filozófia, a filozófiatörténet, a kultúrtörténet, a művészet
és az irodalom nyelvét. Bármelyik nyelven megszólalva rólunk szól a mese, az
emberről: a női és férfi látószögekről és azok „széthasadtságáról”, a szeretetről és
a szerelemről, a bűnről, a megértés lehetőségeiről, a hagyományozottság miként-
jéről, az „eszmék szétporladásáról”, az ember és a természet viszonyáról. Annak
nyomán továbbgondolva, ahogy ezt például Lou Salomé, Ortega y Gasset, Goya,
Scheler, Nietzsche, Rilke, Spengler, Heidegger, Unamuno, Németh László, Bibó
István, Nemes Nagy Ágnes gondolta. Juhász Anikó és Csejtei Dezső szerzőpáros
nemcsak bizonyos egzisztenciális problémakörök értelmezésére vállalkozik a fen-
tebbi 19. és 20 századi alkotó-gondolkodók vonatkozásában, hanem a teret és az
időt átívelő szellemi hálózatok feltérképezésére is, az olvasó számára különös
intellektuális élményt nyújtva: az „Utak, ha egyszer összeérnek…” Egész-élmé-
nyét. E könyv látszólag szerteágazó, éppen ezért külön-külön, de együttesen is
izgalmas tizenhat fejezetéből csupán kettőt villantanék fel. „A bűn disszeminá-
ciója” fejezet az írók, költők és filozófusok „intellektuális bűnözésének” termé-
szetét analizálja, hiszen a modernitás intellektus-központúsága a ’minden lehet-
séges bekebelezésén’ alapulva a bűnt sem tartja kivételnek e folyamat alól. A gon-
dolatébresztő „Spengler Európa-képének nietzschei gyökerei” fejezetet olvasva
pedig minduntalan felvetődhet bennünk a kérdés: vajon e két, a 20. századra oly
nagy hatást tévő gondolkodó miképpen analizálná korunk mai emberét. Milyen
kérdésfelvetéseknek erednének nyomába? Milyen Szókratész és Jézus-képet fo-
galmaznának meg korunk kontextusában? Vagy csak a fausti kultúra beteljese-
dett, végső fázisáról dialogizálnának, középpontba állítva korunk emberét mint
a spengleri gép (technika) és a pénz rabszolgáját, a nietzschei csordaerkölcsű tö-
megembert?
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Csejtei Dezső műveinek számomra megnyilvánuló sajátosságán, így bölcsessé-
gének megmutatkozásán, az érintettség élményét és az intellektuális élményt adó
jellegén, valamint a ’közös metszeten’ elgondolkodva tettem fel a filozófia kultu-
rális szerepére vonatkozó kérdést: hogyan lehetséges filozófia ma a kortárs kultú-
rában? E kérdésre egyfajta válaszlehetőséget a „szabad és autonóm észhaszná-
laton”18 alapuló filozófiai tevékenysége ad(hat). Ez a klasszikus filozófiai öntudat
számára éppúgy bölcseletként ismerhető fel, ahogy napjaink többszörös „határ-
mezsgyéjében” álló filozófiájaként, mely a szellemiség egyfajta egész-élményét
kínálja, megtalálva és megmutatva kapcsolatrendszereit, kölcsönhatásait, együtt-
létét és értékeit. 
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1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: 1977. Előadások a filozófia történetéről. III. kötet. Fordí-
totta Szemere Samu. Budapest: 1977. Akadémiai Kiadó. 374. o.

2 Uo. 
3 Uo. 187. o.
4 A hegeli szubjektivitás-elvről két, mindmáig alapvető jelentőségű interpretáció áll rendel-

kezésre. Vö. Henrich, Dieter 1999. Subjektivität als Prinzip. In: uő. Bewußtes Leben. Stuttgart:
1999. 49–73. o., illetve Düsing, Klaus: Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. Bonn:
1995. Bouvier Verlag. 209–246. o. – Pierini rámutat arra, hogy e két filozófusnak a hegeli logi-
káról kialakított értelmezését megelőzően a hegeli logikát olyan metafizikaként fogták fel,
amely zátonyra futott. Míg Düsing a logikát a szubjektivitás elméleteként fogja fel, Henrich az
abszolútum olyan elméleteként értelmezi, amelyben az abszolútumot a véges szubjektum állás-
pontjáról fogjuk fel. Vö. Pierini, Tommaso: Theorie der Freiheit. Der Begriff des Zwecks in He-
gels Wissenschaft der Logik. München: 2006. Fink Verlag. 15–16. o. Az alábbi rekonstrukció
az utóbbi interpretáció mellett köteleződött el. 

A SZUBJEKTIVITÁS MINT 
A MODERN FILOZÓFIA ALAPELVE
HEGELNÉLu

Rózsa Erzsébet

„a tiszta gondolkodást állítják fel elvül […] 
bár e tartalomnak hiányzik az igazi formája”1

„az ember legbensejét, önmagával való egységét állítják fel alapul 
és teszik tudatossá, úgyhogy az ember végtelen erősségre tett szert magában”.2 
„Szellem csak ama feltétel mellett lehetséges, hogy a szubjektum szellemisége
szabad. Mert csak szabad szellemiségnek lehet viszonya a szellemhez.”3 

1. A HEGELI MODERN FILOZÓFIA ÉS A SZUBJEKTIVITÁS ELVE 

A mottókban idézett gondolatok a hegeli modern filozófia, az ő terminusaival
az „újabb filozófia” és a „legújabb filozófia” alapvonásaira és sajátos elvére mutat-
nak rá. Ez az elv a szubjektivitás, amelynek két aspektusát emeli ki Hegel: az
egyik a szubjektivitás mint tiszta gondolkodás, a másik a szubjektivitás mint az
ember önálló létmódja, belső világa, személyes azonosságnak elve és toposza.4 A
szubjektivitás-elv e két aspektusát az első két idézet, kontexusát, vagyis a szel-
lemet mint tág értelemben vett kultúrát pedig a második idézet emeli ki. Az
alábbi fejtegetés középpontjában a szubjektivitásnak mint a modern filozófia el-



194 II. METAFIZIKA, ALAPELVEK, MISZTIKA

5 A hegeli filozófiatörténet-koncepcióhoz az újabb irodalomból vö. Hoffman, Thomas Sö-
ren: Hegel. Eine Propädeutik. Wiesbaden: 2004. Marixverlag. 438- 490. o., valamint Jaeschke,
Walter: Hegel Handbuch. Leben – Werk – Schule. Stuttgart/Weimar: 2010. J. B. Metzler. 478-
496. o. 

6 Vö. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: 1979/a. A logika. Fordította: Szemere Samu. Buda-
pest. Akadémiai Kiadó és uő. A logika tudománya 1979/b. 1–2. Fordította: Szemere Samu. Bu-
dapest, Akadémiai Kiadó

7 Vö. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Nürnberger und Heidelberger Schriften. In: Werke
in zwanzig Bänden. Ed. Moldenhauer/E & Michel/K. M. Frankfurt a. M.: 1986. Verlag Suhr-
kamp. 307. o., 314. o., 344–350. o., 412–419. o.

vének jelentései, jelentésváltozásai és jelentésbővülései állnak az újabb és a
legújabb filozófia történetének hegeli elméletében. Vagyis a modernitás hegeli
koncepciójából most a filozófiatörténeti dimenzióra s ennek eszme-és kultúrtör-
téneti beágyazottságára fókuszálunk.5 

Ma közhelyszámba megy, ami néhány évtizede elképzelhetetlen volt: Hegelt
a modernitás egyik nagy filozófusaként tartjuk számon. Mindenekelőtt történet-
filozófiai, társadalom-, jog- és politikafilozófiai megfontolásaihoz kapcsolódva
alakult ki ez az értékelés. Modernitás-elméletének kevésbé méltatott aspektusa
a „újabb filozófia” és a „legújabb filozófia” történetének elve, a szubjektivitás. A
következő vizsgálódás vezérfonala a szubjektivitás modern filozófiai alapelvként
való felfogásának jellegzetességei és ennek következményei a filozófia legújabb
szakaszának bölcseletének, egyes gondolkodók munkásságának értelmezésében
és értékelésében. E vizsgálódás elsődleges szöveghelyét Hegelnek a filozófia tör-
ténetéről tartott előadásaiban, elsősorban a harmadik kötetben találjuk. Ám a he-
geli koncepció rekonstrukciója számára további releváns szöveget kínálnak a
Logika mint a tiszta eszme és gondolat bizonyos részei és megfontolásai.6 Ezen
túl más szöveghelyekre is támaszkodunk: a filozófia természete és a most vizs-
gálandó alapelve egyaránt szükségessé teszik a releváns szöveghelyek bővítését.
A filozófia természete („fogalma”) szerint ugyanis nem csak a tiszta eszme és gon-
dolkodás szférája, amely a logikában találja meg megfelelő alakját. A filozófia
tartalmi és tárgyterületi meghatározásai révén tovább specifikált és strukturált
tudományos rendszerekben, a természetfilozófia rendszerében és a szellemfilo-
zófia rendszereiben explikálódik, s e tárgyterületekhez tartozó sajátos fogalmi-
ságban nyeri el megfelelő alakját. 

Az enciklopédikus rendszer hegeli koncepciója szerint – a nürnbergi korszaktól
kezdve explicite is – a filozófia nem csak tudományos rendszer, hanem a művelő-
dés területe, s ilyenként kulturális jelenség is.7 Kulturális fenoménként a művészet-
tel és a vallással együtt az élet és a létezés nagy kérdéseire keresi a választ, még-
pedig a rendszer tárgyterületi sokrétűségének megfelelően komplex módon: szocio-
kulturális, történeti és individuális kontextusokban. A művészet érzékletesen, az
érzékekkel operálva és azokra hatva, egyúttal személyesen teszi ugyanezt. A vallás
a képzet/képzelet nyelvén és eszköztárával, ugyancsak személyesen teszi fel ezeket
a kérdéseket. A filozófia viszont tudományos jellegéből eredően distanciát alakít
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8 Hegel: A jogfilozófia alapvonalai. Fordította: Szemere Samu. Budapest, Akadémiai Kiadó
1983. Előszó. 22. o.

9 Hegel az újkori metafizikát ellenmondásosságában jellemzi, amely abban áll, hogy egyrészt
leválik a hagyományos metafizikáról, másrészt bomlasztja magát a metafizikát. Az újkor filo-
zófia lényegi vonása a „metafizikai egyesítés. Csak itt kezdődik ennek a kornak a tulajdonkép-
peni filozófiája; Descartessel* kezdődik ez […] Szemügyre kell vennünk Spinozát, Lockét, Leib-
nizet; ők alkotják a metafizikát […] Másodszor vizsgálnunk kell náluk a metafizika bukását”.
(Szemere Samu fordítását követtem – RE.) Hegel 1977. 199. o. *Szemere Samu írásmódja

10 A szubjektív szabadság történeti kontextusához vö. Hegel 1983. 142. o.

ki e személyességhez és a másik két forma megismerési módjaihoz: a fogalom for-
májában és nyelvén, de szintén kutatja az embereket individuális létezésükben
érintő nagy kérdéseket. A filozófia ugyanis nemcsak megismerési formaként viszo-
nyul az élet és a létezés nagy kérdéseihez, episztemológiai kérdésekké transzfor-
málva azokat, mint ahogy Kant tette, hanem egzisztenciális értelemben is. Az indi-
viduális létezésre irányultság a modern filozófia alapvonása lesz. Ezt világossá teszi
Hegel utalása a filozófiának a „hit az érzelemben” és a „szubjektív vallásosság” for-
mulákban megjelölt alakzatokkal való rokonságára: e formulák a szubjektivitás mo-
dern elvéből eredő alakzatokat jelölnek, s tartalmi irányultságuk „ugyanaz, mint
amit az érettebb szellem igyekszik a fogalomban megragadni.”8 

A szubjektivitás elvének két alapvető aspektusa a gondolkodás médiuma és
megismerés legmagasabb szintjét jelentő fogalom/fogalmiság, valamint az indivi-
dualitás mint a modern egzisztencia létmódja. Az újabb és legújabb filozófiának
ebben az (ön)értelmezésében és szisztematikus (ön)reflexiójában tárul elénk a
szubjektivitás mint a modern filozófia elve. Ez a szubjektivitás ezért sem a ha-
gyományos metafizika fogalma. Hegel maga is állítja ezt: szerinte Descartestól
kezdve megindul a leválás erről a tradícióról. A cogito ergo sum az újkori meta-
fizika kezdete, s egyben a hagyományos metafizikáról leváló szubjektivitás-elv
első modern változata.9 A hagyományos metafizikáról való leválás egy új meta-
fizika keretében történik, amely viszont bomlasztóan hat magára a metafizikára
is. Ugyanis az ember saját öntudatára és létmódjára való támaszkodása révén a fi-
lozófia, s benne a metafizika is új elvi alapokat s az ezekre való építkezési lehe-
tőséget nyer, ám ezek az alapok a metafizika bomlását is elindítják – ez az ambi-
valencia a hegeli értelmezés lényege. Ebben az ambivalens folyamatban a szub-
jektivitás mint filozófiai elv a modernitás történetileg kontextualizált elvével, a
„végtelen szubjektív szabadsággal”  kapcsolódik össze.10 A filozófiai elvnek a mo-
dernitás világához, ennek komplementer, szubsztanciális és szubjektív alapstruk-
túráihoz való kötése maga is előkészíti a metafizika lebontását: ez az aktus ugyan-
is nem más, mint a szubjektivitás- elv történeti és kulturális kontextualizálása –
vagyis nem metafizika, hanem annak „bukása”. 

A szubjektivitás-elv explikálása az „újabb filozófiában”, majd a „legújabb filo-
zófiában”, azaz Kant és a német idealizmus filozófusainak munkásságában telje-
sedik ki. Ezt az elvet Kant juttatta a legmagasabb szintre Hegel szerint. Ám nála
csak elvről van szó: a Kantot követő német idealizmus története viszont ezen elv



196 II. METAFIZIKA, ALAPELVEK, MISZTIKA

11 Vö. Hegel 1979/a. 258–262. o., valamint Hegel 1979/b. 2. 207. o. 
12 Az élő individuációjához vö. az alábbi megjegyzéseket a növényi és az állati szervezetről:

„A szubjektivitás, amely szerint a szerves lény mint egyes van, objektív szervezetté fejlődik, az
alakká mint testté, amely egymástól különböző részekre tagolódik. A növény a még csak köz-
vetlen szubjektív elevenség; benne az objektív szervezet és szubjektivitása még közvetlenül azo-
nos […] A rész – a rügy, az ág stb. – az egész növény is. Továbbá ezért a szerves részek különb-
sége csak felszínes metamorfózis, s az egyik könnyen veheti át a másiknak funkcióját.” Hegel:
Természetfilozófia. Fordította: Szemere Samu. Budapest, Akadémiai Kiadó 1979/c. 374. o. Az
állati szervezet individuációjáról ezt írja Hegel: „A szerves egyediség mint szubjektivitás létezik,
amennyiben az alak saját külsőlegessége tagokká idealizálódik, s a szervezet az ő kifelé irányuló
folyamatában egyéni egységét fenntartja magában. Ez az állati természet, amely a közvetlen
egyediség valóságában és külsőlegességében ellenkezőleg éppígy az egyediségnek magára reflek-
tált azonossága, magában való szubjektív általánossága (163.§).” Uo. 434. o.

13 A test és a lélek szétválasztásán alapuló elméletek kritikájához vö. Hegel 1981, 44–45. o.

kibontakozásának folyamataként, ennek állomásaiként fogható fel. S mi az, amit
Hegel mindahhoz hozzátesz, amit Fichte és Schelling a kanti elv kibontakozta-
tásáért tettek? Ezt a kérdést csupán a filozófia történetéről tartott előadások alap-
ján nem lehet megválaszolni. Ott Hegel a hozadékot és a deficitet mutatja meg,
de nem ez a szöveghely az, ahol saját szisztematikus álláspontját kifejti. A hegeli
filozófia hozadékát a szubjektivitás-elv mint a modernitás (s benne a modern fi-
lozófia) alapelve vonatkozásában szellemfilozófiája egészében találjuk meg. 

A szubjektivitásnak mint a modern filozófia elvének röviden vázolt jellegze-
tességei kijelölik a megfelelő szöveghelyek meghatározásának és kiválasztásának
szempontjait. A filozófia a szubjektivitást mint gondolkodást a legmagasabb szin-
ten a logikáról szóló tudományban tematizálja. A filozófiai logika kiteljesedése
a szubjektív fogalom tana, illetve a szubjektivitás elmélete.11 Ám a filozófia a
gondolkodás tartalmát, tárgyi területeit is vizsgálja, ezért irányul a lét és a gon-
dolkodás általános kérdésein túl meghatározott, specifikált tárgyterületekre is.
A természet az egyik nagy tárgyterülete, amelyet a természetfilozófia vizsgál. Itt
nem a szubjektivitás a fejlődés utolsó alakja, mint a logikában, hanem az indivi-
duáció, ami az élő természet magasabb formáiban alapjellegként mutatkozik
meg.12 Az individuáció mint természeti jelleg ugyanakkor fontos eleme a szub-
jektivitás azon alakzatának, amely az emberi léthez kapcsolódik. Ennek kapcsán
Hegel a test és a lélek (gondolkodás, szellem) egységét vallotta, ezért is bírálta
Descartes álláspontját.13 Ez az egység-gondolat az, ami a természeti individuáció,
valamint a szubjektivitás mint emberi (szellemi) létmód és mint (tiszta, logikai)
gondolkodásmód közötti kapcsolatokat konstituálja. A szubjektivitás ily módon
e három alapviszony és fogalmiságuk konstellációjaként áll elő. Ez a rendszer-
tanilag és koncepcionálisan alátámasztott konstelláció és a hozzátartozó jelenté-
sek alkotják azt a tág értelmezési keretet, amelyen belül a mostani témánk, a
szubjektivitás mint a modern filozófia elve, elhelyezhető. Ezt az értelmezési ke-
retet tovább tágítja és konkretizálja, hogy a filozófia a modernitásban a szellem,
mint a tág értelemben vett kultúra alakzata, amelynek eszme- és politikatörté-
neti, szociokulturális és egyéb aspektusai kontextualizálják a mindenkori filozó-
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14 Az alábbiakban zárójelben a filozófiatörténeti előadások megfelelő oldalszámát jelölöm.

fiát. E kontextualizálások a filozófiai elveknek a mindenkori valósághoz és
jelenhez való viszonyára mutatnak rá. Ez a mindenkori valóság és jelen az „igazi
szellemvilág”, ami a „modern kor műve”.(487.)14 Ám a „szellemvilág” mint a filo-
zófia mindenkori kulturális kontextusa mélyen összefügg a filozófia önértelme-
zésével. Ennek megfelelően a valósághoz és az öntudathoz való viszony együtte-
sen képezi a modern filozófia műveinek/életműveinek duális szerkezetű vonat-
koztatási pontját és mércéjét. Ezt Hegel alábbi összefoglaló fejtegetésben világossá
teszi: „a modern kor műve, hogy ezt az eszmét szellemnek, magáról tudó eszmé-
nek fogja fel. Hogy a tudó eszmétől az eszmének magáról való tudásához halad-
jon tovább, ahhoz az a végtelen ellentét szükséges, hogy az eszme az ő abszolút
kettéválásának tudatához jutott. A filozófia azzal, hogy a szellem a tárgyi lénye-
get gondolta, befejezte a világ intellektualitását, s létrehozta ezt a szellemi világot
mint a jelenen és valóságon túl létező tárgyat, mint egy természetet, – a szellem
első teremtményét. A szellem munkája mármost abban állt, hogy ezt a valóságon
túlit visszavezesse a valósághoz és az öntudatba. Ez abban teljesül, hogy az ön-
tudat önmagát gondolja, s az abszolút lényt mint az önmagát gondoló öntudatot
ismeri meg.” (484.) A szellem mostani feladatának, a valósághoz és az öntudathoz
való visszatérésnek – az „igazi szellemvilág” eszme- és kultúrtörténeti kontextu-
sában való – teljesítését az újabb filozófia több lépésben végezte el, ami Hegel
szerint elsősorban Descartes, Spinoza, Leibniz, illetve Fichte munkásságában mu-
tatható fel. (Uo.) 

Jelen vizsgálódásban nem a logika mint a szubjektivitás elmélete áll érdeklő-
désünk középpontjában: nem a tiszta gondolkodásra irányul a vizsgálódásunk. S
nem is az élő természet alakzataiban megjelenő individuáció, sőt nem is az em-
beri szubjektivitás mint létmód és gondolkodásmód, illetve ennek mindenkori
társadalmi, történeti, kulturális kontextualizálása a témánk. Ehelyett csak egyet-
len komponensre fókuszálunk ebből a komplexumból: a szubjektivitásra mint az
„újabb” és „legújabb” filozófiát integráló modern filozófia elvére. Vagyis egy szű-
kebb eszmetörténeti metszetet emelünk ki, amikor a filozófia történetének újkori
periódusára összpontosítva rekonstruáljuk a szubjektivitásnak mint a modern
filozófia alapelvének a hegeli koncepcióját. 

Hegelt a szubjektivitás mint a modern filozófia elve több szempontból foglal-
koztatta. Az egyik szempont a filozófia saját pozicionálására utal mind elméleti,
mind gyakorlati filozófiai jelentésekben, a másik a filozófus személyének és sze-
mélyiségének habitusára s egész attitűdjére vonatkozik. Ám a filozófia elvei és
pozíciói soha nem szakíthatók el a világállapotoktól, a kor szellemétől és ezen be-
lül az eszme, a kultúra és ennek alakzatai és szintje állásától. Ezért a szubjekti-
vitás modern elvének eszmetörténeti kontextualizálása, az „igazi szellemvilág”
rekonstrukciója megkerülhetetlen lépés a szubjektivitás mint a modern filozófia
elve rekapitulálása során. Az első, ami szembeötlik, hogy Hegel szerint a szubjek-
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15 A kezdet és az eredet megkülönböztetéséhez vö. Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája.
Fordította: Alexander Bernát és Bánóczi József. Budapest: 1981. Akadémiai Kiadó. 28–29. o. 

tivitás elve ugyan a modern filozófia elve, ebből ered és ebből magyarázható. Ám
a kezdetei visszavezetnek bennünket a hellenisztikus filozófiához és kultúrához,
ezen belül ahhoz az eszmetörténeti fordulathoz, amely a kereszténység eszméjé-
vel lép fel a római világban.15 A modern filozófia elveként való kibontakozásának
közelebbi eszme- és kultúrtörténeti hátterét Hegel a kereszténység megreformá-
lásában, Luther fellépésében mutatta fel. 

A másik szempontra, a filozófus személyének, habitusának és attitűdjének je-
lentőségére, pontosabban ennek eljelentéktelenedésére mint a modern filozófia
sajátosságára a kifejtés végén fogunk kitérni. 

2. AZ „ÚJABB KOR” SZUBJEKTIVITÁS-ELVÉNEK ESZME- 

ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI ÉS KEZDETEI A HELLENIZMUSBAN.
A SZKEPTICIZMUS JELENTŐSÉGE A SZUBJEKTIVITÁS-ELV SZÁMÁRA 

Hegel filozófiatörténeti előadásainak az újkori filozófiát taglaló fejezeteiben
centrális kérdésként kezeli a szubjektivitás, illetve az individualitás tematikáját:
a modern filozófia kérdései valamilyen módon ehhez kapcsolódnak. Ám a mo-
dern filozófia nem az újkorban kezdődik. Előzményei visszanyúlnak a hellenisz-
tikus filozófiához, elsősorban a szkepticizmushoz, amiben egy „egészen más kor-
szak kezdődik”. (11.) Ennek specifikuma ugyanis ugyanaz, ami a modern szub-
jektivitás-elv szélsőséges megnyilatkozási formáinak is a sajátossága: a „végtelen
szubjektivitás objektivitás nélkül”. Elméleti alapállása szerint a szkepticizmus
„tisztán negatív magatartás minden külső létezéssel, megismeréssel, minden meg-
határozottal, érvényessel, szilárddal szemben.” (Uo.) A szkepticizmus egyszer-
smind „a tökéletesen belsővétevés” álláspontja. Az öntudat itt odáig merészkedik,
hogy „az abszolútumnak tudja magát”. (Uo.) Ez a szkepticizmus gyakorlati atti-
tűdjének alapvonása. E jellegzetesség azért is érdekes, mert rokonságot mutat a
hegeli szellemfilozófia egyik szisztematikus egységének, a moralitásnak a végki-
fejletével. A moralitás a szubjektivitás alapállását (Standpunkt) kettős önmagára
irányultságként, (elméleti) önreflexióként, illetve (gyakorlati) önmeghatározás-
ként/önrendelkezésként mutatja be. A moralitás attitűdje az „abszolút szubjek-
tivitásba” torkollik, vagyis miként a szkeptikus, a moralitás szélsőséges szubjek-
tuma is az abszolútumnak tudja magát. Ezt Hegel a Jogfilozófia 140. paragrafu-
sában fejti ki. A szubjektivitás abszolutizálásának és az abszolútum szubjektivi-
zálásának attitűdje a moralitás utolsó alakjában így közeli rokonságban van a
szkepticizmus alapállásával. S nem áll távol a művészet végét előrevetítő és kivi-
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16 Vö. Hegel 1983. 159–173. o.

telező irónia, humor és komédia pozícióitól, amire Hegel ebben a paragrafusban
kifejezetten utal is.16 

Ami a szkepticizmust illeti, a filozófia ezen alakja eszme- és kultúrtörténeti
kontextusa szerint „a legszorosabban összefügg a kereszténységgel, ezzel a világ-
ban lejátszódó forradalommal”. (11.) Ez az eszme, amely hatalmába ejtette az em-
bereket, most egyszerre megváltoztatja a világ egész képét, szétrombol minden
eddigit. Az eszme lényege, hogy az abszolút „nem idegen az öntudatnak”, ami „a
világ újjászületését hozza létre”. (12). „A világszellem általános elvét”, mint „min-
den ember általános hitét és tudását” látjuk most megjelenni. (Uo.) A „közvetlen
öntudatba”, azaz minden egyes ember hitébe és tudásába helyeződött a világszel-
lem, amelyet eszmeként a kereszténység fellépése hozott a világba. Ez az eszme
„konkretizálódik”, tudásformákká kristályosodik ki. Ez a tudás különféle alakokat
ölt, ami a „műveltség történetére” tartozik. De ez az eszme jogelvként is megje-
lenik a római világban. Ti. az egyes ember és minden egyes ember pusztán a léte
– saját léte – által elismertnek számít, mégpedig mindenki által elismertnek. Eb-
ben van az egyes egyének általánossága, amit a jog alakzatai és rendszere is rögzít
majd a római jogban. 

Politikatörténetileg a római világ felbomlására megy vissza a vizsgált fordulat,
ahol egyre elevenebbé válik a szükséglet, hogy „a rossz jelenből a szellembe vo-
nuljon vissza” az ember. (13.) Az istenektől megfosztott, jog nélküli és erkölcs-
telen világ űzi az embert vissza magába, a szellemi világba. Ennek eredménye,
hogy a rómaiak, görögök és zsidók vallása egy vallásba omlik. (Uo.) E vallások lé-
nyegi vonása az, hogy az öntudat – a valóságos ember – az abszolút lény. Az ab-
szolútumról most az ember az öntudat módján tud, s egy emberben, ebben az
emberben (minden egyes emberben) tudja az istenit. „A szellem igazi felszabadu-
lása”, amibe ez a változás torkollik, a kereszténységben ment végbe. Ez azonban
csak a vallási forma, ami csupán egyike az antropológiai, kultúrtörténeti, jog-és
politikatörténeti kontextusokban explikálódó fordulatnak, a szubjektivitás-elv
(öntudat) új megjelenési és érvényesülési formáinak. Ennek az eszmei változás-
nak ezen túli konzekvenciái is vannak, amit a magánélet primátusa és a magánjog
rendszere is kifejezésre juttat. (13.) Az új eszmének e kontextusokban realizálódó
érvényesülési formái mind arra mutatnak, hogy a szubjektivitásnak mint a ben-
sőség elvébe zárkózott szellemnek fel kell szabadulnia világi értelemben: „A
szükséglet tehát most az, hogy a tudás, a szellem, amely annyira bensővé vált, ob-
jektiválódjék, visszatérjen a tárgyisághoz, hogy kibékítse magával a világot, ame-
lyet elhagyott, – hogy ennek tárgyisága a szellemtől különböző, de vele adekvát
világ legyen. Ez a konkrét álláspont, ahogyan a világ álláspontja lesz, úgy lesz a
filozófiáé is – a szellem kibontakozásának álláspontja […] a szellemiség világa az,
amely itt kezdődik. (17.) Eszme-és kultúrtörténetileg ez a szellemi világ kezdete,
de még nem az igazi alakja, amit majd a hegeli jelenben ér el. Az öntudat mint



200 II. METAFIZIKA, ALAPELVEK, MISZTIKA

17 A „valóságos ember” hegeli fogalmához vö. Kant moralitás-felfogásának kritikáját a Jogfi-
lozófiában: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1983. A jogfilozófia alapvonalai. Fordította Szeme-
re Samu. Budapest, Akadémiai Kiadó. 151. o. 

18 Vö. Hegel 1977. 484. o.

autonóm filozófia mozgását illetően pedig arról van szó, hogy a szubjektivitás-el-
vet integráló és artikuláló öntudat centrumába az ember mint „valóságos ember”
kerül.17 Az öntudatnak mint a filozófia új sajátos közegének a „valóságos ember-
hez” kapcsolása tipikus hegeli alakzat: a (modern) filozófiának a modernitás szel-
lemi világába, azaz a mindenkori sokrétű valóságba és jelenbe sokszorosan il-
leszkedő szubjektivitás-elvét és ennek különféle kulturális alakjait és jelenségeit
juttatja kifejezésre.18 Mint látjuk: már a kezdeteket illetően is komplex fejlemé-
nyek eredménye a filozófia új alakjának a létrejötte. 

A szellem kontextusaiban a modernitás alapszerkezetének kikristályosodása
megy végbe. Ez az alapszerkezet komplementer jellegű: benne a szubjektivitás
és az objektivitás elve egymásra vonatkozásaiban érvényesül. Hegel így fogalmaz:
„a szubjektum a szabadon és szilárdan vele szemben álló objektumon nyeri el
saját szabadságát”. (19.) Ettől kezdve az abszolútumnak a világhoz, az emberhez
való viszonya lesz a centrális kérdés, a szellem mint tág értelemben vett kultúra
mindenkori kontextusában. A fenti megkülönböztetést, a meghatározást, ami a
Nyugat elve, szemben a Kelet „szabad általánosságával” (15), most mint a végest,
világit tételezik. A véges, világi pedig az emberi mint szubjektivitás, de nem ön-
magában, hanem az objektivitáshoz és az abszolútumhoz való kettős viszonyu-
lásában. Kiderült: a modern filozófia elvére irányuló vizsgálódás Hegel szerint
visszavezet a kereszténység fellépésében megmutatkozó elvekhez és eszmékhez,
illetve ennek világi következményeihez a politikum, a műveltség, a jog szférái-
ban, amely szférák a szellem alakzatai. Ezen eszme- és kultúrtörténeti szem-
pontok – a szellem artikulált, konkrét formái és alakzatai – ezért hozzátartoznak
a szubjektivitás filozófiai elvként való fellépésének magyarázatához. 

A rekapitulált gondolatmenet hozadéka az alábbiakban foglalható össze. Filo-
zófiai elvként a szubjektivitás először a szkepticizmusban lép fel: ez a kezdet. De
a kezdet túlmutat önmagán: Hegel a szkepticizmusban a modern filozófia szub-
jektivitás-elvének ősmintáját tárja fel, s a szkepticizmus álláspontjában ezen elv
kezdetét emeli ki. A vázolt fogalmi háló (a szubjektivitás mint öntudat, az ember
mint szubjektivitás és abszolútum, a szubjektivitás mint bensőség és az objek-
tivitás relációi, a vallás, a jog, a politika, a műveltség szociokulturális-történeti
kontextusai; a megbékélés mint közvetítés) jelzi azt a formai-nyelvi eszköztárat,
amelynek alkalmazásával a szubjektivitás elve és az individualitás tematikája el-
helyezhető az újkori filozófia horizontján. A tartalmilag leglényegesebb ered-
mény abban áll, hogy az ember felismerte: az abszolútum benne magában van
mint „intelligibilis világ”, mint a bensőség szférája és elve. (20.) Ennek megfe-
lelően Istent „gondolni, megfogalmazni kell”, mégpedig a világhoz, az emberhez
való viszonyban, ami viszont „egy máshoz való, véges viszony”, ily módon a
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szubjektivitás egyúttal interszubjektív jellegű is. (19.) Az ember viszonyulása Is-
tenhez, önmagához és a másikhoz/másokhoz alapjaiban változott meg; ez az, ami
a kereszténység eszméjében és a római világban mint a modern világ kezdetében
felismerteti az emberrel saját világának, azaz gondolkodása általánosának és lét-
módja individualitásának, valamint a köztük fellépő feszültségek alapjellegét. E
változásban az ember „gondolkodásának általánosa” kerekedik felül, ami által
hosszú időre eldőlt a logosz uralma a nyugati kultúrában. Ennek a szubjektivitás-
elv mint tiszta, az individuális létmódtól megtisztított gondolkodás önmagában
is ékes bizonyítéka. Az a mód, ahogyan Isten létezik az öntudat és a belső világ
alakjaiban, nemcsak mint toposz, hanem mint alapviszony révén az emberben
magában van – a gondolkodás általánosaként, öntudatként, „intellektuális világ-
ként„. Hogy aztán a logosz e diadala, ami Schelling intellektuális szemléletében
és Hegel logikájában is tetten érhető, miként hat a szubjektivitás-elvben kezdet-
től fogva ugyancsak benne foglalt aspektusra, az emberi létmódra mint indivi-
duális egzisztenciára, az az előzőeknél jóval nehezebb kérdéseket vet fel, és túl-
mutat ezen írás keretein. Azt azonban le kell szögezni: Hegel a közvetítés (Ver-
mittlung) filozófusaként mindvégig törekedett a szubjektivitás-elv mindkét as-
pektusának érvényesítésére. 

3. AZ „ÚJABB KOR” ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERE: 
A LUTHERI REFORMÁCIÓ ÉS ENNEK JELENTŐSÉGE 

A SZUBJEKTIVITÁS-ELV SZEMPONTJÁBÓL 

A szubjektivitás elve, amelyet a filozófia történetében a szkepticizmus vezetett
be, s amelynek politikatörténeti hátterét a római birodalom hanyatlásának kor-
szaka, eszmetörténeti kontextusát pedig a kereszténység fellépése jelölte ki,
hosszú évszázadokra háttérbe szorult. A szubjektivitás mint öntudat különleges
státuszának, illetve a logosz uralmának ismételt előtérbe kerülése annak a „fő for-
radalomnak” a javára írandó, amely a lutheri reformációban következett be.
(184.) Ennek azonban voltak előzményei, amiről Hegel a következőket állapítja
meg: Luthert fellépését megelőzően a világszellem, amely azelőtt mintha csiga-
lépésben fejlődött volna, „a hétmérföldes csizmát” vette föl. (194.) A kettévá-
lasztottság megszüntethetőségének – a megbékélésnek – az alapja most az ember
saját világába, öntudatába és belső világába került. Az öntudat és a belső világ
előtérbe kerülése azonban problémákat vet föl a szubjektivitás stabilitása és le-
gitimitása kérdésében: a szubjektivitás mint öntudat és belső világ tagolódásai és
terjeszkedései révén szükségképpen felmerül az önmaga általi, önmagán belüli
megerősítés és legitimálás igénye. A szubjektivitás erőteljes világi orientációja és
terjeszkedése ugyancsak fontos jellegzetesség, s elválaszthatatlan a belső világ
megerősödésétől: „Az ember kezdett bízni önmagában, gondolkodásában mint
gondolkodásban, észrevevésben, az érzéki természetben rajta kívül és magában;
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érdekét, örömét lelte abban, hogy felolvadt a világi valóságban; az ember tudatára
ébredt akaratának és teljesítésének, örömét lelte a földben, talajában, foglalko-
zásaiban, mert jog és értelem van bennük. […] Az ember fölfedezte Amerikát,
kincseit és népeit, – a természetet, önmagát; a hajózás volt a kereskedelem ma-
gasabb romantikája. A tényleges világ ismét érdemes volt a szellem érdeklődé-
sére; a gondolkodó szellem újra képes volt valamire. S azután szükségképp be-
következett Luther reformációja.” (194.) 

…Már Luthert megelőzően érzékelhetőek voltak a változás jelei, az, hogy a
szellem a másvilágiból a szellem jelenvalóságához, a világihoz és önmagához for-
dult. E világi fordulat fontos eleme, hogy a házasság és a birtok mellett „a sza-
badságot is isteninek tudták”. (184.) A megismerés tekintetében a fordulat azt
jelentette, hogy „az ember a tekintély másvilágiságából önmagába tért vissza”.
(Uo.) Az öntudat mint szubjektivitás belső világának gazdagodása, illetve a világi
orientáció sokrétűvé tágulása s ennek hatalma egyaránt a szabadság mint a ke-
reszténység eszméjében fellépő alapérték kibontakozása és manifesztációja. A
szabadság egykori eszméje és alapértéke most, az újabb korban, ennek valóság-és
világcentrikus alapállásában az ésszel párosul. Az ész nem csak elméleti, hanem
gyakorlati-praktikus jelentésében megkezdi máig tartó karrierjét. Mindebben
Luther érdemei felbecsülhetetlenek. Eszmetörténetileg ugyan a skolasztikus
filozófiában voltak már előzmények, valójában azonban csak „Lutherrel kezdő-
dött a szellem szabadsága.” (185). Luther eszme- és kultúrtörténeti jelentőségét
a szubjektivitás-elvre vonatkoztatva Hegel így foglalja össze: „az ember saját gon-
dolkodásának, saját tudásának, tevékenységének, jogának, birtokának, magabízá-
sának szubjektív elve; úgyhogy az ember kielégül tevékenységében, eszében, fan-
táziájában stb. alkotásaiban, – öröme telik műveiben, s műveit valami megenge-
dettnek és jogosnak tekinti, amibe lényegileg szabad és kell helyeznie érdekeit
[...] az isteniséget bevezette valóságába, leigázta a valóságot; ez még csak elv.”
(186.) 

Az utolsó mondat végén Hegel jelzi a lutheri fordulat hiányosságát, hogy ti.
„csak elv”. Ám a hangsúly nem ezen van, hanem a lutheri tett jelentőségén. A
szubjektivitás elvének első változata, amely a hellénizmus korához kötődik, s a
szkeptikus filozófiában manifesztálódott, sokkal inkább csak elv volt. Luther volt
az, aki az abszolútumot mint öntudatot és bensőséget bevezette a valóságba,
ennek minden szférájába, vagyis az elvet konkretizálta, megvalósította. Erre He-
gel a fenti idézetben részletesen kitér. Sem a kereszténység eszméje a római bi-
rodalomban, sem a hellenisztikus szkeptikus filozófia még nem tartalmazta azt
a potenciált, amit a lutheri fordulat, ezért képtelenek voltak a szubjektivitáson
mint az éppen csak bevezetett elven való túllépésre, s a szubjektív szabadság-
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19 Az ésszerűség (Vernünftigkeit) gyakorlati filozófiai konnotációján van itt a hangsúly, és
nem az ésszerűségen mint elméleti-intellektuális pozíción. A racionalitás terminusa ezért sem
alkalmas arra, hogy visszaadja a hegeli ésszerűség többrétegű jelentését. Vö. ehhez: Hegel 1983.
21–22. o. – Az ésszerű belátás mint a szubjektum legfőbb joga és az objektív ésszerűség mint
az objektivitás joga mint komplementer viszonyként képezi a hegeli gyakorlati ésszerűség alap-
struktúráját. Vö. Uo. 148–149. – Horstmann az észt a hegeli rendszer primér struktúrájaként
fogja fel és a metafizikai alapvetést emeli ki benne. A „metafizikai” és az „episztemológiai kon-
notációban” ki is merülne az ész jelentésköre. Eltekint az észnek attól a gyakorlati filozófiai di-
menziójától, amely a szellem különböző szféráiban világosan felismerhető. Vö. Emundts, Dina/
Horstmann, Rolf-Peter: Hegel. Eine Einführung. Stuttgart: 2002. Reclam. 32–34.o. 

eszme sokrétű és gazdag, ésszerű kibontására, realizálására – a szellemben való
kontextualizálására.19 

Mint láttuk: az „újabb korban”, ahol az elv megvalósítása került a középpontba,
szükségképpen felmerül a legitimálás szükséglete is. Ez a szükséglet a szubjek-
tititás elvének az ember saját világában (gondolkodásában, tudásában, tevékeny-
ségében) való mindenoldalú kiterjesztése, illetve az isteniségnek a valóságba való
bevezetése és elterjesztése következtében lépett fel. Ez a sokrétűen kitágult (belső
és külső) világ, amelynek centrumában az önmagában bizonyos ember mint a
modern szubjektivitás világi alakja (az öntudat mint „valóságos ember”) áll, illet-
ve ennek a szubjektivitásnak ehhez a sokszínű világhoz való viszonya, megerő-
sítés és érvényesség nélkül tisztán esetleges és tetszés szerinti lenne. A „szellem
világában”, ami a modern kor világa, a kontingencia kiterjesztése veszélyessé vá-
lik a szubjektumok önazonossága és életviláguk stabilitása szemszögéből. A szub-
jektív mozzanatok – az ember mint szabad szubjektivitás és viszonyulásai (ön-
magához, Istenhez, a világhoz) – eluralkodásával a kontingencia olyan tágas tere-
pe nyílik meg, amit Hegel problematikusnak tartott az egyének attitűdjének és
életvitelüknek konszolidáltsága szempontjából. Pontosan ezért hangsúlyozza a
szubjektív mozzanat „érvényességének” „magasabb igazolását”, ennek szükség-
letét.

A szubjektivitás ugyanis önmagában nem legitimál semmit: „Az ember puszta
szubjektivitása, puszta szabadsága, az, hogy akarata van s vele ezt vagy azt teszi,
még nem jogosít”; ez merő véletlen és esetlegesség. (185.) „Barbár akarat” az,
amely csak szubjektív, az ész előtt meg nem álló célokkal telik meg, ezért nem
jogosult. „De ha vannak is céljai az akaratnak, mégpedig olyan céljai, amelyek
megfelelnek az ésszerűség formájának, mint a jog, szabadságom, de nem mint e
különös szubjektum szabadsága, hanem mint szabadsága az embernek általában,
mint törvényes jog, mint olyan jog, amely éppúgy megillet másokat, – ha az egyé-
ni akarat az általánosság formáját veszi is fel: benne mégis csupán a megengedett-
ség rejlik; s már az is sok, ha megengedettnek ismerik el és nem önmagában bű-
nösnek ítélik.” (185. – kiemelés tőlem: R.E.) Látható, hogy a vallási igazolás mel-
lé, amely Luther számára, de eszme- és kultúrtörténeti szempontból is a legfőbb,
Hegel behozza a szubjektivitás kontingenciájával szemben a törvényesség legiti-
máló funkcióját, amely később a modern társadalomban egyre inkább kitüntetett
szerepet kap. Ám nem elégszik meg a legitimációs igénynek a vallás és a jog te-
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rületein való teljesülésével. Nem is teheti, hiszen jól látta: az egész modern tár-
sadalom, ennek rendszerekre és alrendszerekre tagolt teljes világa a szubjektív
szabadság terrénuma lesz. „Művészet, ipar ez elv révén új tevékenységre tesznek
szert”. (Uo.) E területeken is meg kell találni a legitimálás módját, hogy az „új
tevékenységekben” rejlő szubjektív mozzanatok esetlegessége, ezáltal az egyének
„ingatag tartásának” (schwankende Haltung) esélye minimalizálható legyen. 

Luther felfogásában a szubjektum legitimitása végső soron az Istenhez való vi-
szonyban rejlik: ő a vallási igazolást preferálja. (186.) „Ez a lutheri hit lényege,
hogy az ember viszonyban áll Istenhez, s ebben a viszonyban neki magának csak
mint ennek kell megjelennie, léteznie: azaz jámborsága, üdvösségének reménye
és minden efféle azt követeli, hogy szíve, legbenseje ott legyen. Követeli érzését,
hitét, azt, ami teljességgel az övé, – szubjektivitását, önmagának legbensőbb bizo-
nyosságát”. (186.) „Így a szubjektivitásnak, a tiszta magamra való vonatkozásnak
elve, a szabadság, nem csak el van ismerve itt, hanem egyenesen követelmény”.
(Uo.) Ám Luther maga is kiterjesztette a világi életre a szubjektivitás legitimá-
lásának kérdését. Nemcsak felismerte ennek jelentőségét, hanem maga is kezde-
ményezte a világi szférákban „az új tevékenységek” legitimálási módját és lehető-
ségét. Ennek egyik nagy jelentőségű formája az anyanyelv bevezetése a vallás te-
rületére. Az, hogy „eltűnt minden szolgaság”, részben annak köszönhető, hogy
„megszüntették az idegen nyelven való imádkozást és a tudományoknak idegen
nyelven való művelését. A nyelvben az ember alkotó […] ez az alkotásnak, a lé-
tezésnek első, legegyszerűbb formája, amelyhez az ember eljut a tudatban: amit
képzel, belsőleg is mint beszéltet képzeli.” (186.) S „az, hogy az ember itt önma-
gánál, saját tulajdonában van, saját nyelvén beszél, gondolkodik, éppúgy hozzá-
tartozik a felszabadulás formájához.” (186–7.)

A szubjektum előtt további legitimálási lehetőség nyílik, amikor az ember ma-
ga is más alakokakat nyert a valóságban, s nem zárkózott be a vallásos legitimitás
kereteibe. Most már az élet élvezése is lehet a szubjektív szabadság területe: a
„derék, erőteljes embernek” akkor is jó lelkiismerete lehetett, ha élvezte az életet,
s felhagyott „a szerzetesi lemondással”. (Uo.) A szubjektív szabadság elvén ala-
puló modern életvitel e legitimálási formája, és tere a belső világban található, a
lelkiismeretben. Ebben a vonatkozásban is elismeri Hegel Luther jelentőségét.
Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a protestantizmusban a szubjektív-vallási
elv és ennek legitimációs formája nem azonos a filozófiáéval. A filozófia szub-
jektivitás-elve és ennek legitimációs formái elválnak a vallásétól. (188.) Ennek
alapja az, hogy az abszolútumhoz való viszony a filozófiában nem közvetlenül
Istenhez való viszonyként jelenik meg. A filozófia alapviszonyai a gondolkodás
tereiben konstituálódnak, s nem a hitben és az érzelemben, mint Luthernél. A
filozófiában az kerül a középpontba, hogy a szellem gondolkodó szellem: a gon-
dolkodás mint olyan szintén kell, hogy fejlődjék benne. (189.) A szubjektivitás-
elv filozófiai fejlesztése („a szellem szabadságának, önmagához való visszatéré-
sének mozzanata”) az újkori filozófia saját programja lesz. 
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20 Vö. ehhez A szellem filozófiája megfelelő szöveghelyeit, ahol a test és a testiség eliminálá-
sának elfogadhatatlanságára vonatkozó hegeli megfontolásokat találjuk: Hegel 1981. 44–45. o.
A természetfilozófia szerint az elválasztás csak a test betegségében és a halálhoz vezető lerom-
lásban áll elő. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A szellem filozófiája. Fordította Szemere Samu.
Budapest: 1981. Akadémiai Kiadó. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1979/c. Természetfilozófia.
Fordította Szemere Samu. Budapest: 1979/c. Akadémiai Kiadó. 545–547. o.

A szubjektivitás-elv Hegel által vizsgált eszmetörténeti hátterét összefoglalva,
megállapíthatjuk: a szubjektivitás-elvet a filozófián belül először a szkepticizmus
vezette be, majd hosszú évszázadok után először a valláson belül fogták föl érvé-
nyesnek, a lutheri reformáció eszméiben. A filozófiában is megjelent, mégpedig
oly módon, hogy a filozófia elvált a teológiától: a protestáns teológiában a szub-
jektív-vallási elv elvált a filozófiától. (188.) Ez az elválás szükséges volt: mivel a
szellem lényegileg gondolkodó szellem, a gondolkodásnak ki kell fejlődnie ben-
ne. Ez az út az elvont gondolkodástól a konkrét, spekulatív gondolkodáshoz tart.
(189.) Hegel az emancipált filozófia ezen önálló fejlődési vonalát keresi és tárja
fel a hittől elvált gondolkodásban, a fogalom mint szubjektivitás médiumában az
újkori és legújabb kori filozófia történetének tárgyalása során. S bár ebben a fo-
lyamatban – a fentiekből érthetően – perifériára kerül a szubjektivitás mint in-
dividuális egzisztencia kérdése, de semmiképpen nem esik ki a hegeli filozófia
látószögéből. 

4. A SZUBJEKTIVITÁS MINT AZ ÚJKORI FILOZÓFIA ELVE 

Az újkori filozófia irányultságát kezdetben az az ellenmondás jellemezte, ami
a középkori filozófiáét is: a vallási élettel szembeállította a külső világot, mint
természetes világot, illetve az ember lelkének, hajlamainak, természetének vilá-
gát. E két világ ellentétének legyőzési formája a középkori filozófiában Luther és
Hegel számára nem volt akceptálható.20 Azért, mert mindketten abból indultak
ki, hogy „az ember viszonya istenhez a földön létezik”.(193.) A világiság e cent-
rális gondolata magával hozta az egyház reformációját, beleértve a katolikus
egyházat is: a lutheri reformáció után soha többé nem lehetett az, ami előtte volt.
(Uo.) Az autoritásokkal, a dogmákkal és az egyházatyákkal szemben ettől kezdve
a sensus communisra, a józan észre hivatkoztak. „Az ember saját belső szelleme”
a legfőbb hivatkozási alap – állapítja meg Hegel. (194.) A véges és a jelen ily mó-
don megkapja jogait, ami viszont a tudomány – nem csak az egzakt tudományok
(sciences exactes), hanem az önmagát tudományként értelmező filozófia – törek-
véseire és státuszára is kihat. (197.) A logosz uralmának világos manifesztáció-
jaként és bizonyítékaként a modern kor a tudományt helyezi a szellemi világ
csúcsára. Ennek következményei lesznek a filozófia számára. Az egyik követ-
kezmény annak az episztemológiai alapállásnak a kimunkálása, miszerint a filo-
zófia lehetőséget kap arra, hogy a végest, a belső és külső jelent tapasztalattal fog-
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ja fel, s az egyediből keresse az általánost, a törvényt. Ez a „gondolkodó értelem”
álláspontja, ami az empirizmus, illetve a szenzualizmus pozíciójában jelenik meg.
Ennek, miként a másik álláspontnak is, az az alapja, hogy Isten csak a szellemben
van, és nem rajta kívül: Isten „az egyén legsajátabb birtoka”. (194.) A másik episz-
temológiai alapállás, a racionalizmus által preferált tiszta gondolkodás toposza is
a benső. A közös alap a benső, amelyben Isten és a világ is az ember legsajátabb
birtoka. Ez lehetőséget kínál arra, hogy a gondolt és a léttel bíró ellentétének fel-
oldását tegyék az újkori filozófia fő tárgyává és céljává. A gondoltba a léttel bíró
beemelhető, a gondolt pedig a szubjektivitás-elv. De már nem vallási elv, hanem
a teológiától elvált, önálló filozófiai elv. (195.) A szubjektivitás mint a gondolko-
dás szabadsága manifesztálódik a filozófiának a vallástól és a teológiától való
emancipálódásában. Ennek eredményeként „a szellem most a maga tulajdonában
mozog”, ami részint a természetes, véges világ, részint a belső világ. (Uo.) 

A teológiától emancipálódott, saját alapjára helyeződött filozófiai tudatot ily
módon Hegel a szubjektivitás-elvre és a szubjektivitás „végtelen szabadságára”
vezeti vissza, utalva a gondolt és a léttel bíró intern összefüggésére: „A filozófia
tulajdonképpeni jelentkezése az, hogy a gondolkodásban szabadon ragadja meg
magát és a természetet, s épp ezzel gondolja és fogja fel az ésszerűség jelenva-
lóságát, a lényeget, magát az általános törvényt. Mert ez a miénk, szubjektivitás;
mint gondolkodó pedig az végtelenül szabad, független, semmiféle tekintélyt el
nem ismer.” (196.) A szubjektivitás ilymódon olyan komplex entitás, amely törté-
neti elv (a modernitás princípiuma), megismerési mód (a gondolkodás és ennek
szabadsága), illetve létmód (szabad, független, a tekintély-elvtől felszabadult
módja az emberi (filozófusi) létezésnek) egyszerre. 

Emlékezzünk arra: a gondolkodás és a lét egységének létrehozása a gondolko-
dáson mint filozófián belül két úton lehetséges. Az első „irány” a tapasztalatból,
a második a gondolkodásból kiinduló filozófiai alapállás kimunkálásához vezet.
Hegel az elsőt realista, a másodikat idealista bölcselkedésnek nevezi. (Uo.) A két
irány azonban találkozik, mert a tapasztalat megfigyeléseiből általános törvénye-
ket akar levezetni, másfelől a gondolkodás, elvont általánosságokból kiindulva,
meghatározott tartalomra akar szert tenni. (197–8.) Végső alapjaikban azonosak:
mind a két irány a szubjektivitás elvének köteleződött el, bár másként. Az egyik
az egyedi szubjektivitásból (a tapasztalatból) kiindulva keresi az általánost. A má-
sik a gondolkodásból mint általános szubjektivitásból (a benső tiszta formájából)
fordul az egyes szubjektivitások (tapasztalatok) felé. Bármelyik utat is választjuk
tehát, azt találjuk: a szubjektivitás az újkori filozófia elve. Hegel ugyan nem ra-
cionalista, mint Descartes vagy Leibniz, mégis a bensőség elvét mint a tiszta gon-
dolkodást teszi meg saját filozófiája kiindulópontjának, amit a hegeli logika ex-
plicite demonstrál. A szubjektivitásnak ez az alakja, a tiszta gondolkodás, ennek
önmagára irányultsága a hegeli logika fogalom-koncepciójában nyeri el megfelelő
formáját. Innen nézve érthető, hogy a fogalomnak a szubjektivitás a logikailag
adekvát alakja mind az ún. Kis Logikában („szubjektív fogalom”), mind az ún.
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21 Lásd ehhez a 11. lábjegyzetet. – Vö. még a szubjektivitásra mint a spekulatív logika fogal-
mára, valamint az abszolút szubjektivitásra, mint spekulatív eszmére és logikai alapelvre vonat-
kozó fejtegetéseket: Düsing, Klaus: Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. Bonn: 1995.
Bouvier Verlag 209–246. o. 

22 Hegel maga rögzíti ontológiájának a kanti kritikai filozófiához és logikájának a transzcen-
dentális logikához való kötődését. Vö. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1979/b. 1–2. A logika
tudománya. Fordította Szemere Samu. Budapest: 1979/b. 1. Akadémiai Kiadó. 37–39. o.

23 Vö. ehhez: Rózsa Hegels Konzeption praktischer Individualität. Von der ’Phänomenologie
des Geistes’ zum enzyklopädischen System. Ed. Kristina Engelhard és Michael Quante. Pader-
born: 2007. Mentis 2007, illetve uő. 2009. 13–37. o. 

24 Hegel a Jogfilozófia moralitás-fejezetén belül, a 140.§-ban tárgyalja azt a szubjektivitás-
alakot, amely „abszolútumnak tudja magát”. Ez „a szubjektivitás legmagasabb csúcsa a morális
állásponton, az a forma, amelyet korunkban öltött a rossz, mégpedig a filozófia által, azaz a gon-
dolat […] sekélyessége által”. Hegel 1983. 160. o.

Nagy Logikában („szubjektivitás” mint fogalom).21 A szubjektivitás-elv a hegeli
kifejtés szerint először elméleti (részben episztemológiai, részben a léttel való
bensőséges összefüggés révén posztkantiánus ontológiai illetve metafizikai) je-
lentést nyer.22 A szubjektivitás-elv e jelentésköre nyomon követhető az újkori
filozófia történetének első nagy korszakában, az episztemológiai és metafizikai
kérdésekről folytatott viták kapcsán. A szubjektivitás-elv másik alapjelentése, a
modern individuum gondolkodás-és létmódja mint egzisztenciális dimenzió a né-
met idealizmusban kerül terítékre, s ebben Hegel érdemeit aligha lehet túlbe-
csülni.23 Már csak azért sem, mert ezek az érdemek mindmáig alig ismertek. Ám
ennek az egzisztenciális dimenziónak csak az elvét fedezte fel a német idealiz-
mus: ennek felfejtését ugyan Hegel elindította, de ennek véghezvitele vitathatat-
lanul a 19. és 20. századi életfilozófiák és az egzisztencializmus teljesítménye. 

Hegel a modern filozófia szubjektivitás-elvének még egy további jelentést is
tulajdonít, amelyben a szubjektivitás szélsőséges formáit juttatja kifejezésre. Ez
a jelentés a filozófia és a művészet találkozási pontjain található, s változatai az
irónia, a humor és a komédia. Műfajokról, filozófiai alapállásról és a szabad, mo-
dern individuum gyakorlati attitűdjéről egyaránt szó van itt. Egy olyan attitűdről,
amelyben a szubjektivitás önmagát abszolútumként fogja föl és mutatja be. En-
nek szisztematikus helyét a hegeli moralitás-koncepcióban találjuk.24 Ám e szél-
sőséges, de a modernitásban mindinkább ideáltipikussá váló jelenségben a szkep-
ticizmus néhány jellegzetes vonására is ráismerünk. A szellemben nincs új a nap
alatt. 

5. DESCARTES, SPINOZA, LEIBNIZ ÉS A FRANCIA FELVILÁGOSODÁS 

AZ „ÚJABB FILOZÓFIA” SZUBJEKTIVITÁS-ELVÉNEK PERSPEKTÍVÁJÁBÓL 

A bensőség mint független, autonóm gondolkodás az újkori filozófia elve, s
ebben Descartes az első, ő a kezdet, szögezi le Hegel: „Ennek a korszaknak az
elve a gondolkodás, a magából kiinduló gondolkodás, – az a bensőség”. Az, ami
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a vallásban a kereszténység, különösen a protestantizmus elve, most emancipá-
lódott a filozófiában, s ez Descartes-tal kezdődik. Vele kezdődik az újabb kor mű-
veltsége, gondolkodása. (236.) Ennek a korszaknak az elve a gondolkodás mint
a magából kiinduló gondolkodás – a bensőség. (Uo.) „Ez a magáért-való, szabad
gondolkodás az, ami érvényességre, elismertetésre tart igényt”. (Uo.) Ez a gondol-
kodás „általános ügy, elv a világ és az egyének számára: azt, ami érvényességre,
bizonyosságra tart igényt, az embernek a gondolatai által kell belátnia, annak,
ami szilárd számba akar menni, a gondolkodás által kell igazolódnia.” (Uo.) A
gondolkodás szabadsága, a filozófia autonómiájának lényege azonban nem adott-
ság, hanem feladvány: a filozófiának (és minden gondolkodó embernek) szabaddá
kell tennie magát. Szabadságára mint sajátjára a gondolkodó ember kettősen ref-
lektál: belátja és legitimálja azt. 

A filozófiának ez az újplatonikusokhoz kapcsolódó újrakezdése a szabad, ma-
gából kiinduló gondolkodás elvére megy vissza. (236–7.) Az újkorban ez az elv
a metafizikában az individualitás és a szubsztancialitás ellentétét hozta magával.
(238) Descartes az ellentét második pólusához kapcsolódik. A metafizika nála „a
szubsztanciára irányuló tendencia”. Descartesnál a filozófia elhagyja „a maga saját
talaján” a teológiát, s azt állítja, hogy a gondolkodás elve a világ elve: a világban
mindent a gondolkodás szabályoz. Ez a gondolat eszmetörténetileg a protestáns
elvvel áll rokonságban. Eszerint a kereszténységben a bensőség mint gondolkodás
válik tudatossá, amire mindenki igényt tarthat, sőt: a „gondolkodás minden em-
ber kötelessége, minden rajta alapszik”. (238.) A protestantizmus teológiai téte-
leivel ugyan szakítani kellett a filozófiának, ám elveik közeli rokonsága vitatha-
tatlan: a protestantizmus vezeti be azt az elvet, hogy „mindenki természettől fog-
va gondolkodó”. Ebből kiindulva lesz a filozófia „általános ügy”. 

A szubjektivitást, ennek végtelen szabadságát mint empirikusan univerzális,
minden emberre kiterjesztett igényt a protestantizmus jelentette be, ám Des-
cartes volt az, aki filozófusként reflektál erre az igényre. E filozófiai reflexióban
a teológia által is tematizált kérdésekhez distanciált viszonyt alakít ki, aminek
eredményeként „a gondolkodást teszi elvvé”. (238.) Hegel nem kevesebbet állít
Descartes-ról, mint azt, hogy „hérosz”, aki a dolgot ismét egészen elölről kezdte
a filozófián belül. (239.) A gondolkodás nála az „abszolút kezdet”: a kezdet pedig
az, hogy mindenben kételkedni kell. (241.) A gondolkodás mint „elvont kétel-
kedés” valójában a szubjektivitás-elv újrakezdése. Tartalma szerint pedig azt je-
lenti, hogy le kell mondani minden előítéletről. (Uo.) Nála a filozófia visszakapta
tulajdonképpeni talaját, azt, hogy a gondolkodás a gondolkodásból indul ki mint
magában bizonyosból, nem valami külsőből, nem valami adottból, nem tekin-
télyből, hanem teljességgel abból a szabadságból, amely ebben rejlik: „Én gon-
dolkodom.” (247.)

Descartesnál az én a gondolkodást jelenti, s nem a tudat egyediségét. (243.) A
szubjektivitás itt azt jelenti, hogy „a lét meghatározása énemben van”. A gondol-
kodás mint lét és a lét mint gondolkodás – az én saját bizonyosságom. (244.) Az
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25 Rózsa 2007. 121–181. o.

én szubjektivitása ily módon itt nem sajátos egzisztenciájában mutatkozik meg,
hanem a gondolkodás mint általános lét az én bizonyosságában. Ez a gondolkodás
ezért „az egészen általános, nem különös”, teszi hozzá Hegel. (247.) E mellékes-
nek tűnő megjegyzés egy igen fontos hiányosságra utal Descertes-nál. Emlékez-
tessünk arra, hogy a hegeli szubjektivitás-elv legfőbb sajátossága éppen a külö-
nösben van: mint gondolkodásban a meghatározott, különös tartalmakban, mint
létmódban pedig a modern individuumok „különös egzisztenciájában”.25 

A következő nagy filozófus, Spinoza életművét és jellemét Hegel egyaránt
rendkívül sokra tartotta. Életműve kiemelkedő része az újabb filozófiának, ami-
nek fő érdeme, hogy a Descartes-i dualizmust megszüntette. E filozófia „e mély
egysége a Kelet utóhangja”. Az abszolút azonosság keleti szemléletét közelebb
hozta az európai gondolkodásmódhoz. (265.) Spinoza érdeme óriási: „a modern
filozófia fő pontja: vagy spinozizmus vagy semmiféle filozófia”. Mégis, a szub-
jektivitás elvét illetően mintha csalódott volna benne Hegel. A spinozai filozófia
hiányosságára a következő megjegyzésben mutat rá: „A szubjektivitás, egyéniség,
személyiség elve nem található a spinozizmusban, mert a tagadást ilyen egyol-
dalúan fogta fel.” (269.) A három spinozai mozzanat fogyatékosságait fejtegetve,
megjegyzi: „Spinoza fogyatékossága, hogy a harmadikat csak modusznak, rossz
egyediségnek fogja fel.” (283.) A moduszt, „ahova az egyediség tartozik, nem is-
meri el lényegesnek […], hanem a lényegben eltűnik a modusz, vagyis nem
emelkedik fel a fogalomhoz. A gondolkodás csak az általánost jelenti, nem az ön-
tudatot. Ez a fogyatékosság, az öntudat mozzanatának megsemmisülése a lényeg-
ben, az, ami egyfelől annyira fellázít a spinozai rendszer ellen, mert megszüntette
az emberi tudat magáért-való-létét, az úgynevezett szabadságot”.( 285.) Az ön-
tudat eliminálása ahhoz vezet, hogy „az én eltűnik, egészen feladja magát benne,
felemészti magát, ahogyan maga Spinoza is felemésztődött benne és meghalt tü-
dővészben.” (288.) Spinoza egyedisége ily módon „csak általánosság, gondolko-
dás, nem öntudat”. (283.) 

Spinoza filozófiája egészében keresendő a hiányosságok végső alapja: elve csak
merev szubsztancia, még nem szellem. (271.) A szabad individualitás, ami szel-
lemi – szubsztanciális-általános és individuális a maga különösségében – fellázad
e szabadság eltüntetése miatt, a modusz akcidenciává degradálása miatt. (293.) A
szubjektivitás-elvhez tartozó véges, meghatározott, különös azonban nem maradt
ki az újabb kor filozófiájából: Locke (és Leibniz), szemben Spinozával, a különöst,
a véges meghatározottságot és az egyest teszik meg elvvé. (299). Ám Lockenál a
véges az alap, s megáll a tudat „közönséges” fokán, amikor az észlelés egyediségeit
az általánosba emeli. (Uo.) Hegel rámutat e hiányosság megszüntetési lehetősé-
gére, amikor megjegyzi: az egyénítés leibnizi elve a monászokban kiegészítette
Spinozát. (269.) Leibniz alapelve az individuális. Így a spinozai közép másik ol-
dalát alkotja, az egyediséget, a magáért-való-létet, a monászt, de a gondolt mo-
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nászt – nem mint ént, s nem az abszolút fogalmat. (320.) A monász nála tevé-
keny, változik önmagában, s mégis teljesen az marad, ami. Ez a változás tevé-
kenységen alapszik. (327–8.) A fontos Leibniznél az alapelvekben rejlik, az egyé-
niség elvében – ezzel zárja Hegel Leibnizről szóló értékelését (337.) Amit e filo-
zófusoknál találunk a szubjektivitás-elv vonatkozásában, az mind fontos adalék,
de nem jelent igazi áttörést Hegel értékelése szerint. Az öntudat és a szellem még
hiányzik náluk. 

A francia filozófia új szempontokat vezetett be az újabb filozófia szubjekti-
vitás-elve kapcsán. Ez alapállásából következett, amit Hegel így összegez: „a fenn-
álló képzetek és megszilárdult gondolatok egész birodalma ellen fordul, minden
szilárdat szétrombol, s a tiszta szabadság tudatát adja magának.” (360.) A francia
filozófia a tiszta szabadság tudatát adja magának, amely a fennálló világgal szem-
beni fellépéséből ered. Vagyis a szubjektivitás mint a modern filozófia alapelve
itt új jelentéssel bővül: a gondolat nem tisztán önmagából, de nem is a vallásból,
hanem „a tiszta szabadság tudatának” a fennállóra való kritikai reflexiójából nyeri
autonómiáját és legitimitását. Lutherrel kapcsolja össze ezt a jellegzetességet He-
gel. Amit Luther csak a lélekben, érzésben kezdett, ti. a szellem szabadsága, most
„ez maga az általános”. (363.) A szabadság a franciáknál nem csak öntudattá, ha-
nem „világállapottá” is lesz. „A franciák általános meghatározásokat, gondolato-
kat állítottak fel, s ragaszkodtak hozzájuk, mégpedig mint az egyénnek önma-
gában való meggyőződéséhez. A szabadság náluk világállapottá lesz, összekap-
csolódik a világtörténelemmel, ennek korszakává lesz: a szellem konkrét szabad-
ságává. (363.) Nagy lelkesedéssel folytatja Hegel kifejtését a franciák sajátos
filozófiai attitűdjéről: „A franciáknál mély, mindent átfogó filozófiai szükségletet
találunk, egészen másképp, mint az angoloknál és skótoknál, sőt mint a németek-
nél is, csupa elevenség: a mindenségnek általános, konkrét nézete, amely éppoly
független minden tekintélytől, mint minden elvont metafizikától. A módszer a
képzetből, a lélekből való kifejtés; nagyszerű szemlélet, amely mindig az egészet
tartja szem előtt.” (Uo.) 

Ez az attitűd – az egész szemléleti módja – a kiinduló pontja a franciáknál a
fennállóra, a politikai viszonyok „iszonyatos ziláltságára” való kritikai reflexió-
jának. Ezért náluk a modernitás történeti elvének, a szabad szubjektivitás-elvnek
a gyakorlati-politikai dimenziója kerül előtérbe. Ez az attitűd egészen más, mint
Descartes, Spinoza vagy Leibniz elméleti-filozófiai alapállása. A szubjektivitás-elv
gyakorlati-politikai kontextusának Hegel szerint nagy jelentősége van a modern
kor szabadságkultúrájának szélesebb spektrumán, ami a szabadság tudatának fej-
lesztésének szükségletében is megjelenik. Erre a következő megjegyzésben utal:
a franciák azt tűzték ki, hogy „az emberek ne legyenek laikusak – sem a vallás,
sem a jog tekintetében”. Vallási téren ne legyen hierarchia, jogi téren ne legyen
kizárólagos kaszt, hanem az emberi észnek meglegyen az a joga, hogy hozzájá-
ruljon helyeslésével és ítéletével. „Barbároknak laikusokként való kezelése rend-
ben van, – épp a barbárok laikusak; de gondolkodó embereket laikusokként ke-
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26 „A pusztítás fúriája” metaforával jellemzett „vallási fanatizmus” és „politikai terror” jelen-
ségeinek mint a negatív szabadság formáinak elemzéséhez vö. Hegel 1983, 37–38. o. – Először
hozták létre az emberi nem történetében azt a „roppant színjátékot”, hogy „megdöntve minden
fennállót és adottat, most egészen elölről és a gondolattal kezdték, s azt pusztán az állítólagos
ésszerűre akarták alapítani”. Ez a „kísérlet”, amelynek szellemi atyja Rousseau, „a legszörnyűbb
és legrikítóbb eseménnyé fajult”. Uo. 263. o.

zelni a legkeményebb dolog. A szubjektív megismerésnek, belátásnak, meggyő-
ződésnek ezt a nagy emberi jogát azok a férfiak hősiesen kiharcolták nagy láng-
elméjükkel, melegségükkel, tüzükkel, szellemükkel, bátorságukkal. – Ez az el-
vont gondolat fanatizmusa.” (366.) Önkritikusan jegyzi meg: Mi németek először
passzívak vagyunk a fennállóval szemben: elviseltük ezt, s ha megdöntötték,
mások tették, mi megengedtük, hogy megtörténjék. (366–7.) 

A szubjektivitás-elv politikafilozófiai dimenzióját színesíti Helvetius  önszere-
tet-elve, amiben Hegel az öntudat kialakulásának megerősítésére lel. Helvetius
elve azt jelenti, hogy az önmagam e mozzanatának, a szubjektív szabadságnak
mindig ott kell lennie. (373.) A francia filozófusok nagy teljesítménye egészében
véve az, hogy „az ember legbensejét, önmagával való egységét állítják fel alapul
és teszik tudatossá”. Ezt Rousseau politikai filozófiája a legmagasabb szinten
igazolta. (374.) A francia filozófia eszmetörténeti érdeme ennyiben a Lutheréhez
hasonlítható. Ennek az eszmetörténeti érdemnek a végső alapja a modern, szét-
szakított szubjektumnak az egység mint személyes identitás és integritás iránti
egzisztenciális szükségletében rejlik. Erről a következőt olvashatjuk: „Abszolút
ösztönünk, hogy szilárd iránytűt találjunk magunkban, azaz az emberi szellem-
ben immanens módon”. (Uo.) Az embernek ez „sürgős”, ha „legalábbis a maga vi-
lágában szabad akar lenni” (Uo.) A szabadság náluk „a teljességgel abszolút”, ami
maga a gondolkodás. Így a franciáknál feltárult a szabadság elve, ami az ember-
nek, aki végtelennek fogta föl önmagát, a végtelen erősséget adta. (375.) A sza-
badság és a gondolkodás e szoros kötelékéből átmenet képződik a kanti filozó-
fiához, amely elméleti tekintetben ezt az elvet vette alapul: nála ugyanis a meg-
ismerés a maga szabadságára irányult. (Uo.) 

Ám Hegelt nem csak csodálattal töltötte el a gondolkodás szabadságának ez az
elmélete, hanem rettenettel is. Elrettentette ennek a gondolkodásnak az a „fana-
tizmusa”, ami a franciáknál a politikai terrorral kapcsolódott össze. A jakobinus
diktatúrában összegződő fanatizmust és terrort „a pusztítás fúriája” metaforájával
jellemezte és a leghatározottabban elutasította.26 A francia forradalom e radikális
fordulata elidegenítően hatott rá, s ezért is helyeselte a gondolkodás önmagába
való visszatérését, azt, amit a német filozófia vállalt magára. A szubjektivitás-
elvnek a politikai kontextustól az öntudat filozófiai alakjához való visszavezetése,
a radikális politikától való elhatárolódás, a gyakorlati filozófiának a gondolkodás
és a vallás fanatizmusával és a politikai terrorral terheltségétől az elméleti filo-
zófiai alapokhoz és a legitim gyakorlati filozófiai normákhoz való (vissza)fordu-
lása olyan vonások, amelyeket Hegel messzemenően támogatott, kezdeményezett
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és a német filozófia fő érdemei közé sorolt. Ezen újabb fordulat első lépését a
kanti filozófiában találta meg. 

Az igaz a kanti filozófiában az, hogy a gondolkodást magában konkrétnak, ön-
magát meghatározónak fogja fel; ilyen módon ismeri el a szabadságot a gondol-
kodásban. Míg Rousseau a politikailag (túl)dimenzionált szabadságban állította
fel az abszolútumot, Kant ugyanezt az elvet állította fel, de ennek elméleti moz-
zanata szerint. (392.) A filozófia autonómiájának visszanyerésében további érde-
mei vannak Kantnak: „Nagy, rendkívül fontos meghatározása a kanti filozófiá-
nak, hogy Kant az öntudat szempontjából lényegest, a törvény, a magánvaló
számba menőt magába az öntudatba vezette vissza. […] az akarat számára csak
az a cél szabadságának célja, amelyet önmagából merít. Nagy haladás annak az
elvnek a felállítása, hogy a szabadság a végső forgáspont, amely körül az ember
forog, az a végső csúcs, amelynek nem imponál semmi: úgyhogy az ember nem
ismer el semmit, semmiféle tekintélyt, amennyiben szabadságával ellenkezik. A
kanti filozófiának egyfelől az szerezte meg a nagy elterjedést, rokonszenvet, hogy
az ember valami teljesen szilárdat, megingathatatlant, egy szilárd középpontot
talál önmagában: úgyhogy őt nem kötelezi semmi, amiben nem tartják tisztelet-
ben ezt a szabadságot. Ez az elv; de ennél meg is áll.” (Kiemelés tőlem: R.E.
417–8.) 

Hegel az elv nagyszerűségét emeli ki, ám ugyanebben pillantja meg a fogya-
tékosságot is. E fogyatékosság közelebbi megvilágítására alkalmas a Fichte elvével
vont párhuzam. Nem csak Kant, hanem Fichte „elvének” is fogyatékossága, hogy
formális általában. „A hideg kötelesség a végső megemészthetetlen kölönc a gyo-
morban, amelyet kinyilatkoztatás adott az észnek.” (419.) Ez az elvi sík közelebb-
ről azt jelenti, hogy Kant megáll a beszédnél a morálisról. Arra azonban, hogy mi
morális, vagyis a megvalósuló szellem rendszerére nem gondol. Hanem ellenke-
zőleg, ahogyan az elméleti ész megáll a tárgyi érzékivel szemben, éppúgy megáll
a gyakorlati ész a gyakorlati érzékiséggel, az ösztönökkel és hajlamokkal szem-
ben.” (Uo.) Kant és Fichte nem tudnak igazán mit kezdeni a szellem valóságával
és a gyakorlati érzékiséggel – Hegel ebben látja az alapvető fogyatékosságot. 

Fichte Én-fogalma ugyan továbblépési lehetőséget ígér: „Az abszolút formát
ragadta meg Fichte, vagyis az abszolút forma épp az abszolút magáért-való-lét,
az abszolút negativitás, nem az egyediség, hanem az egyediség fogalma és ezzel
a valóság fogalma.” (432.) Az ént állította fel a filozófia abszolút elvéül és beve-
zette az egyediség és a valóság fogalmát. (Uo.) Ám ezek összekapcsolása nem elé-
gíti ki Hegelt: Fichte elve szubjektív marad. Ami azt jelenti, hogy a megfelelő fo-
galmiság csak elvi szinten van meg, a konkrét meghatározások hiányoznak nála,
éppen úgy, mint Kantnál. Hegel voltaképpen a szellem kontextusait (konkrét va-
lóságtartalmait) hiányolja mind Kant, mind Fichte filozófiájában. Ily módon csak
egyetlen különbség marad közöttük: ez az elméleti alapállásukat illetően abban
van, hogy Kant a megismerést, Fichte a tudást állítja fel. (434.) A szellem kontex-
tusai hiányában lépett fel a filozófia ama szükséglete, hogy a szubjektivitás mint
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27 Vö. Rózsa 2007. 137–181. o.

végtelen forma, amely a megismerésben (Kant) és tudásban (Fichte) maradva, ön-
kénnyé vagy iróniává válhat, s ilyenként „elhamvad magában”, végre szabaduljon
meg egyoldalúságától, s az objektivitással, a szubsztancialitással egyesüljön. (458.)
Ebbe az irányba Schelling tette meg az első lépést A transzcendentális idealizmus
rendszerében. Ám ez a filozófia végülis néhány általános mozzanatból áll. Pl.
abból, hogy az ént mint természetet kell megtenni az elsőnek. De mégis talál He-
gel valamit, amire lehet építkezni: a schellingi filozófiának van egy mély speku-
latív tartalma, amelyet tovább lehet vinni. Az a gondolat, hogy a gondolkodás
„magában szabad, de nem elvont, hanem magában konkrét: megragadja magát
magában mint világot, de nem mint intellektuális világot, hanem mint intellek-
tuális-valóságos világot”. (481.) Hegel az „intellektuális-valóságos világ” terminu-
sával, Schelling gondolatát tovább fejlesztve, a szubjektivitás dimenzióinak és je-
lentésrétegeinek az egyesítési lehetőségét juttatta kifejezésre. A szubjektivitás
mint tiszta gondolat és mint individuális lét- és gondolkodásmód „egyesíthető”
– méghozzá a szellem kontextusaiban, azaz a vallás, a filozófia, a politika, a mű-
vészet, a tudomány szociokulturális világaiban. Ez az egyesítés nem uniformizá-
lást jelöl, hanem a szubjektivitásnak a szellem mint széles értelemben vett kul-
túra sokszínű világaiban való kibontakozási-megvalósulási lehetőségeit. Miután
a gondolkodás mint szellem Schelling filozófiájában mégsem került kifejtésre,
ezért Hegel pontosan ennek kivitelezésében látta saját filozófiai feladatát és el-
hivatottságát. A szubjektivitásnak nem csak a gondolkodáshoz mint megismerés-
hez (Kant), nem is csak a tudáshoz (Fichte), illetve a vallási (Luther) vagy a po-
litikai szabadságformákhoz (francia filozófia) való kötődései feltárásában kivite-
lezte ezt, amire a filozófiatörténeti elődásokban került sor. Hegel saját hozzájá-
rulása e folyamathoz a gondolkodásnak mint bensőnek a szellemhez mint a leg-
különfélébb valóságszférák komplex kontextusaihoz való kötésében áll. E való-
ságszférák egyike az egyének „különös egzisztenciája”, belső világa és életvilága.27

E horizont tágassága nem kíván további magyarázatot: a szellem széles értelem-
ben vett kulturális dimenziói és ezek valóságtartalmai messze meghaladják a
puszta „intellektuális világ”, így a a filozófia mint tudomány elkülönült világának
látószögét, anélkül, hogy ennek jogosságát és jelentőségét kérdésessé tennék. 

6. A SZUBJEKTIVITÁS-ELV – A NAGY FILOZÓFIÁK UTÁN 

A hegeli modern individuum életútját a filozófus helyzete és példája is meg-
világítja. A filozófus is belép abba az életkörbe, amelybe a modernitásban min-
denkinek be kell lépnie; ő is megteremti saját életvilágát, ami éppúgy a fennálló
valóság törvényeinek van alávetve, mint bárki másé. Hegel szerint Spinoza az
egyetlen kivétel az újkori filozófia történetében, aki ezt nem tette meg. Elhárí-
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totta a pfalzi választófejedelem meghívását a heidelbergi egyetemre, és üvegcsi-
szolásból tartotta fenn magát. Fő műve csak halála után jelent meg. Spinoza
„mély gondolkodó” volt, s egyébként „szelíd és jóakaratú”, miközben gyűlölték
„az ő rabbinusai”, s „még jobban” a protestáns teológusok. (267.) A modern kor
filozófusainak életére Hegel egy sajátos kollíziót tart jellemzőnek, ami a filozófia
exkluzivitásához kapcsolódó magasztos eszményei és nemes céljai, valamint pol-
gári, netalán filiszteri életvitele között feszül. S ha ez a kollízió valóban tartozéka
a filozófus életvitelének a modern korban, és ha a szabadsághoz az objektív-in-
tézményi strukturák szükségszerűségének belátásán, az affirmáción át vezet az
út, akkor felmerül a kérdés: vajon megőrízhető-e mégis valami közvetlenül a
szubjektum számára a modernitás elvéből, a szabad szubjektivitás eszményéből
és értéktartalmaiból? Hegel válaszában találunk pozitív, igenlő elemeket. Az
egyik ilyen elem az a szféra, amely objektív, de mégsem azonos a politikai, jogi,
gazdasági intézmények „objektív rendjével”, s amely a szubjektív szabadság szá-
mára életteret kínál. Ez a személyes élet: itt a filozófus (s egyáltalán a modern
individuum mint minden egyes egyén) saját életkörében, belső világában és élet-
világában, tartásában és életvezetése minőségében találhatja meg és munkálhatja
ki önmagát, elérheti és megőrizheti önazonosságát. A másik életszféra a filozófia
mint tudomány és mint kulturális jelenség olyan művelése, amely eleget tesz a
szubjektivitás-elvből eredő elméleti-fogalmi, illetve normatív és praktikus krité-
riumoknak. 

S mi a helyzet a nagy egyéniséggel és a nagy jellemekkel a modern korban? A
művészet számára a nagy személyiségek létezése kardinális kérdés, nem lehet
nagy művészet nagy személyiségek nélkül. Ha ezt elveszíti, márpedig a moder-
nitásban ez történik, hiszen sem a derék polgár, sem a komédia figurái nem nagy
személyiségek, akkor nincs többé nagy művészet. De mi a helyzet a filozófiával?
A személyiség nagysága a filozófusoknál nem kritérium, szögezi le Hegel a filo-
zófiatörténeti előadásokban; Spinoza kivétel, és nem minta. Hegel Spinoza bio-
gráfiája kapcsán jegyzi meg: a modern világ az összefüggés e lényeges hatalma;
azt tartalmazza, hogy az egyén számára teljességgel szükséges belépni a külső eg-
zisztenciának ebbe az összefüggésébe. Azelőtt a bátorság egyéni volt; „a modern
bátorság” az, hogy senki sem cselekszik a maga módján, hanem bízik a másokkal
való összefüggésben, – ez adja meg érdemét. (201.) Spinoza kivétel, aminek „jo-
gossága” Hegel számára fel sem merül. A „másokkal való összefüggés” a hivatás-
ban és a társadalmi pozícióban adja meg a modern cselekvések és hozzájuk kap-
csolódó „bátorság” irányultságát és normatartalmát. 

Kant és Hegel derék polgárokká lettek. Mindketten professzorok, hivatalnokok
és alattvalók voltak, amikor nagy filozófiát alkottak. Vajon következik-e ebből
valami a modern filozófia sorsára nézve? Fenntartható-e hosszú távon ez az
állapot, és lehetséges-e, hogy (derék) polgárok, vagy akár filiszterek alkotta nagy
filozófiák kísérik a modernitás különböző korszakainak történetét? Egy filozófia
nagysága valóban független lenne a filozófus személyiség-kvalitásaitól, s Szók-



Rózsa Erzsébet 215

28 A középszerűségről mint a modern ember mentalitásának és jellemének alapvonásáról vö.
Rózsa, Erzsébet: A modern világ prózája. Hegel-tanulmányok. Debrecen: 2009. University
Press. 87–126. o.

ratész és Spinoza tényleg kivételek lennének? Azt, hogy hogy mi lett Hörder-
linnel, tudjuk jól: zseniális gondolatai torzók maradtak, ill. egykori barátai, Schel-
ling és Hegel munkáiban maradtak fenn. Az ő élete nem teljesedett ki nagy filo-
zófiai életmű megalkotásában, derék polgár, de még filiszter sem lett belőle; az
őrültek háza pedig nem lehet a kanti és hegeli típusú nagy filozófia szülőotthona.

Hegel értelmezését követve, a német idealizmus filozófiai teljesítményét in-
kább kivételnek tekinthetjük, olyannak, amely a Nyugat szellemi-kulturális fejlő-
désének egyik csúcspontja, ami azonban egyúttal a véget is előre vetíti. Hason-
lóképpen, mint a holland genrefestészet példája a művészetben. Még egyszer, s
talán utoljára megcsodálhatjuk benne az abszolútumnak a filozófiában lehetséges
legmagasabb megjelenítését, de aztán rá is az a sors vár, mint a művészetre. A
modernitás nem csak a nagy művészet fölött kongatja meg a vészharangot, ha-
nem a nagy filozófia fölött is. Hegel számára nem volt kétséges, hogy műalko-
tások és filozófiák létezhetnek és létezni is fognak a klasszikus modernitást kö-
vető korszakokban is. Egyszersmind tudatában volt annak, hogy a modern világ
újabb fejleményei radikálisan megváltoztatják a műalkotások és a filozófiai mű-
vek jelentését és az összkultúrán belüli státuszukat. A formalizmus uralma a mű-
vészetben, a szaktudományok dominanciája a társadalmi élet egyre szélesebb
spektrumán olyan tünetek, amelyeket Hegel szinte prófétikus képességekkel fel-
ismert. Ezek a jelenségek, párosulva a tömegtársadalom fenoménjeivel (az egyre
kiterjedtebb szabadságjogok árnyoldalai, a tömeges elszegényedés, a pöbelmen-
talitás felerősödése stb.) hatással lesznek az elitkultúra (a művészet, a filozófia,
a vallás) státuszára is. Ehhez társul az a fejlemény, hogy a szubjektív szabad-
ságnak mint a modernitás alapértékének és eszméjének, valamint a jogrend-
szerben, az életvitelben megvalósított szabadságnak a minden egyes emberre való
kiterjesztése következtében a nagy egyéniségek kora végérvényesen lejár, bele-
értve a nagy filozófus-egyéniségeket is. Ha mindenkinek és bárkinek a jogában
áll, hogy nagy egyéniséggé váljon, akkor a nagyság maga tűnik el, utat nyitva a
„középszerűségnek”.28 Ez alól a filozófia és a filozófusok sem vonhatják ki magu-
kat. A kivétel pedig, bármennyire is óhajtozunk erre, önmagában nem képes
legitimálni saját jogosságát. S „a másokkal való összefüggése” – amire Spinoza
kapcsán utal Hegel – realitás ugyan, ám nem normativitás: nem legitimációs for-
rása a kivétel jogosságának, s nem fundamentuma a nagyságnak.
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29 Egyéb, a korábbiakban fel nem sorolt irodalom: Balogh, Brigitta: A szellem és az idő. Iden-
titás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Budapest: 2009. L’ Har-
mattan. Kiadó, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: 2003. Előadások a művészet filozófiájáról. For-
dította Zoltai Dénes. Budapest: 2003. Atlantisz Kiadó; Simon, Ferenc: Hegel élete és filozófiája.
Máriabesnyő-Gödöllő: 2009. Attraktor Kiadó; Vieweg, Klaus: Skepsis und Freiheit. Hegel über
den Skeptizismus zwischen Philosophie und Literatur. München: 2007. Fink Verlag 

Hegel29 álláspontja és értékelése számos kérdésben vitatható vagy egyenesen
téves. Ám ez nem csökkenti gondolatvilágának mélységét és sokszor ma is rele-
vánsnak mutatkozó előrelátó képességének erejét. Ezért is érdemes időnként
hozzá fordulni, ha támpontokat keresünk a sok tekintetben orientációs pontokat
vesztett világunkban. 
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A METAFIZIKA TÁRGYA 
DUNS SCOTUSNÁLu

Simon József

Duns Scotus kiindulópontja a metafizika területén ismeretelméleti jellegű. Ho-
gyan is lehetséges az, hogy isten volna a metafizika primér szubjektuma, miköz-
ben értelmünk primér objektuma a materiális-összetett szubsztancia esszenciája,
lényege vagy mivolta? Scotus nem hajlandó elfogadni Aquinói finom érveit1 ezen
felfogás mellett: a metafizika szubjektumának egybe kell esni azzal, ami értel-
münk számára minden megismerésünkben adott. Scotus ezen nézetének hátte-
rében természetesen az az Aquinói ismeretelméletében vállaltnál jóval nagyobb
mértékű ontológiai elkötelezettség húzódik meg, ami mentális aktivitásunk in-
tencionális-intelligbilis objektumaira tartozik.2 

Vázoljuk fel röviden Scotusnak az értelmi ismeret struktúrájáról vallott taní-
tását3! A fogalmi ismeret megszerzésének kiindulópontja egy extramentális
szubsztancia, amely bizonyos kauzális hatást gyakorol a megismerőképességre.
Ezen kauzális hatásgyakorlás Aquinói álláspontjával szemben nem tűnik el az ér-
telmi ismeret sine qua non-jaként fellépő absztrakcióval, hanem kifejezetten ér-
vényre jut az intelligbilis species, mint az értelem anyagtalan tárgyának megkép-
ződésekor. A létrejött intencionális-formális objektumok létmódját a reálisnál
gyengébb formális identitás jellemzi. Amikor Scotus számára felmerül a kérdés,
hogy egy és ugyanazon ismereti folyamatban fellépő két intencionális objektum-
nak mi a viszonya egymáshoz, akkor azt fogja válaszolni, hogy nem redukálódik
az ezek között fennálló formális különbség tetszőleges értelmi különbséggé az-
által, hogy mindketten egy és ugyanazon, megismételhetetlen kognitív folyamat
eredményei. Jóllehet a megismerési folyamat ugyanúgy individuális, mint az a
kauzális hatásgyakorlás, amelyet a megismerőképességen túl egzisztáló individu-
ális szubsztancia vált ki, az ezen folyamat eredményeképp létre jött két inten-
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4 Lectura, I. d. 3, p. 1, q1–2 nn68–69 (Ed. Vat. XVI, 250)

cionális objektum nem az értelem puszta fikciója. A kognitív tartalmak formális
különbsége már az értelem bármely működése előtt adott az extramentálisan
fennálló valóságban, jóllehet különbségük csak csökkentetten önidentikus forma-
litások közötti különbség: épp ezért nem kell két külön ismeretszerzési folyama-
tot megkövetelnünk a megismerőképességben ezek megképződéséhez. 

A scotusi metafizika tulajdonképpen nem más, mint az ontológiai elkötelezett-
séget magukon bíró intencionális kognitív tartalmak analízise. A metafizikai té-
mák tárgyalásának ismeretelméleti kiindulópontját azonban pontosítanunk kell:

n684

Mindezek magyarázatához két dolgot bocsátok előre. Először: az egyszerű
fogalom, amely egy értelmi megismerés és egy intellektuális aktus által lesz
megragadva, kétféle: ti. teljességgel egyszerű fogalom [conceptus simpliciter
simplex], valamint nem teljességgel egyszerű fogalom [conceptus non simp-
liciter simplex]. A teljességgel egyszerű fogalom ugyanis az, amely már nem
oldható fel más, azt megelőző fogalmakra; a nem teljességgel egyszerű foga-
lom azonban az, amely még feloldható megelőző fogalmakra, ahogy az em-
ber fogalma a nem és a differencia fogalmára oldható fel, – és így hasonló
módon a definíció is egy nem teljességgel egyszerű fogalom, még ha egyetlen
intellektuális aktussal is lesz megragadva. Ebből következően azt a fogalmat
nevezzük nem egyszerűnek, amely több aktus által kerül megragadásra, mint
ahogy a járulékos létező, így pl. a „fehér ember”, és más komplex fogalmak.

n69

Másodszor azt kell előrebocsátani, hogy más az, ha valami zavaros meg-
ismert [confusum cognitum], és megint más az, ha valami zavaros módon
került megismerésre [confuse cognitum]; és hogy más zavaros dolgot megis-
merni, és megint más, zavaros módon megismerni. Ugyanis akkor nevezünk
valamit zavaros megismertnek, amikor az több dologra osztható (akár a nem
fajokra, ahogy az egész általános az alávetett részeire; akár az integráns egész
integráns részekre; akár az esszenciális egész az esszenciális részekre, ahogy
az összetett dolog anyagra és formára) – pontosan ezen a módon, ahogy fel-
osztható, nevezzük zavaros megismerhetőnek. Ez azonban nem a zavarosan
megismert, mivel nem minden zavaros megismert kerül zavarosan megisme-
résre, mert akkor beszélünk arról, hogy valamit zavaros módon ismerünk
meg, amikor puszta név által és megkülönbözetlenül ismerünk meg valamit
és nem az azokra való feloldás által, amikre nézve [e valami] felosztható. Ily-
módon a létező, jóllehet zavaros megismert, azonban mégsem zavarosan
ismerjük meg, mivel semmi olyan nem lelhető fel benne, ami által több do-
logra vagy elsőbbrendű dolgokra felosztható volna: ennélfogva a létezőt nem
lehetséges megkülönbözetlenül és zavaros módon felfogni. 
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teljességgel teljességgel teljességgel teljességgel 
egyszeregyszeregyszeregyszerűűűű fogalom  fogalom  fogalom  fogalom 

conceptus simpliciter simplexconceptus simpliciter simplexconceptus simpliciter simplexconceptus simpliciter simplex

nem teljességgel nem teljességgel nem teljességgel nem teljességgel 
egyszeregyszeregyszeregyszerűűűű fogalom  fogalom  fogalom  fogalom 

conceptus non simpliciter simplexconceptus non simpliciter simplexconceptus non simpliciter simplexconceptus non simpliciter simplex
zavaros zavaros zavaros zavaros 

megismertmegismertmegismertmegismert
cofusum cofusum cofusum cofusum 
cognitumcognitumcognitumcognitum

létező mint létező
ens inquantum ens

fogalmi analízisben adódó 
fogalmi tartalom 

(fogalmak leszálló ága, 
minőség $ … $ piros)

zavarosanzavarosanzavarosanzavarosan
megismertmegismertmegismertmegismert
confuse confuse confuse confuse 

cognitumcognitumcognitumcognitum

érzéki megismerés absztrakciójában
adódó fogalmi tartalom 
(fogalmak felszálló ága,
piros $ … $ minőség)

Az egyetlen kognitív aktussal megragadott fogalmaink egyszerű fogalmak.
Ezek tovább oszthatóak teljesen egyszerű valamint nem teljesen egyszerű fogal-
makra. Ennek alapja épp az egyetlen ismereti aktusban megragadott különböző
kognitív tartalmak közötti különbségtétel. A nem teljesen egyszerű fogalmak
ugyanis tovább bonthatóak ilyen fogalmakra, míg a teljesen egyszerű fogalmak
esetében ez már nem történhet meg. Az n69 megkülönböztetése más irányból vo-
natkozik ugyanezen problémára: egy individuálisan elkülönített, nem konfúz-
zavaros (=egyszerű) ismereti aktusban egy tárgy még mutatkozhat összetettnek
(és annak is mutatkozik), azaz konfúz-zavarosnak, legyen ezen ismereti aktus
eredménye akár a teljesen egyszerű fogalom. Egyfelől a nem teljesen egyszerű
fogalom faj- és nemfogalmakra oldható fel, mindaddig, amíg teljesen egyszerű fo-
galmat nem kapunk, amely esetében ez a feloldás már nem folytatódhat tovább
felszálló irányban – hogy a fogalmak különös topikájának terminológiájával fe-
jezzük ki magunkat. Másfelől azonban az így kapott teljesen egyszerű fogalom
a fenti fogalmi analízis egy teljes fogalmi sorát, sőt más, az adott individuális is-
meretfolyamatban fel nem lépő fogalmi sorokat is maga alatt bír; ezért lesz a tel-
jesen egyszerű fogalom mintegy visszamenőlegesen felosztható a fogalmak le-
szálló irányában. A konfúz-zavaros, jóllehet teljesen egyszerű fogalomként meg-
ismert esetében a megismerés zavartsága ki van zárva. 

Scotus már itt megelőlegezi, hogy ez a teljesen egyszerű fogalom, amely meg-
ismerésünk és gondolkodásunk fogalmi soraiban mutatkozó kategóriális különb-
ségeket kifejtetlenül magába foglalja, nem más, mint a létező mint létező fogalma.
A létező mint létező teljesen egyszerű fogalmi tartalom, nem rendelhető fölé va-
lamely nem, amiből egy bizonyos specifikus differencia által kikülönösíthetnénk
a létező fogalmát; amire felosztható, az a fogalmak „lefelé” szálló rendje. Minden
megismerési aktusban szert teszünk a létező mint létező valamely homályos is-
meretére, egy asztal vagy egy ember megismerése esetén a megismert kognitív
tartalmak felszálló sora a létező mint létezőben ér véget. Az ily módon minden
ismeretben bennefoglalt létismeret kibontása a világ szubsztanciáinak teljes kate-
góriális és transzkategórális sajátosságviszonylatait felöleli. 
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5 Ordinatio, I. d. 3, p. 1, q. 1–2 nn26 (Ed. Vat. III, 18)

E gondolatok a döntő jelentőségű különbségeket fejeznek ki Aquinói meta-
fizika-felfogásával szemben. Aquinói szerint ugyanis a világ szubsztanciáira vo-
natkozó megismerésünk esetén nem tehetünk szert a létezés ismeretére. Az, amit
megismerünk, mindig az összetett szubsztancia esszenciája-lényege, azonban az
egzisztenciáról nincs olyan fogalmi ismeretünk, amely az arisztoteliánus ismeret-
elméleti modellel leírt kognitív processzus során foganhatna meg. Istent, mint
olyan létezőt, melynek lényege a létezés, metafizikailag tételezzük, azaz isten
nem valamely tárgyként adódik megismerőképességünk előtt, amelynek lényegét
megismerve épp a létezés fogalmára tennénk szert. Nem: isten mivoltára vonat-
kozó ismeretünk – isten mivolta nem más, mint egzisztenciája, illetve minden
sajátosságok vele alkotott transzcendens egysége – metafizikai tételezés és nem
kognitív folyamatok eredménye. Más kérdés, hogy épp ezen és más metafizikai
elvek alapján vagyunk képesek megmagyarázni azt, hogy mimódon vonatkoznak
általános ismereteink egyáltalán az individuális szubsztanciákra, hiszen ismeret-
elméletünk sokkal alkalmasabbnak mutatkozik az ismeretek általánosságának
bemutatására, mint sem az azokkal korrespondáló extramentális fennállások
megközelítésére. Kizárólag az olyan metafizikai előfeltételezések, mint hogy isten
minden sajátosságok szubzisztens aggregátuma, valamint hogy a világ szubsz-
tanciáinak sajátosságai és az istenben fennálló transzcendens sajátosságok analóg
reprezentáció viszonyban vannak egymással, amely viszony erős értelemben kau-
zális jellegű is, alapítják meg a tárgyakban annak lehetőségét, hogy fogalmaink
rájuk vonatkozzanak. Ez másfelől azt is jelenti, hogy az általános, a létező mint
létező fogalmi tartalmát tematizáló ontológia előfeltétele a racionális teológia
tárgyalása. 

Aquinói felfogását Scotus következő soraival kell összevetnünk:

n265

Istent nem csupán a teremtményekről alkotott fogalmunkkal analóg fo-
galom által gondoljuk el, ti. azon fogalom által, amely teljesen különbözik
attól, amit a teremtményekről állítunk, hanem valamely istenre és a teremt-
ményre nézve univok fogalom által.

Scotusnál a metafizika számára már az ismeretelmélet más kiindulópontokat
nyújt, amennyiben fogalmi ismereteinkben bennefoglaltatik a létezés ismerete.
Ha azt mondottuk, hogy Tamásnál az általános ontológia megköveteli a racionális
teológia előzetes tematizálását, azaz a létezés általános sajátosságainak vizsgálatát
istenben, akkor Scotusnál logikusan merül fel a kérdés, hogy vajon mi lesz a ra-
cionális teológia és egy általános ontológia viszonya akkor, ha rendelkezünk is-
meretelméletileg számotadható létfogalommal? A kérdés másképp is megfogal-
mazható az arisztotelészi terminológiával: hogyan lehetséges az, hogy isten és a
teremtmények fölé helyezzük a létezés fogalmát, azaz a létezés istenre és a te-
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6 Ordinatio, I. d. 3, p. 1, q. 1–2 nn27–29 (Ed. Vat. III, 18–19)
7 Itt egy rövid megjegyzést kell tennünk, hiszen úgy tűnik, mintha Scotus egyetértene az

anzelmi istenérvvel. Azonban isten létezőként való elgondolása Scotusnál a létező mint létező
transzkategoriális sajátosságának istenről való predikálhatóságát jelenti: az ’ens inquantum ens’-
ben foglalt intencionális jellegű ontológiai elkötelezettség azonban sérti az anzelmi érv premisz-
száit, amit Scotus nyíltan fel is vállal. Vö. ezt az anzelmi istenérv kritikájával Scotusnál, Ordi-
natio, I. d. 2, p. 1, q. 1–2 n137 (Ed. Vat. II, 208–209). 

remtményekre milyen módon lesz univok fogalmi tartalom? Hogyan adunk szá-
mot azon problémákról, amelyekre a létezés analóg általánossága mindeddig
plauzibilis megoldást kínált fel? Ha a többféle értelemben állított létezés kizá-
rólag egy, azaz univok értelemre redukálódik, akkor hogyan menthető meg isten
transzcendenciája? Egyáltalán, nem botlunk-e teológiai előfeltevéseinktől telje-
sen független filozófiai paradoxonokba, amennyiben az univok predikáció kifeje-
zetten a világ kategóriális rendjét illetheti csak meg? Annyi mindenesetre bizo-
nyos, hogy az a probléma, miszerint vajon isten vagy a létező mint létező lesz-e
a metafizika tárgya, ugyanígy kognitív tartalmaink elemzésének problémája:

n276

Az ilymódon felfogott univokáció mellett ötféleképpen érvelek. 

Először: minden elme, amely bizonyos egy fogalmat és kétséges más
fogalmakat illetően, bizonyos azon fogalmat illetően, amely más, mint azon
fogalmak, amelyekkel szemben kételyt támaszt; a szubejktum tartalmazza
a predikátumot. Azonban a zarándok elméje képes bizonyos lenni affelől,
hogy isten valamely létező, miközben kétséges számára, hogy vajon véges
vagy végtelen létező-e, teremtett vagy teremtetlen. Tehát a létező fogalma
istennel kapcsolatban más mint ez [véges, teremtett stb.] vagy az [végtelen,
teremtetlen stb.] a fogalom, és ezért önmagában nem tartalmazza egyiket
sem azon másik kettő közül, és ez [a létező fogalma istennel kapcsolatban]
sem foglaltatik benne a másik kettőben.

Minden ismeretünkben bizonyosak vagyunk abban, hogy egy adott tárgy lé-
tező, még akkor is, ha a fogalmak leszálló ágát nem látjuk át elkülönítetten egé-
szen azon konkrét ismeretig, amelyet az épp most előttem álló tárgyról alkotok.
Ha elgondolom istent, bizonyosan létezőként gondolom el7, miközben kétséges
maradhat számunkra, hogy vajon véges avagy végtelen létező-e? Különbséget kell
tennünk a három fogalmi tartalom között: a létező mint létező, a végtelen és a
véges létező fogalmi tartalmai között. „[A] létező fogalma istennel kapcsolatban
más mint ez vagy az a fogalom”: a létező kognitív tartalma jól elkülöníthető az
istenről alkotott ismerettől. 

n28

A felső tétel bizonyítása: egyik fogalom sem bizonyos és kétséges egyszer-
re, tehát vagy az egyik: ez az amit be kellett látnunk; vagy az egyik sem – ek-
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kor azonban nem létezne egyáltalán bizonyosság semmilyen fogalomal kap-
csolatban.

Azaz döntenünk kell: vagy a létező mint létező és a végtelen létező egyike bi-
zonyos és másika kétséges, vagy mindkettő kétséges, ami szkepticizmusba tor-
kollana. Scotus érvelése olyan irányt vesz, ami Arisztotelésznek és Hegelnek a
filozófia történetére vonatkozó megközelítésmódjait idézi fel bennünk: 

n29

Az alsó tétel bizonyítása: bármely filozófus bizonyos volt abban, hogy
amit első princípiumnak állított, az létező, – amikor például az egyik a tüzet,
a másik a vizet állította [első princípiumnak], bizonyos volt abban, hogy az
létező. Azonban abban már nem volt bizonyos, hogy az teremtett vagy te-
remtetlen létező, első vagy nem első létező volt-e. Nem abban volt ugyanis
bizonyos, hogy első volt, mivel akkor bizonyos lett volna a hamisat illetően,
a hamis azonban nem tudható; nem is abban [volt bizonyos], hogy nem az
első létező volt, mivel akkor nem állította volna az ellenkezőjét. – Ez azáltal
is megerősítést nyer továbbá, hogy az, aki látva, hogy a filozófusok eltérő vé-
leményeket képviselnek, képes volt bizonyos lenni arról, hogy bármi, amit
már valaki első princípiumnak állított, az létező, ugyanaz mégis képes a vé-
leményeik ellentmondásossága miatt kételkedni abban, hogy vajon ez-e a
létező vagy a másik. Az ilyen kételkedő számára, amennyiben valamely al-
sóbb fogalomra következtető vagy azt leromboló bizonyítást vezet elő, amely
bizonyítás megmutatja, hogy a tűz nem az első létező, hanem valamely lé-
tező az első létező után, annak számára nem lesz lerombolva azon önmaga
számára bizonyos első fogalom, amelyet a létezőről bír, hanem megőrződik
a tűzről belátott partikuláris fogalomban. 

A gondolatmenet mintegy átmenetet képez Arisztotelész tendenciózusan el-
fogult és Hegel antitetizáló filozófiatörténet-szemlélete között. Nem arról van
szó, hogy az antik természetfilozófusok teljesen tévedtek volna: pontosan az első
princípiumra vonatkozó bizonyosságukra van Scotusnak is szüksége. A filozófia-
történet egységességének elgondolhatósága erős érv a metafizika kortárs hozzá-
férhetősége mellett – Duns Scotus szerint, Arisztotelésszel és Hegellel egyetérve.
A metafizika primér szubjektumának meghatározására adott válaszok mindig a
létező tárgykörében mozognak, és az (onto)teológiai tárgymeghatározás sem ki-
vétel ez alól. Azon destruktív bizonyítás közben, ami által a kételkedő istent a
létező mint létező meghatározottsága alá helyezi, „nem lesz lerombolva azon ön-
maga [scil. a kételkedő] számára bizonyos első fogalom, amelyet a létezőről bír”,
hanem a tűzhöz hasonlóan „megőrződik a […] belátott partikuláris fogalomban”.
Ezzel bizonyítást nyert a propozíció, amelyet az érvelés utolsó következményé-
ben tettünk fel, ami nem más volt, minthogy azon bizonyos fogalom, ami az ön-
maga által a kétségesek egyike sem, mindkettőben megőrződik.
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8 Ordinatio, I. d. 3, p. 1, q. 1–2 n35 (Ed. Vat. III, 21–24)
9 A kognitív képességek és azok tárgyainak jellemzéséről ezúttal lemondunk.

10 Uo. – Fontos megjegyezni, hogy e kauzalitás a létező univocitásának ismeretelméleti zálo-
ga, amennyiben a tárgy mindig alárandelt részoka a fogalmi ismeretnek. Nincs szó azonban ar-
ról, hogy a létező mint létező formális-intelligibilis objektuma a kategoriális rend okaként lépne
fel. A kategóriális rend a létező mint létező önkifejlése, explikációja, amely kifejezetten nem
kauzális jellegű. 
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Másodszor alapvetően így érvelek: minden reális fogalmat a zarándok el-
méjében csakis olyan okok kelthetik fel természetes módon, amelyek termé-
szetes módon elménk mozgatóiként léphetnek fel. Azonban az ilyenek a
phantasmák vagy a phantasmában visszafénylő objektum és a cselekvő érte-
lem.9 Tehát csak olyan egyszerű fogalom képes értelmünkben megfoganni,
amely ezek képessége alapján jön létre. Azonban az a fogalom, amely nem
volna univok a phantasmában visszafénylő objektumra nézve, hanem telje-
sen más és előbbi volna, amire [a nem univok fogalomra] tekintve az [a
phantasmában visszafénylő objektum] analógiásan viszonyulna, nem volna
képes megfoganni a cselekvő értelem és a phantasma képessége által. Tehát
az a másik fogalom, amelyet analógia alapján feltételezünk, természetes mó-
don sohasem lesz meg a zarándok értelmében – és így nem is volna képes
valamilyen fogalmat alkotni istenről, ami hamis.

Duns Scotus úgy véli, hogy minden metafizikai tételezésről számot kell tud-
nunk adni az ismeretelmélet területén. Amikor Aquinói arra tart igényt, hogy
általános kognitív tartalmaink individuális fennállására kizárólag istenben mutat-
hatunk rá, azaz istenben tételezzük úgy, hogy közben nem irányulnak rájuk
megismerési processzusaink, akkor Scotus szerint Tamás nem elég arisztoteliá-
nus: „minden reális fogalmat a zarándok elméjében csakis olyan okok kelthetik
fel természetes módon, amelyek természetes módon elménk mozgatóiként lép-
hetnek fel”. Az analógia elve az absztrakció szintjén jelenik meg Aquinóinál: a
phantasmában individuális sajátosságaival megjelenített tárgyból történő abszt-
rakcióval kapjuk meg az általános kognitív tartalmat, amely maga mögött hagyja
az ismeretszerzés folyamatában megjelenő tárgyi kauzalitás elvét. Az ily módon
létrejött általános fogalmi tartalom és a tárgyon fennálló sajátosság egysége pusz-
tán analóg egység: a transzcendensben szignifikált és a megismerési folyamatban
megismert analóg egysége. Scotus azonban nem hajlandó megtenni az Aquinói
által bevezetett metafizikai elveket. Nem kell – és főképp: nem szabad – elhagy-
nunk az ismeretelmélet területét a transzcendens és kategóriális sajátosságpárok
előzetes vizsgálatakor. Scotus szerint az értelem absztrahált intencionális objek-
tumai és a megismerés sorát felkeltő tárgy között az absztrakció szintjén is meg-
őrződik azon viszony egyfajta kauzális jellegge: épp ez a kauzalitás a létező mint
létező transzkategóriális univocitásának záloga.10 Scotus az érvet a végsőkig hajt-
ja: ha az absztrahált fogalmi tartalom analóg volna „a phantasmában visszafénylő
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11 Vö. fent: Azonban az a fogalom, amely nem volna univok a phantasmában visszafénylő
objektumra nézve, hanem teljesen más és hamarabbi volna, amire [a nem univok fogalomra]
tekintve az [a phantasmában visszafénylő objektum] analógiásan viszonyulna, nem volna képes
megfoganni a cselekvő értelem és a phantasma képessége által.

12 Értsd: a virtuálisan és esszenciálisan – a fogalmak tárgyalásáról ezúttal lemondunk.

objektumra nézve”, akkor az egyáltalán nem volna képes megfoganni az értelem-
ben. Egy sajátosságpárnak az episztemológia oldaláról megközelíthetetlen analóg
transzcendens tagja „természetes módon sohasem lesz meg a zarándok értel-
mében”.

n35

[…]

A feltétel11 bizonyítása: bármely objektum, akár a phantasmában, akár az
intelligibilis speciesben visszafénylő, mivel a cselekvő vagy a posszibilis ér-
telemmel együttműködve saját legvégső képessége szerint tevékeny, ugyan-
így vele adekvát hatása, sajátlagos fogalma és minden esszenciálisan vagy
virtuálisan benne foglalt fogalom is. Azonban az a másik fogalom, amely
analógként van feltételezve, sem esszenciálisan, sem virtuálisan nem foglal-
tatik sem abban, sem ebben. Tehát az nem valamely ilyen mozgató által ke-
letkezik. 

Minden formálisan distinkt objektum, vagyis minden a tárgyon az értelem in-
tencionális objektumaként fellépő realitás kifejti hatását a megismerőképességre
és fogalmi ismereteink ily módon nyerik el objektív struktúrájukat. Az ismeretek
ilyen genezisében nincs helye analóg fogalmi tartalmaknak: minden fogalmi tar-
talom univok módon osztható fel a teljesen egyszerű fogalomig és megfordítva:
minden fogalmi tartalomra univok módon predikálható a teljesen egyszerű fo-
galom. 

n35

[…]

Ezt az érvet megerősíti az is, hogy a szóban forgó objektum saját vele
adekvát fogalma és a fent említett két módusz12 valamelyikébe foglalt foga-
lom mellett csakis levezetés által [per discursum] lehetséges bármi mást el-
gondolni az objektumról. Azonban a levezetés feltételezi annak az egyszerű-
nek a megismerését, amihez a levezetés előrehalad. Adhatunk ilyen formát
az érvnek, mivel bármely objektum csak akkor hozza létre saját egyszerű fo-
galmában egy másik objektum saját egyszerű fogalmát az elmében, ha esz-
szenciálisan vagy virtuálisan tartalmazza azt a másik objektumot. Azonban
a teremtett objektum nem tartalmazza a teremtetlen objektumot esszenciá-
lisan vagy virtuálisan, méghozzá azon elv szerint, amely szerint [másvalami]
hozzárendelődik, ahogyan a „későbbi esszenciális” rendelődik a „korábbi
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esszenciális”-hoz; – mivel a „későbbi esszenciális” elvével ellentétes hogy
[valami] magába foglalja a hozzá képest korábbit, és nyilvánvaló, hogy a te-
remtett objektum nem tartalmazza a teremtetlen objektumot valamely szá-
mára sajátlagos és nem közös [elv] alapján. Tehát nem hozza létre a terem-
tetlen létező egyszerű és sajátlagos fogalmát. 

A megismert értelmi fogalmak segítségével történő levezetés vagy discursus
csak akkor lehetséges, ha tisztázottak a levezetendő fogalom megfoganásának
ismeretelméleti körülményei. Ez azt jelenti, hogy másodlagos, az egyszerű isme-
reteket már eleve feltételező értelmi operációink visszavezethetőek a konkrét
ismeretszerzésben fellépő objektumok viszonyrendszereire. Akkor vezethetünk
le egy fogalmat egy másik fogalomból, ha az első fogalom objektuma „esszen-
ciálisan vagy virtuálisan tartalmazza azt a másik objektumot”. Függetlenül attól,
hogy mit is jelent az esszenciális ill. virtuális bennefoglaltság, annyi mindenestre
világos, hogy az értelem másodlagos operációi vissza lesznek vezetve az indivi-
duális kognitív aktusban adott különböző intencionális objektumok problé-
májára. 

A probléma az, hogy hogyan fogjuk levezetni a teremtett világ szubsztanciáin
fennálló sajátosságok alapján az adott sajátosság istennel azonos tökéletes párját
az analógia elvének segítségével? Az analógia elve alapján: azaz oly módon, hogy
lemondunk a teremtetlen létezőre és a teremtett létezőre univok létmeghatáro-
zottság adottságáról. A „korábbi esszenciális” fogalma az analóg sajátosságpár
transzcendens, a teremtéstől függetlenül fennálló tagjára vonatkozik, míg „későb-
bi esszenciális” a teremtett világ kategóriális rendjében fennálló tagjára utal – a
terminológia a természettől fogva korábbi-későbbi arisztotelészi megkülönböz-
tetésre utal.13 Scotus érvelése itt teológiai felhanggal is rendelkezik: ha a létezés
sajátosságának univok jellege veszélybe sodorja isten transzcendens jellegét, ak-
kor a létezés analóg felfogása teljesen megszünteti azt: Ha nem adott az istenre
és a teremtményre univok létezés és amennyiben kizárólag a teremtményekből
kiindulva ismerjük meg istent, akkor teljesen megszűnik isten transzcendenciája,
hisz a sajátosságpárok transzcendens tagjai („korábbi esszenciális”) a létező mint
létező előzetes tematizálása nélkül a megismerőképesség számára épp most adott
tárgyi sajátosságok („későbbi esszenciális”) alapján tisztázhatóak. Ez azt jelentené,
hogy a teremtett létező fogalmából levezethetnénk a teremtetlen létező fogalmát:
ez azonban lehetetlen, mert kizárólag a teremtett és teremtetlen létezőre ugyan-
azon értelemben jellemző létfogalomból vezethető le a végtelen létező fogalma.
Ugyanis van egy olyan intencionális objektum, amely kibontatlanul magában
foglalja a véges és végtelen létezés módozatait, és ez nem más, mint a létező mint
létező. 
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14 Ordinatio, I. d. 3, p. 1, q. 1–2 n38 (Ed. Vat. III, 25–26)
15 Vö.: Canterbury Szent Anselm: Monologion, 15. fejezet, in: Uő.: Filozófiai és teológiai mű-

vek, ford. Dér Katalin, Budapest 2001, 71–74. A mai szövegkritikai kiadások fényében Scotus
csak laza parafrázisát nyújtja Anzelm több mint kétszáz évvel korábban keletkezett részletének.

16 vagyis megdől a [3]. pont.
17 értsd: ha az egyszerű tökéletesség „olyan elvet bír, amely teljesen isten sajátja”.
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Hasonlóképpen […] így lehet érvelni: valamely ’egyszerű tökéletesség’ [1]
vagy istenre és a teremtményre nézve bír közös elvet, és megvan a feltevé-
sünk; [2] vagy nem, hanem csupán a teremtményre [nézve bír közös elvet],
és ez esetben elve nem egyezik meg formálisan istennel, ami helytelen; [3]
vagy olyan elvet bír, amely teljesen isten sajátja, és ez esetben az következik,
hogy semmit sem szabad istenhez attributálni az alapján, hogy az ’egyszerű
tökéletesség’, mert ez ugyanaz, mint ha azt állítanánk, hogy csak azért ne-
vezzük ’egyszerű tökéletesség’-nek, hogy elve megegyezzen istennel, tehát
azt istenben is tételezzük. Ilymódon cáfolatra kerülne Anzelm tanítása a
Monologionban: „Mellőzve a relációkat, minden másban bármit, amivel kap-
csolatban az ’az’ egyszerűen jobb, mint a ’nem-az’, azt istenhez kell attribú-
tálni, minthogy bármi olyat el kell tőle távolítanunk, ami nem ilyen.”15 Te-
hát először megismerünk valamit önmaga szerint valamilyennek, és csak
másodszor attribútáljuk istenhez, ennélfogva nem úgy létezik az ilyen, hogy
csupán istenben van.16 – Mindez megerősítést nyer, mivel akkor17 semmiféle
„egyszerű tökéletesség” sem volna a teremtményben; a következmény nyil-
vánvaló, mivel az ilyen tökéletességeknek kizárólag egyetlen fogalma egyez-
tethető össze a teremtménnyel, mégpedig az analóg fogalom (ex hypothesi)
[…], valamint elve semmivel sem jobb nem-magánál (másnál), minthogy
máskülönben azon analógiás elv alapján tételeztük volna istenben. 

Scotus három megközelítésben tárgyalja az istenre és a létezőre közös sajá-
tosságok kérdését. Egyfelől „valamely ’egyszerű tökéletesség’ […] istenre és a te-
remtményre nézve bír közös elvet, és megvan a feltevés’, azaz a létezés univok
módon közös istenre és a teremtményre. Másodszor, amennyiben „csupán a te-
remtményre” nézve bír közös elvet, akkor istenből hiányozni fog valamely tö-
kéletesség, ami Duns Scotus szerint is lehetetlen. A harmadik alternatíva szerint
az ’egyszerű tökéletesség’ „olyan elvet bír, amely teljesen isten sajátja”. Ekkor
azonban az ’egyszerű tökéletesség’ kifejezés elveszti értelmét, és isten lényegéhez
tetszés szerinti, a világ struktúrájához egyáltalán nem kötődő sajátosságok önké-
nyes attribúciójába bocsátkoznánk. Itt egy mellékesnek tűnő, ám nagyon fontos
megjegyzést tehetünk: azzal, hogy a középkori filozófia oly sokat fáradozik isten
mivoltának kérdésével, egyáltalán nem veszíti el a filozófia világ-centrikusságát.
Amint egy árnyalatnyit változtatunk isten filozófiai értelmezésén, a világ struk-
túrája szorosan követi e változást. A racionális teológia tétje mindig már eleve a
világ lényegstruktúrája is. Scotus szerint az a felfogás, miszerint az ’egyszerű tö-
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kéletességek’ elve kizárólag istenre nézve közös, kimeríti a filozófiai felelőtlenség
fogalmát, ekkor ugyanis egyáltalán nem használhatjuk a tökéletesség fogalmát a
világ metafizikai felépítésének magyarázatakor. 

Ezt támasztja alá Scotus Anzelm-értelmezése is. Az istenben és a teremt-
ményben felvett sajátosságokat megjelölő fogalmak közötti összevetésnek a [3]
pont által implikált mellőzése annyit jelent, hogy isten nem pusztán más dolgok-
hoz viszonyított ’legfőbb’, hiszen ha így volna, akkor „[h]a […] soha egyetlen do-
log sem volna, amelyhez viszonyítva ’legfőbbnek’ […] mondanánk, akkor nem
értelmeznénk […] legfőbbnek”.18 Scotus interpretációjában Anzelm amellett fog-
lal állást, hogy minden olyan esetben, amikor az ’az’ (bölcs, jót stb.) egyszerűen
jobb, mint a ’nem-az’ (nem-bölcs, nem-jó stb.), az ’az’-t attribútálhatjuk istenhez.
Eszerint még maga Anzelm argumentációja is arra irányul, hogy adottak bizo-
nyos a teremtményekre és istenre nézve univok meghatározottságok. Scotus ér-
telmezésében ez azt jelenti, hogy amennyiben az ’egyszerű tökéletességek’ elve
csak istenre nézve közös, akkor kizárólag az analógia szerinti közösségről beszél-
hetnénk. Ekkor viszont már eleve fel kell vennünk az analógia elvét, hogy a fenti
kérdést tisztázhassuk: ha azonban már eleve van egy tökéletes fogalmunk isten-
ben, akkor az ’az’ és ’nem-az’ összevetése ellehetetlenül és feleslegessé válik,
amennyiben a tökéletességet már eleve felvettük istenben. A teremtmény ’az’-
léte nem lesz jobb, mint ’nem-az’ léte. Ily módon elvész az összevetés lehetősége,
azaz a teremtményben fennálló analóg sajátosságpár nem az ’egyszerű tökéletes-
ség’ ’nem-az’ párja; vagy ha fennáll az analóg összevetés lehetősége, akkor viszont
nem csak az istenre jellemző ’egyszerű tökéletesség’-ről van szó – ám a [3] pont
alatti alternatíva épp ezen előfeltevéssel élt. Ezzel szemben Scotus interpretációja
szerint Anzelm épp azt állítja, hogy előbb vizsgáljuk meg azt, hogy vajon ezen sa-
játosságok ’az’ megléte a teremtményekben jobb-e mint ’nem-az’ megléte ben-
nük, és csak utána attribútáljuk az ’az’-t istenhez.

Nem árt némi óvatosság Scotus Anzelm-értelmezését illetően. Egyrészt Anzelm
– legalább is a szövegkritika mai állása mellett – ahelyett, hogy kifejezetten azt
állítaná, hogy „bármit, amivel kapcsolatban az ’az’ egyszerűen jobb, mint a ’nem-
az’, azt istenhez kell attribútálni, minthogy bármi olyat el kell tőle távolítanunk,
ami nem ilyen”, pusztán csak lehetőségét veti fel ennek. Szövegszerűen nem ta-
láljuk meg nála azt, hogy „azt istenhez kell attribútálni”, ami még csak a kisebb
filológiai probléma. A nagyobb gond az, hogy a Scotus által meglehetős lazasággal
hivatkozott részben Anzelm egész filozófiájára jellemző módon sokkal inkább
hangsúlyosabb isten lényegének a gondolkodás egészét meghatározó transzcen-
dencia általi jellemzése, mint a teremtett világ bizonyos sajátosságaiból kiinduló
beállítása. Hiszen „mindezeknél [a testi dolgoknál] van valami jobb, ami nem az,
mint ők”19: vagyis isten az, ami a teremtmény ’nem-az’. Ezen kívül azt sem árt
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20 Arisztotelész: Metaph. 1071a36.

figyelembe venni, hogy Anzelm számára az ’egyszerű tökéletesség’ fogalma a
’perfectio simpliciter’ scotusi formájában még ismeretlen. Itt sem a filológiai
belátás a fontos, hanem az, hogy a ’perfectio’ kifejezés az arisztotelészi metafizika
és természetfilozófia terminusa, így a Metafizika XII20-ben lesz isten legmagasabb
rendű ¦ντελέχεια, azaz legmagasabb rendű teljesültség. Ez a legmagasabb rendű
¦ντελέχεια fordul a középkorban latinra a perfectissimum, azaz a legtökéletesebb
kifejezés által. Anzelm korában a latin nyugat még nem ismeri – vagy csak helle-
nisztikus utalások alapján ismeri – Arisztotelész Metafizikáját, isten tökéletessé-
gének kérdése a ’legfőbb jó’ azaz a ’summum bonum’ platonista ízű problema-
tikája. Amikor Scotus Anzelmet értelmezve arról értekezik, hogy „[t]ehát először
megismerünk valamit önmaga szerint valamilyennek”, akkor Anzelm filozófiá-
jának egy attól teljesen idegen – és már csak a Stagirita recepciójának szempont-
jából is igencsak anakronisztikus – arisztoteliánus ismeretelméletet tulajdonít.

Duns Scotust kimagasló hely illeti meg az európai metafizika történetében,
melyet annak köszönhet, hogy a metafizika tárgyát ő határozza meg először oly
módon az ’ens inquantum ens’-ben, hogy ezt kifejezetten azon évezredes hagyo-
mánnyal bíró felfogással szemben teszi meg, mely a metafizikát racionális teoló-
giának állította be, és amely szerint a metafizika primér objektuma isten. A me-
tafizika történetében játszott e kitüntetett szerep kétarcú: a ’létező mint létező’
ismeretelméleti-ontológiai analízisének a racionális teológia fölé történő pozício-
nálása csak egy realista ontológia homlokterében történhetett meg. Paradox mó-
don mégis épp ezen erős késő-középkori realizmus képezi annak történeti elő-
feltételét, hogy évszázadokkal később Kant a létfogalom analízisében végrehajt-
hassa a modernitás filozófiájának transzcendentális fordulatát. 



1 A Gondolatokat saját fordításomban idézem. A számok közül, a szakirodalomban bevett
módon, az első a Lafuma, a második a Brunschvicg számozást jelöli. A Pődör László féle magyar
Gondolatok fordítás a Bunschvicg számozást használja.

ÉSZ ÉS VALLÁS 
PASCAL GONDOLATAI BAN

Pavlovits Tamás

Pascal gondolatai, amelyek először 1670-ben láttak napvilágot Pensées címmel,
egy befejezetlen mű töredékeit őrzik, amelynek, ha elkészül, a Keresztény vallás
apológiája címet adta volna a szerző. A Gondolatok értelmezhető tehát vallási
apológiaként. Az apologetikus diszkurzus természeténél fogva kettős jellegű:
mivel megvédelmezni valamit mindig valakivel vagy valamivel szemben kell,
ezért egyrészt valami védelmében, másrészt valami ellen szól. A tervezett cím jól
mutatja, hogy itt a keresztény vallás igazságának védelmezése a cél. Az ellenfelek
viszont, akikkel szemben Pascal érvel, több csoportra oszthatóak: egyrészt a kor
libertinusai, akik racionális érvekkel igyekeznek tagadni a vallás igazságát, más-
részt a nem keresztény vallások képviselői, akik nem ismerik Jézus Krisztust, és
végül azok a keresztények, akik szembefordultak a katolicizmussal (protestán-
sok), vagy akik megmaradtak ugyan katolikusnak, de – Pascal és a janzenisták
szerint – belülről még nagyobb veszélyt jelentenek a keresztény vallás igazságára,
mintha kiszakadtak volna az egyházból (jezsuiták). Jelen tanulmányban a máso-
dik ellentétet: a keresztény vallás és más vallások szembenállását fogom elemezni
a racionalitás szemszögéből.

Az apologetikus diszkurzus természeténél fogva szükségszerű kapcsolatban áll
a racionalitással. A meggyőzés érdekében olyan alapra kell támaszkodnia, ame-
lyet a lehetséges vitapartner is elfogad, és olyan érvekkel kell igazát védenie,
amelyek általános meggyőzőerővel bírnak. E tekintetben a vallási apológiák min-
dig sajátos helyzetben vannak. Felmerül ugyanis a kérdés, alkalmas-e a természe-
tes racionalitás a vallás természetfeletti igazságának védelmére. A vallási apológia
ezért mindig egy határozott állásfoglalást feltételez az emberi ész és a természet-
feletti igazság viszonyára, illetve a természetes racionalitás mibenlétére nézve.
Szigorú fideista meggyőződéssel nem lehet vallási apológiát írni; a vallási apoló-
giához szükséges ugyanis, hogy a vallás és az ész között találkozási pontok legye-
nek. Egyik legfőbb kérdésünk éppen az, hogy a pascali apológiában mi jellemzi
vallás és racionalitás viszonyát.

Pascal a Gondolatok első fejezetében a következő kijelentést teszi: „Az embe-
rek megvetik a vallást. Gyűlölik és félnek attól, hogy igaz lehet. Ennek megvál-
toztatását azzal kell kezdeni, hogy megmutatjuk: a vallás egyáltalán nem ellenté-
tes az ésszel” (12/187)1. Ha nem ellentétes a vallás az ésszel, akkor harmónia áll
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fenn közöttük. Ez a harmónia azt jelentené, hogy a vallás ésszerű és nem idegen
tőle a racionalitás. Egy másik töredék azonban árnyaltabbá teszi kettejük viszo-
nyát: „Ha mindent alávetünk az észnek, vallásunkban nem marad semmi ter-
mészetfeletti és misztérium-jellegű, ha viszont megsértjük az ész alapelveit, a val-
lás abszurddá és nevetségessé válik.” (173/273). A vallásnak az észhez való viszo-
nya tehát nem teljesen harmónikus, sokkal inkább ambivalensnek nevezhető. A
vallás nem lehet ellentétes az ésszel, mert az ésszerűség alapelvei általánosak, s
így megsértésük abszurddá és nevetségessé tenné a vallási tanítást. Mindazonáltal
a vallás nem rendelődhet alá teljes egészében a természetes észnek, hiszen akkor
elveszítené természetfeletti jellegét, azaz lényegét. Az a tény, hogy a vallás
magába zár egyfajta racionalitást (hiszen nem ellentétes az ésszel), utat nyit a val-
lási apológia felé. A kérdés az, miként képes egy vallási apológia, amely maga is
racionális eszközökkel (alapelvekkel, bizonyítékokkal) dolgozik, tiszteletben tar-
tani a vallás és az ész közötti ambivalens viszonyt. 

Egy másik fontos kijelentés szintén arra utal a Gondolatokban, hogy a vallástól
nem idegen a racionalitás: „Látok több ellentétes vallást – írja Pascal –, követke-
zésképpen mind hamis, kivéve egyet” (198/693). A vallásra eszerint éppúgy érvé-
nyes az ellentmondásmentesség és a kizárt harmadik elve, mint a természetes ra-
cionális kijelentésekre. Az az igaz vallás, amelyben az igazság kifejeződik, az igaz-
ság viszont csak egyetlen módon képes autentikusan kifejeződni. Következés-
képpen csak egyetlen igaz vallás létezik a földön. Ez az elv képezi az alapját min-
den valláskokkal kapcsolatos érvelésnek a Gondolatokban, és a nem keresztény
vallásokkal szemben tételezett apologetikus ellentét is ezen alapszik. Ha a vallás-
tól nem teljesen idegen a racionalitás, és ha az igazság csak egyetlen vallásban fe-
jeződik ki autentikus módon, akkor lehetséges racionálisan érvelni az igaz vallás
mellett és a többi vallással szemben, hiszen csak az igaz vallás felelhet meg a he-
lyesen használt ész elvárásainak. Dolgozatomban azt vizsgálom, milyen feltételek
mellet látja Pascal bizonyíthatónak a nem keresztény vallások hamisságát és a
keresztény vallás igazságát. Az elemzés során végigtekintem azokat a jegyeket,
amelyek a kereszténység és más vallások viszonyát jellemzik a pascali gondolko-
dásban, a végén pedig azt próbálom értelmezni, mit jelent pontosan a keresztény
vallás racionális jellege.

I. A „POGÁNY” VALLÁSOK KRITIKÁJA

A Gondolatok azon töredékei, amelyeket Pascal még életében sorrendbe állí-
tott ún. „liasse”-okba (kötegekbe) tömörülnek. Pascal az első 382 töredéket 27
liasses-ba osztotta. A 16.-tól kezdődően, amely a Más vallások hamissága címet
viseli több liasse is foglalkozik a kereszténység és más vallások viszonyával (18.
Alapok, 20. Rabbinizmus, 21. Örökkévalóság, 22. Mózes bizonyítékai, 23. Jézus
Krisztus bizonyítékai). A legfőbb kérdést, amelyet az itt található töredékek jár-
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nak körül, úgy fogalmazhatnánk meg, hogy mi különbözteti meg a keresztény-
séget a nem keresztény vallásoktól, vagy még pontosabban: mi teszi kitüntetetté
a keresztény vallást a vallások között. Amint az várható, Pascal külön státuszt
szán a zsidó vallásnak. Ezért mi is külön tárgyaljuk a kereszténység és az ún. po-
gány vallások, illetve a kereszténység és a zsidó vallás viszonyát.

„Valláscsinálókat látok hát a világ különböző szegletében minden időben, de
nincsen sem moráljuk, amely elnyerné tetszésemet, sem bizonyítékaik, amelyek
elgondolkodtatnának, és ezért el kell utasítanom Mohamed vallását éppúgy, mint
Kínáét, a régi rómaiakét éppúgy, mint az egyiptomiakét azon egyedüli oknál fog-
va, hogy egyik sem bír több igazságjeggyel, mint a másik, sem olyasmivel, ami
szükségszerűen meghatározná döntésemet. Az ész nem képes sem az egyiket, sem
a másikat előnyben részesíteni.” – írja Pascal a 454/619-es töredékben. Ez a rövid
gondolatmenet arra a fentebb vázolt előfeltevésre támaszkodik, hogy a vallás az
igazság kifejeződése. A vallások megítélése során Pascal egy külső nézőpontot
vesz fel. E nézőpontból egyedül az ész képes egy vallás igazságáról vagy hamis-
ságáról ítéletet alkotni. Kívülről és ésszerűen szemlélve azonban képtelenség
bármilyen hierarchiát felállítani a pogány vallások között. Az igaz vallásnak ki-
tüntetettnek kell lennie az ésszerű vizsgálódás számára, és ki kell váltania az ész
helyeslését, hiszen az ész az igaz és a hamis megkülönböztetésének képessége az
emberben. A különböző vallások egyenrangúsága az ésszerű vizsgálat szempont-
jából hamisságukra mutat rá. 

Pascal legfőbb vádja a pogány vallásokkal szemben az, hogy nincsen alapjuk
(fondement). Az alap olyan megkülönböztető jegy, amely az adott vallás racio-
nális kitüntettségét biztosítani tudja. Amikor Pascal a már idézett 198/693-as
töredékben kijelenti, hogy a sok vallás közül szükségképpen csak egy igaz, így
folytatja: „Mindegyik [vallás] azt akarja, hogy elhiggyék saját tekintélye alapján,
és fenyegeti a hitetleneket. Ezért nem hiszek bennük. Ezt akárki mondhatja.”
(198/693). Máshol ugyanezt az érvet a mohamedán vallással szegezi szembe:
„Akárki képes arra, amit Mohamed tett. Mert egyetlen csodát sem vitt végbe, és
mert nem jósolták meg a jövetelét” (321/600). Az igaz vallásnak valamilyen szem-
pontból kitüntettenek kell tehát lennie oly módon, hogy a külső szemlélő is
észrevegye kitüntettségét. A láthatóan önkényesen és nem rendelésszerűen alapí-
tott vallások nem rendelkeznek ilyen kitüntető jeggyel, és nélkülözik az olyan
alapot, amely lehetővé tenné az ész számára, hogy előnyben részesítse az egyiket
a többivel szemben.

A fenti két idézetből már látható, mit is nevez Pascal alapnak egy vallás esetén:
a beteljesült próféciákat, a csodákat, a misztériumot, az igaz morált. „A pogány
vallás alap nélküli. [...] A mohamedán vallás alapja a Korán és Mohamed. De ezt
a prófétát, akire a világnak legvégül várnia kellett, megjósolta-e valaki? És milyen
jel különbözteti meg azoktól, akik magukat mondják majd prófétának? Milyen
csodákat tulajdonít magának? Milyen misztériumot tanított saját hagyománya
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2 Antony McKenna, Entre Descartes et Gassendi (Les premières éditions des Pensées de Pas-
cal), Oxford; Universitas, Paris, Voltaire Foundation, 1993, 6. o. „Második természet”-en Pascal
az ember bűnbeesés utáni természetét érti.

szerint? Milyen morált és milyen boldogságot?” (243/601). A keresztény vallás
kitüntetettségét az biztosítja, hogy rendelkezik a fent felsorolt alapokkal. 

Mindaz, amit Pascal egy vallás alapjának tekint itt, történeti jellegű, és elsősor-
ban a Biblia hitelességén alapszik. Az tehát, hogy a kereszténységben beteljesült
próféciák vannak, hogy Jézus Krisztus csodákat tett, hogy misztériumot alapított
és kikezdhetetlen morált tanított elegendő ahhoz, hogy megállítsa és elgondol-
kodásra kényszerítse az észt. Nem elegendő viszont ahhoz, hogy bizonyítsa a ke-
resztény vallás igazságát: „A mi vallásunk bölcs és bolond; bölcs, mert ez a leg-
tudósabb és legmegalapozottabb a csodák, a próféciák stb. által, és bolond, mert
egyáltalán nem ennek köszönhetően vagyunk keresztények. Mindez kárhoztatja
azokat, akik nem lesznek ezzé, de nem adják a hitet azoknak, akik keresztények.
Ami hitet ad nekik az a kereszt” (842/588). Világosak tehát a történeti alapok ra-
cionális következményei: kitüntetetté teszik a kereszténységet a nem keresztény
vallásokhoz képest, de nem bírnak elegendő meggyőző erővel. Másként szólva:
képesek elgondolkodtatni az észt, de legfeljebb valószínűségét biztosítják, nem
az igazságát.

Egy jelentős francia kommentátor, Antony McKenna szerint a pascali vallási
apológia szkeptikus alapokon áll, és erősen hatott rá Gassendi pürrhonizmusa.
„Pascal saját bizonytalanság-filozófiáját, amely a tanúságtételek valószínűségének
az elmélete, a gassendiánus pürrhonizmusra alapozza. Számunkra a Gondolatok
valójában elsősorban gyakorlati apológia, abban az értelemben, hogy a metafizi-
kai bizonyosság pürrhonista kritikáján alapul. Az ember csupán egy „emberi hi-
tet” képes elérni: be kell érnie a valószinűséggel, amely a „második természet”
világát jellemzi.”2 McKenna amellett érvel, hogy az alapvető metafizikai bizo-
nyosságok hiányában Pascal csupán arra mutathat rá, hogy a keresztény vallás
igazsága minden vallás közül a legvalószínűbb, de igazságát racionális, azaz apo-
logetikus eszközökkel nem képes bizonyítani. Az alapokra vonatkozó pascali ta-
nítás ezt az álláspontot igazolja. Úgy tűnik azonban, hogy vallás és racionalitás
viszonya Pascalnál ennél bonyolultabb. Kétségtelen, hogy Pascal nagy hangsúlyt
fektet annak megmutatására, hogy a vallás igazságát nem lehet metafizikai és filo-
zófiai eszközökkel bizonyítani, lévén a természetes ész túlságosan gyenge és kor-
látozott ahhoz, hogy egy ilyen bizonyítást abszolút meggyőző erővel ruházzon
fel. Ebben az esetben, feltéve, hogy nem tartjuk ellentétesnek és összeegyeztethe-
tetlennek a vallást és az észt, csupán az az út járható, hogy az igaz vallás való-
színűsége mellett érveljünk. Pascal ezt meg is teszi. Megítélésünk szerint azonban
nem áll meg itt. Vallás és ész nem csupán a valószínűség szférájában találkoznak.
Az igaz vallás, lévén az igazság kifejeződése, szükségszerűen magába kell zárja az
igaz racionalitást is.
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3 Vö. még: 214/491, 216/493.
4 Vö. főként a 148/425. töredékkel.

Ennek megmutatásához először is térjünk vissza a pogány vallások és a keresz-
ténység viszonyához. Látnunk kell, hogy Pascal a keresztény vallás kitüntettsége
mellett nem csupán történeti érveket hoz fel, hanem filozófiaiakat is. Ez utóbbi
két részre osztható: antropológiai és teológiai érvre. A Más vallások hamissága
című liasse-ban Pascal többször határozottan kiemeli, milyen kritériumnak kell
megfelelnie az igaz vallásnak. „Ha mindennek csak egyetlen alapelve, és minden-
nek egyetlen célja van – minden általa, minden érte –, akkor az igaz vallásnak
meg kell tanítania nekünk csak őt imádni, csak őt szeretni. De minthogy képte-
lenek vagyunk imádni azt, amit nem ismerünk és mást szeretni, mint saját ma-
gunkat, szükséges, hogy a vallás, amely megtanít ezekre a feladatokra, felvilágo-
sítson e képtelenségünk felöl, és gyógyírt ajánljon rá. Arra tanít bennünket, hogy
egy ember miatt minden elveszett, a kapcsolat is Isten és közöttünk, és hogy egy
ember által ez a kapcsolat helyreállítatott” (204/592)3. Egy másik töredék még
frappánsabban foglalja össze ezt a gondolatot: „Miután világossá vált az ember
egész természete, ahhoz, hogy egy vallás igaz legyen az szükséges, hogy ismerje
természetünket. Ismernie kell kezdetektől az emberi természet nagyságát és ki-
csinységét és mindkettőnek az okát (raison). Melyik ismerte ezt fel a keresztény
valláson kívül?” (215/443). Az érvet, amely ezekben a töredékekben a keresztény
vallás kitüntettségét alátámasztja, antropológiainak nevezem. Az igaz vallásnak
pontosan ismernie kell az emberi természetet. Tanításának egyrészt magában kell
zárnia és napvilágra kell tárnia azt a rejtélyt, amely az embert jellemzi, másrészt
meg kell mutatnia az utat, amely elvezeti Istenhez az embert. Pascal szerint en-
nek a kritériumnak csak a kereszténység felel meg. 

Az ember legnagyobb rejtélye Istentől való elfordultsága, továbbá az a vágy,
amelyet ezen elfordultság dacára megőriz magában az igazság és a boldogság
iránt4. Ennek köszönhetően az embert egy sajátos kettősség jellemzi: kicsinység
és nagyság. E kettősség azonban meghaladhatatlan akadályt képez a számára ah-
hoz, hogy Isten felé forduljon. Az igaz vallásnak nem csak azt kell megmagya-
ráznia, milyen az ember, de azt is, miért ilyen, továbbá ezen magyarázatoknak
kiutat kell mutatniuk abból a helyezetből, ahol az ember jelenleg Istentől elfor-
dulva él. A keresztény tanítás a bűnbeesés és a megváltás tanával mindkettőnek
eleget tesz. Ezzel egyúttal olyan magyarázó erőre tesz szert, amellyel a pusztán
természetes észre támaszkodó tanítások, vagy a Pascal szerint önkényesen alapí-
tott vallások nem rendelkeznek. Ez a magyarázó erő egyúttal egy olyan raciona-
litást is sejtet, amely az igaz vallás sajátja. 

A másik érv, amely a kereszténységet kitüntetetté teheti az ész számára a Deus
absconditus tanhoz kapcsolódik, és teológiainak is nevezhetjük. Pascal egyik leg-
fontosabb teológiai tézise az, hogy Isten rejtőzködik. Isten rejtőzködik minden-
hol, ahol azt várnánk, hogy jelenléte nyilvánvaló. Rejtőzködik a világban éppúgy,
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mint a vallási tárgyakban és jelenségekben: a Szentírásban, az oltáriszentségben
stb., de még történeti eljövetelekor is rejtőzködő maradt. Jelenlétét az ember szá-
mára mindig a jelenlét (présence) és jelen-nem-lét (absence) sajátos keveréke al-
kotja. Pascal a vallások nagy számában is Isten rejtőzködési szándékát véli felfe-
deni: „Ha Isten csak egyetlen vallást engedélyezett volna, túlontúl felismerhető
lett volna” (236/578). „Hogy Isten el akart rejtőzni. Ha csak egyetlen vallás lenne,
Isten nyilvánvaló lenne benne” (242/585). A vallások számossága nem véletlen
tehát: az isteni szándék része, amely meg akarja nehezíteni az ő megtalálását. A
rejtőzködés tény, mégpedig olyan, amellyel az igaz vallásnak számolnia kell: „Mi-
vel Isten így elrejtőzött, minden vallás, amely nem mondja, hogy Isten elrejtő-
zött, nem igazi, és azok a vallások, amelyek nem mondják meg az okát, nem
szolgálnak okulásra. A miénk megteszi” (ibid.). A rejtőzködésre vonatkozó ke-
resztény tanítás egy újabb érv tehát a kereszténység kitüntetettsége mellett. Sem
a fentebb idézett antropológiai, sem a teológiai érv nem történeti jellegű: mind-
kettő azon alapul, hogy az igaz vallásnak el kell tudnia számolni a jelenre – az
emberi természetre, a világra és az isteni jelenlétre – vonatkozó legfontosabb kér-
désekkel, azokkal, amelyekre természetes úton lehetetlen válaszolni. 

Az antropológiai és a teológiai érv szorosan összefügg egymással. Mindkettő
középpontjában az ember romlottsága és a concupiscencia uralma áll. Az ember
a bűnbeesése következtében fordult önmaga felé, és a concupiscencia hatalma
folytán képtelen mást szeretni, mint önmagát. Az isteni rejtőzködés szintén az
emberi romlottságnak tudható be: az ember saját romlottsága folytán képtelen
tisztán felismerni Istent azokban a dolgokban, amelyekben megjelenik. Az igaz
vallás ezen érvek mentén azért válik kitüntetetté, mert arra világít rá, ami van.
Képes megmondani az okát és értelmét a legalapvetőbb emberi jelenségeknek, és
képes megoldást nyújtani a problémákra. Noha sem az antropológiai, sem a teo-
lógiai érv nem képes felruházni a keresztény vallás igazságát a geometriai bizo-
nyossággal, és továbbra is a valószínűség szférájában tartja azt, mégis rámutatnak
arra, hogy a keresztény vallás képes olyan fontos jelenségek magyarázatára, ame-
lyek a természetes racionalitás körében megérthetetlenek maradnak. Az igaz val-
lás egy alapvető magyarázó elvvel rendelkezik, amely autentikusabban mutaja fel
a valóság és a természet rejtett kauzalitását, mint a természetes ész. Ennek értel-
mében az igaz vallás egy sajátos, noha rejtett racionalitást zár magába. Ez a racio-
nalitás különbözteti meg őt a többi vallástól, és teszi lehetővé, hogy az ész benne
találja meg a legigazibb és a legkövetendőbb tanítást.

II. A ZSIDÓ VALLÁS KRITIKÁJA

Miután a 243/601. töredékben Pascal rámutatott, hogy a pogány vallások nél-
külözik az alapot, így folytatja: „A zsidó vallást másképpen kell megítélni. A szent
könyvek hagyományában és a nép hagyományában. A morál és a boldogság a nép
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5 Vö. a 289. töredékkel.
6 „Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan

estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek”, Róm 5, 14.
7 Vö.: Szent Ágoston: De docta christiana, III, 4.–10. fejezetek.

hagyományában nevetséges, de csodálatraméltó szentjeik hagyományában. Az
alap csodálatos” (243/601). A zsidó vallás kitüntetett szereppel bír a vallások kö-
zött. A kereszténységen kívül ez az egyetlen vallás, amely nem alaptalan; törté-
neti értelemben a Biblia biztosítja számára az alapot. Ez az alap azonban nem
jelenti a zsidó vallás abszolút kitüntetettségét. A zsidó vallás valójában kettős
megítélés alá esik, mert középen áll a pogány vallások és a kereszténység között5,
és éppen ezért pozitív és negatív természetű egyszerre. Ez a kettősség alapvetően
meghatározza a zsidó vallás és a kereszténység viszonyát. Pascalnak a zsidó val-
lással szemben gyakorolt kritikájának megértéséhez látnunk kell, hogy e tanítás
szorosan összefügg egy fontos pascali tanítással, amely a figurativitásra vonatko-
zik. Mi ennek a tanításnak a lényege? 

A latin „figura” kifejezés a görög „tupos” szóból ered. Teológiai kontextusban
Szent Pál használja először e kifejezést, aki a Rómaiakhoz írt levél ben Ádámot
Jézus Krisztus figurájának (előképének) nevezi6. A figura tehát valamit vagy va-
lakit reprezentál vagy szimbolizál, és így túlmutat önmagán. Később Szent Ágos-
ton használja a figura kifejezést a De doctrina christianaban, ahol általánosabb
elméletet vezet be arra vonatkozóan, miként jelképezik egyes ószövetségi alakok
(figurák) Jézus Krisztust (Ádám, Noé, Jónás stb.), illetve, hogy miként határozzák
meg a jelképek az Ószövetség értelmezését7. E kontextusban a figurativitás her-
meneutikailag az Ó- és Újszövetség közötti kapcsolatot teszi láthatóvá. Pascalnál
a figurativitás megmarad hermeneutikai magyarázó elvnek, de sokkal szélesebb
távlatokat kap. Nem csupán a bibliai alakok közötti kapcsolatra utal, hanem álta-
lános szövegmagyarázó elvvé válik: a figurativitás lesz a kulcs bizonyos ószövet-
ségi események és vallási kulcsfogalmak (törvény, áldozat) magyarázatához.
Pascal számára az Ószövetség figurálisan magában hordja az Újszövetséget oly
módon, hogy az ószövetségi szövegek csakis az Újszövetségből magyarázhatóak
és érthetőek. Ez pedig előrevetíti a keresztény és zsidó vallás viszonyát is: Pascal
szerint a zsidó vallás figurális előképe a keresztény vallásnak. 

Pascal élesen szembeállítja a valóságot és a figurát, azaz az igazságot és az
igazság képét. „Egy figura hiányt és jelenlétet zár magába, elégedettséget és elé-
gedetlenséget” (265/677), míg „a valóság kizárja a hiányt és az elégedetlenséget”
(260/678). A figurát alapvető kettősség jellemzi: megjelenít valamit, de képes an-
nak elrejtésére is, oly módon, hogy a figura maga az értelmező és az igazi jelentés
közé áll, azt a látszatot keltve, mintha önmaga valóságán kívül nem reprezentálna
semmi mást. A zsidó vallási kulcsfogalmak mind-mind figurális természetűek, és
ennek következtében vagy megjelenítenek valamit önmagukon kívül, vagy elrej-
tik azt. Az egyik erre vonatkozó töredéket érdemes egy kicsit hosszabban idézni:
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„Figura. Ha a törvény és az áldozatok igazságok, akkor elégedettséget kell
okozniuk Istennek, és nem szabad, hogy elégedetlenséggel töltsék el. Ha
azonban figurák, akkor elégedettséggel és elégedetlenséggel kell, hogy eltölt-
sék. Márpedig az egész Írásban elégedettséget és elégedetlenséget váltanak
ki. Meg van írva, hogy a törvény meg fog változni, hogy az áldozat meg fog
változni, hogy király nélkül, hercegek nélkül és áldozatok nélkül maradnak,
hogy új szövetség köttetik, hogy a törvény megújul, hogy a kapott parancso-
latok nem jók, hogy az áldozataik förtelmesek, és hogy Isten nem kért ilyet.
Meg van ugyanakkor írva, hogy ez a szövetség örökké tart, hogy az áldozat
örökkévaló, hogy a jogar soha nem hagyja el őket, mivel mindaddig velük
marad, amíg az örök király meg nem érkezik. Ezek a passzusok vajon arra
utalnak, hogy mindez valóság? Nem. Arra utalnak akkor, hogy mindez figu-
ra? Nem, hanem arra, hogy mindez vagy valóság vagy figura; de mivel az el-
ső kijelentések kizárják a valóságot, arra utalnak, hogy mindez figura csu-
pán. Mindezek a passzusok együtt nem állíthatóak a valóságról, de kivétel
nélkül mind állíthatóak a figuráról. Nem a valóságról szólnak, hanem a fi-
guráról.” (259)

A figurativitás hermeneutikai jelentősége itt jól látható. A valóság a szó sze-
rinti, a figura pedig az átvitt, azaz spirituális értelemre utal. Ha a törvény, az ál-
dozatok stb. valóság, akkor valós jelentésük a szó szerinti jelentéssel egyezik meg.
Ha viszont figurák, akkor önmagukon túlmutatnak, és egy másik, spirituális je-
lentéssel bírnak. Pascal számára az Ószövetség szövege olyan figuratív titkosírás,
amelyhez a kulcs az Újszövetségben található. A kulcs pedig nem más, mint Jé-
zus-Krisztus. 

A figurativitás tanítása pontosan kijelöli a zsidó és a keresztény vallás viszo-
nyát. A zsidó vallás a maga figuratív jellegével alapul szolgál a keresztény vallás-
nak. „A mi vallásunk annyira isteni, hogy egy másik isteni vallás csupán alapjául
szolgál” (243/601). Mint láttuk, a pogány vallások egymáshoz képest homogének,
nincsen mi alapján előnyben részesíteni az egyiket a másikhoz képest. A zsidó
vallás nem tartozik közéjük: ő jelentős alappal bír, hiszen a keresztény vallást
megalapozó próféciák zsidó vallási közegben hangoztak el, és a zsidóság szent
könyve őrizte meg őket. A zsidó vallás kitüntetett, de közötte és a keresztény val-
lás között hierarchikus viszony áll fenn, hiszen ő nem más, mint alap a keresz-
tény vallás számára. Az alap, mint láttunk, figurális, tehát kettős természetű.
Minthogy egyaránt kivált elégedetlenséget és elégedettséget, megítélése is kettős:
éppúgy rászolgál a kritikára, mint az elismerésre, ellentétben a pogány vallások-
kal, amelyek csupán negatív megítélés alá esnek. Pascal a Gondolatokban éppen
ezen kettősség mentén értelmezi a zsidó vallást.

A legfőbb kritika arra vonatkozik, hogy abban, amiben figurát kellett volna lát-
niuk, a zsidók valóságot láttak, a szövegeket, amelyekben szellemi értelmet kellett
volna keresniük, szó szerint olvasták. A figurához kétféle módon lehet viszonyulni:
úgy, hogy valóságnak vesszük és úgy, hogy figurát látunk benne. Az első esetben
a figurának éppen a figuralitása marad rejtve, és ebben az esetben a figura elfedő
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funkciója válik dominánssá. A második esetben a figura feltárja saját igazi jelen-
tését, és szóhoz juttatja azt, amire önmagán túl utal. A zsidók legfőbb hibája az,
hogy nem értették meg saját vallásukat: az ígéret földje alatt konkrét földterületet
értettek, a próféták által megígért Messiást földi királyként várták stb. 

Pascal értelmezése azonban nem merül ki a kritikában, hiszen különbséget tesz
érzéki és szellemi zsidók között. Mithogy a zsidó vallás a kereszténynek az alapja
és önmagán túlmutató figura, ezért nem írható le csupán negatív módon. Voltak
olyan zsidók, akik pontosan látták, hogy a törvényt, az áldozatot stb. figurálisan
kell érteni. Ezeket Pascal „a régi törvény keresztényeinek” nevezi. „A zsidók két-
félék. Egyeseknek csupán pogány érzelmeik voltak, másoknak viszont keresztény
érzelmeik” (289/608) – mondja. A pozitív kritika egyik fontos alapja az, hogy
Pascal számára a keresztény vallás nem Krisztus megtestesülésével születik, ha-
nem örökké volt, örök időtől fogva fennállt. A zsidó vallás kezdettől fogva ma-
gában foglalta az igaz vallást, a keresztényt, lévén annak figurális megfelelője.
„Örökkévalóság. Ez a vallás, amely annak hitében áll, hogy az ember kizuhant a
dicsőség állapotából és Istennel való közösségéből egy szomorú, bűnhődő és Isten-
től eltávolodott állapotba, de hogy ez az élet után visszaállíttatik egy Messiás által,
akinek el kell jönnie, mindig is létezett a földön” (281/613). A zsidó vallás ebben
az értelemben az igaz vallás, ám kitüntettségét csorbítja, hogy az igazságnak nem
tiszta, hanem csupán figurális kifejeződése. A keresztény vallás azért magasabb-
rendű a zsidó vallásnál, mert ismeri a figuralitás titkát, és mert magában hordozza
a figuralitás megfejtésének kulcsát. A zsidó vallásnak és a vallási szövegeknek figu-
rális, rejtett jelentése éppen a kereszténység által válik értelmezhetővé. 

A pogány vallások kritikája esetén már láttuk, hogy nagy számukat Pascal Isten
rejtőzködési szándékának tulajdonítja. A zsidó vallás kritikája szintén szoros ös-
szefüggésben áll a Deus absconditus elvvel, hiszen a figuralitás nem más, mint az
isteni rejtőzködés legjellemzőbb eszköze. A figura, ha nem megfelelően fordu-
lunk feléje és értelmezzük, a tényleges jelentést rejti el, és általa Isten maga rejtő-
zik el az értelmezés elől. A figuralitás valójában a bűnbeesés és az emberi rom-
lottság következménye, és ily módon az antropológiával is kapcsolatban áll. Az
isteni igazságot elfedő figuralitás homályából egyedül a keresztény vallás ismeri
a kiutat, hiszen a figuralitás álatal kódolt szövegnek a kulcsa Jézus Krisztus. Jézus
Krisztus egyszerre az Ó- és Újszövetségi szövegek jelentése és a jelentés kulcsa.

A zsidó vallás pascali kritikájának elemzése újra csak annak felismeréséhez
vezet bennünket, hogy a kereszténység egy olyan magyarázó erővel rendelkezik,
amely nem sajátja sem más vallásoknak, sem pedig a természetes ész által meg-
alpozott racionális módszereknek. A kereszténységben megtalálható elv segítsé-
gével olyan jelentések tárulnak fel, amely minden egyéb értelmezés számára rejt-
ve maradnak. Ennek értelmében a kereszténység egy olyan racionalitást zár ma-
gában, amelyet meg kell különböztetnünk a természetes racionalitásoktól. Utolsó
lépésként e racionalitás mibenlétét kell megvizsgálnunk.
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III. A KERESZTÉNY VALLÁS RACIONALITÁSA

Az az állítás, mely szerint a keresztény vallás egy magasabb rendű racionalitást
zár magába, két dolgot von magával: egyrészt, hogy az igaz vallásnak az igaz ra-
cionalitás szükségképpen a sajátja, másrészt pedig, hogy ez a racionalitás termé-
szetes úton nem elérhető. Kétségtelenül igaz az, hogy a természetes ész által sem-
milyen, a keresztény vallás igazságát bizonyító érv nem ruházható fel abszolút
meggyőző erővel. A természetes bizonyítási eljárások alapján a vallásnak csupán
valószínűsége igazolható, igazsága nem. Ez az igazolás Pascalnál arra épül, hogy
a természetes észnek és a keresztény vallásnak vannak közös vonásai, tehát hogy
a vallás nem ellentétes az ésszel. A vallás igazsága viszont azért nem bizonyít-
ható, mert nem esik a természetes ész hatókörébe: természetfeletti lévén túl-
nyúlik a természetes ész határain. Eddigi elemzéseinkben mindemellett arra pró-
báltunk rámutatni, hogy a vallás teljes egészében racionális, csakhogy raciona-
litása nem természetes, hanem bizonyos értelemben természetfeletti. Természet-
felettisége abból ered, hogy középpontja és alapelve: Jézus Krisztus természetfe-
letti, és csakis a vallási élményben, az Istennel való találkozásban érhető el. Bár
apologetikailag erre a természetfeletti elvre nem lehet hivatkozni (hiszen éppen
a bizonyítása a cél), mégis Pascal erősen támaszkodik apologetikus diszkurzu-
sában abbéli meggyőződésére, hogy a keresztény vallás zárja magába az egyedül
autentikus racionalitást, amelynek mentén a világ eseményei és az emberi termé-
szet adekvát módon megérthetőek.

A Gondolatoknak a keresztény vallásra vonatkozó fragmentumai közül az
egyik talán legfontosabb a 449/556-os töredék, ezért ezt a szöveget részletesebben
kell elemeznünk. Pascal itt kiindulásképpen azt vázolja, hogy milyen kritériu-
moknak kell megfelelnie az igaz vallásnak a természetes megítélés szerint. A jó-
zan ész így okoskodik: „ha van egy igazi vallás a földön, akkor minden dolognak
feléje kell tartania, mint saját centruma felé. [...] olyannyira a legfőbb tárgynak
illetve minden dolog centrumának kell lennie, hogy ha valaki ismeri az elveit,
akkor meg kell tudnia okolni az ember természetét és általában a világ egész fo-
lyását”. Ennek a feltételnek a keresztény vallás láthatóan nem felel meg, hiszen
nem képes megokolni sem az ember természetét, sem a világ folyását, és képtelen
az igazságot oly módon felmutatni, hogy azt kivétel nélkül mindenki elfogadja.
A természetes ész ebből a keresztény vallás hamisságára következtet. Pascal sze-
rint ez az érvelés ott követi el a hibát, hogy a keresztény vallást a deizmussal azo-
nosítja. A deizmust, mai értelmétől eltérően olyan vallásként határozza meg Pas-
cal, amely „egy nagynak, hatalmasnak és örökkévalónak tekintett Isten imádásá-
ban áll”. A deizmus folytonosságot tételez a világ és Isten között, és azt követeli
meg, hogy Isten létezését természetes úton le lehessen vezetni a világ létéből. Az
ily módon meghatározott deizmus azonban, Pascal szerint, éppoly távol áll a ke-
reszténységtől, mint az ateizmus. Pascal arra figyelmeztet, hogy a kereszténység
a deizmus és az ateizmus között helyezkedik el, és jellemzők rá az igaz vallás fent
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megállapított kritériumai, jóllehet nem abban a formában, ahogyan azt a termé-
szetes ész megköveteli.

A kereszténység ugyanis nem egyetlen igazságot tanít, hanem kettőt. Nem csak
Isten létezését állítja, hanem azt is, hogy az ember természete túlságosan romlott
ahhoz, hogy felismerje és megismerje Istent. „E két igazságot együtt tanítja tehát
az embernek: ti. hogy létezik egy Isten, akihez az emberek eljuthatnak, és hogy
a természetet romlottság jellemzi, amely méltatlanná tesz Istenre.” Ennek a ket-
tős igazságnak a hangsúlyozása azért olyan fontos, mert világossá teszi, miként
felel meg a kereszténység az igaz vallás kritériumainak, és miként zárja magába
az igazi racionalitást. A kettős igazság ugyanis nem csak arra ad magyarázatot,
hogy van a világ folyásának egy középpontja, amely felé minden tart (Isten), ha-
nem arra is, hogy miért nem egyértelmű ez a középpont, és miért nem bizo-
nyítható természetes úton mindenki számára Isten léte: „És így, amint szükség-
szerű az ember számára e két pont ismerete, éppúgy Isten könyörületességéből
ered, hogy megismertette ezeket velünk. A keresztény vallás ezt végzi el, éppen
ebben áll lényege.” A kettős igazsággal a kereszténység mindent megtanít, amire
az embernek a megértéshez szüksége van.

Ha ennek fényében tekintünk az igaz vallással szemben támasztott követel-
ményekre, akkor azt látjuk, hogy semmi nem felel meg jobban ezeknek, mint
éppen a keresztény vallás: „Vizsgáljuk hát meg a világ rendjét ez alapján, és lás-
suk meg, vajon az nem a vallás e két sarkpontját igazolja-e: Jézus Krisztus min-
dennek tárgya, és a középpont ahova minden tart. Aki ismeri őt, ismeri minden-
nek az értelmét (raison).” A kereszténység középpontja, Jézus Krisztus, minden-
nek a középpontja. Aki ismeri őt, képes megokolni az emberi természetet és a
világ rendjét. Ennek értelmében, azon túl, természetesen, hogy az ő rendje a sze-
retet rendje8, egy olyan magyarázó erővel is felruházza az embert, amellyel ter-
mészetes és romlott állapotában nem rendelkezik. Azzal, hogy a keresztény vallás
a világrend és az emberi természet autentikus magyarázatát lehetővé teszi, a
legtökéletesebb racionalitást zárja magába, amit az emberi értelem, az isteni ke-
gyelem révén elérhet. 

Ezt a racionalitást csak az sajátíthatja el, akinek a hit kegyelem révén adódik.
Pascal ebben a töredékben is megismétli, hogy a vallás igazsága természtes úton
nem bizonyítható (legfeljebb a valószínűsége): „Éppen ezért nem kísérelem meg
itt természetes érvekkel bizonyítani Isten létét, a Szentháromságot vagy a lélek
halhatatlanságát, sem pedig más, ilyen természetű dolgokat; nem csak azért, mert
nem érzek magamben elég erőt ahhoz, hogy a természetben bármit is találjak,
amellyel meggyőzhetném a megrögzött ateistákat, de azért sem, mert ez az isme-
ret Jézus Krisztus nélkül hasznavehetetlen és meddő.” A dolog paradoxona éppen
az, hogy a tézis bizonyításához szükség van magának a tézisnek a bizonyosságára.
Jézus Krisztus igazsága csak Jézus Krisztus által emelkedik az igazság rangjára. Ez
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a circulus vitiosus – vagy pontosabban circulus divinus – mutatja, hogy kívülről
a keresztény vallás igazsága nem közelíthető meg, és nem is látható annak rendje.
Az igazság önmegnyilatkozása szükséges ahhoz, hogy elérjük az igazságot.

A töredék újra csak a rejtőzködő Isten tanával zárul: „Ha a világ azért állna
fenn, hogy Istenre tanítsa az embert, akkor istensége kétségbevonhatatlan módon
ragyogna minden fertályáról; de minthogy csakis Jézus Krisztus által és Jézus
Krisztusért áll fenn, és hogy az embert a romlottságukról és megváltásukról tanít-
sa, mindenhonnan e kettős igazság bizonyítékai ragyognak fel. Ami megjelenik,
nem jelez sem egy teljes kizárást, sem az istenség egyértelmű jelenlétét, hanem
egy rejtőzködő Isten jelenlétét. Minden ezt a jegyet viseli magán.” A rejtőzködő
Isten tanítása a keresztény vallás kulcsa. Fontossága ugyanakkor egy másik jelen-
tős igazságra is rámutat. Jóllehet a kereszténység a zsidó vallásnál kitüntetettebb,
hiszen ő maga ismeri fel Isten rejtőzködését és annak okát az ember romlottságá-
ban, ez mégsem jelenti azt, hogy a kereszténység számára Isten ne maradna rej-
tőzködő. Bizonyos értelemben a keresztény vallás elemei maguk is figurák, (pl.
az oltáriszentség), és az igazság a keresztény valláson belül is lefátyolozott marad,
jóllehet kevésbé rejtőzködő, mint a zsidó vallásban. „A zsidók vallása a Messiás
igazságának hasonlatosságára formáltatott, és a Messiás igazsága a zsidók vallásá-
nak köszönhetően vált ismertté, amely annak figurája volt. A zsidóknál az igazság
csak figurális volt, az égben viszont leplezetlen. Az Egyházban elleplezett, és a
figurához képest felismert. A figura az igazság alapján készült. Az igazság pedig
a figura által vált felismertté.” (826/673) Világos tehát Pascal konklúziója: noha
az igazság legautentikusabban a keresztény vallásban jut kifejeződésre, továbbra
is rejtőzködő marad benne, és csak az égben tárul fel a maga teljes valójában.

Egyetlen kérdésre kell legvégül felelnünk. Miért szükségszerű a keresztény
vallásnak racionalitást tulajdonítani? Miért nem elég a keresztény tanítás igazsá-
gában egy olyan elemet látni, amelynek a meglelésével teljessé tehetjük az em-
berre, a világra és Istenre vonatkozó tudásunkat? Pascal szerint a kereszténység
igazsága, Jézus Krisztus, nem csupán korábban hiányzó tényigazságokat, hanem
egy új rendet nyilatkoztatott ki, amelyet Pascal a szeretet rendjének nevez. A
szeretet rendje felette áll a természetes racionalitást magába záró ész rendjének.
Kettőjük viszonya éppúgy ambivalens, miként a vallás és az ész viszonya a
173/273. töredék szerint, és bizonyos értelemben az ész rendje a szív rendjének
figurája9. A szív rendje nem más, mint a vallás rendje. A vallásnak tehát éppúgy
megvan a maga rendje, mint az észnek. A rend kifejezés nyilvánvalóvá teszi,
hogy ez is egy racionális rend, noha ez a racionalitás nem a természetes alap-
elveken nyugszik, hanem egy természetfeletti elven, amellyel csak a szív képes
kapcsolatba lépni a kegyelem révén. Jézus Krisztus önmegnyilatkozása által tehát
egy olyan racionalitást nyit meg az ember számára, amelyben az eddig ellent-
mondásos és értelmezhetetlen jelenségek harmonikus magyarázatra lelnek. Egye-
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dül a szív rendjének racionalitásában érthetőek meg az ember, a világ és Isten
legalapvetőbb jelenségei.

uuu

A kereszténység és más vallások viszonyának szentelt elemzéseim során vallás
és racionalitás viszonyát igyekeztem megvilágítani a pascali gondolkodásban.
Pascal a rendek tanításával arra mutat rá, hogy nem egyetlen és kizárólagos ra-
cionalitás létezik, az, amelyet a geometriai ész meghatároz, hanem több, amelyek
hierarchikus viszonyban állnak egymással. A legmagasabb rendű és egyúttal leg-
autentikusabb racionalitást a szív rendje azaz a keresztény vallás zárja magába.
Ez a vallás, mivel központi igazsága és alapelve – Jézus Krisztus – természetfeletti,
ezért nem tartozik a természetes ész hatókörébe, de mivel maga is racionalitással
bír, nem ellentétes az ésszel. Az tehát, hogy a természetes racionalitás és a keresz-
ténység által magába zárt racionalitás hasonlóak egymáshoz, utat nyit a vallási
apológia számára. Ennek köszönhetően mindenekelőtt bizonyíthatóvá válik a
kereszténység kitüntetettsége más vallásokhoz képest. A természetes észnek,
mégha nem is tudja bizonyítani a kereszténység igazságát, a kereszténységben
kell felismernie a legkitüntetettebb vallást. Részben egyetértek tehát McKenná-
val, aki a filozófiai rendből és a természetes ész felől szemlélve a kereszténység
valószínűségét hangsúlyozza a pascali apológián belül. A másik oldalról közelítve
azt látjuk azonban, hogy a vallás a legautentikusabb racionalitást zárja magába
minden kétségen túl, és a pascali apológiát minden stratégiai és argumentatív el-
járásával éppen ez teszi lehetővé. 





1 Az itt következő idézetek kivétel nélkül az alábbi helyről származnak, elszórtan: Hegel:
Előadások a filozófia történetéről (Harmadik kötet) /fordította: Szemere Samu/ Budapest: Aka-
démiai Kiadó, 1960. 235–264. o.

A SZKEPTIKUS DESCARTES 
METAFIZIKÁJA – HEGELI TÜKÖRBEN
(Részlet egy filozófiai olvasónaplóból)

Dékány András

Az alcím itt egyben műfaji megjelölés is. Hogy mi szükség van egy filozófia-
történeti könyvfejezet kijegyzetelésére? Mások nevében nem nyilatkozhatok, a
magaméban viszont két okot is felhozhatok. Egyrészt van egy majdnem hasonló
nevű kurzusom, másrészt pedig magam is szeretnék biztos lenni abban, hogy töb-
bé-kevésbé helyesen értem Hegel gondolatait. Csábító lenne persze saját érvekkel
bizonyítani, hogy Descartes gondolkodása (metafizika és szkepticizmus egyesí-
tése) lényegében egy kanti típusú filozofálást készít elő, ám erre a Hegel-szöveg
első olvasata alapján mégsem mernék vállalkozni. Remélem azonban, hogy, ha
a következőkben megpróbálom az Előadások a filozófia történetéről Descartes-
fejezetének gondolatmenetét rekonstruálni, akkor azért valami ennek a tézisnek
az igazságából mégiscsak meg fog világosodni. Az itt következő idézetgyűjte-
ményben tehát Hegel az igazi beszélő. Az én szerepem mindössze a rövidítésekre
és a megfelelő összekötő szavak megtalálására szorítkozik.

In medias res: amikor Hegel általánosságban jellemzi az „újabb filozófiát”, ak-
kor először a gondolkodás önálló fellépését emeli ki. Ez a gondolkodás szubjektív,
vagyis „nem elfogulatlan”, mert tudatában van ellentétének, „a léttel bírónak ál-
talában”1. Szubjektív gondolkodás és objektív lét szemben állnak egymással, s eb-
ből adódik az egész újkori filozófia legfőbb érdeke, „ennek az ellentétnek a kibé-
kítése”. Másodszor: a modern filozófiát nem csupán ez a legfőbb ellentét jellemzi,
hanem számos egyéb konkrét ellentét is. Ilyen például „az ember szabadságának
és szükségszerűségének ellentéte”, amely három vonatkozásban is jelentkezik. 1.:
„a szabadság ellenkezik azzal, hogy Isten az abszolút determináló tényező”, 2.: „az
emberi szabadság ellenkezik a szükségszerűséggel, mint természeti meghatáro-
zottsággal”, végül 3.: „objektív szempontból ez a végokok és a hatóokok, a szük-
ségszerűség szerint való hatás és a szabadság szerint való hatás ellentéte”. Ezért
jelenti ki Hegel a modern filozófiai rendszerekről, hogy azok „nem egyebek, mint
ez abszolút megegyezés módjai: úgyhogy csak ezeknek az ellentéteknek a konk-
rét egysége az igaz”.

Így azután e filozófia fejlődésében az egyes korszakok is az egyesítés különböző
módjai szerint különülnek el egymástól. Amíg az első korszak még csak „ennek
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az egyesítésnek a bejelentése”, addig a másodikat már egy „metafizikai egyesítés”
jellemzi, azáltal, hogy a gondolkodó értelem Descartes, Spinoza, Locke és Leibniz
metafizikájában „megkísérli az egyesítés létrehozását”. „De vizsgálnunk kell ná-
luk e metafizika bukását” is, vagyis „a szkepticizmust, amely a metafizika mint
olyan ellen és az empirizmus általános mozzanata ellen fordul”. Végül a harmadik
korszakban „maga ez a létrehozandó egyesítés tudatossá válik és tárggyá lesz. Ez az
egyesítés az egyetlen elv, az egyetlen érdek”. Csakhogy sajátos formában. Mert itt
az elvnek, „az egyesítésnek alakja: a megismerés viszonya a tartalomhoz”. „Hogyan
azonos és hogyan lehet azonos a gondolkodás a tárggyal?” – erre a kérdésre keresik
a korszak német filozófusai választ. Ez a kérdésfeltevés a gondolkodás szubjekti-
vitásához tartozik, mert „a benső, e metafizika alapja, magában ki van emelve és
tárggyá lett”. Ezt „foglalja magában” „a kanti és az újabb filozófia”. 

Az újkorral tehát „a tulajdonképpeni filozófia korszakába” lépünk, s ezzel a ke-
resztény vallás egyeduralma megszűnik. A múltba visszatekintve előfordul még,
hogy „régebbi, XVII. századbeli filozófiatörténetekben is csak a görögök és a
rómaiak filozófiáját találjuk, s a kereszténység a befejezés: úgyhogy ebben és
ezentúl nem volt többé filozófia, nem volt rá szükség”, de a fordulat közben már
megtörtént. A filozófia ugyanis most azt állítja, hogy „a gondolkodás elve a világ
elve: mindent a gondolkodás szabályoz”. Ez szakítást jelent a középkorral, mert
„a középkor filozófiai teológiájának nem volt elve a szabad, magából kiinduló
gondolkodás; most azonban ez az elv”. Hegel a két korszak közötti történeti át-
menetnek a protestantizmust tekinti, mert „épp a protestáns elv az, hogy a ke-
reszténységben a bensőség általában mint gondolkodás válik tudatossá, s erre
mindenki igényt tarthat; sőt a gondolkodás minden ember kötelessége, minden
rajta alapszik”. Egyrészt tehát „a gondolkodás az elv; ami érvényes, csak a gondol-
kodás által az”, másrészt viszont „felteszik azt a régi előítéletet /a „régi” Hegelnél
„ókori”-t jelent – D. A. megj./, hogy az ember csak elmélkedés által tesz szert
igazságra; ez teljességgel az alap”.

Összefoglalva tehát: az újkor filozófiája közvetlenül a protestantizmus bensősé-
gesség-fogalmához kapcsolódik (általános elv „a bensőségnek mint olyannak a
megrögzítése”), de ezt jelentős mértékben továbbfejleszti. Mert „a bensőség ez
elve szerint mármost a gondolkodás, a magáért-való gondolkodás a legbensőnek
legtisztább csúcspontja, ez a bensőség az, ami magáért-valósága szerint állítódik
fel most; s ez az elv Descartes-tal kezdődik”. Csakhogy ez a gondolkodás nem
automatikusan érvényesül. Egyrészt igaz ugyan, hogy „ez a magáért-való, szabad
gondolkodás az, ami érvényességre, elismertetésre tart igényt”, másrészt azonban
„erre csak a bennem végbemenő szabad gondolkodás által képes, csak ennek ré-
vén igazolható számomra”.

Következésképpen „ennek egyúttal az az értelme is van, hogy ez a gondolkodás
általános ügy, elv a világ és az egyének számára: azt, ami érvényességre, bizo-
nyosságra tart igényt, az embernek a gondolatai által kell belátnia”. A metafizikai
egyesítés korszakában azonban még „nem szabad azt várnunk, hogy olyan filo-
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zófiai elvet találunk, amely módszeresen fejlődik a gondolatból”. Gondolkodás
és empíria kettőssége tehát mindaddig fennmarad, amíg „a megjelenő világ nem
mutatható fel olyannak, ami szükségszerűen a gondolkodásból ered”. Ez azért
nem következhet be a gondolkodó értelem korszakában, mert itt még csak „olyan
tartalom gondolásáról van szó, amelyet a képzelet, megfigyelés, tapasztalat ad
meg” a gondolkodásnak. Ez a magyarázata annak a kettősségnek is, hogy „egy-
felől metafizika van előttünk, másfelől a különös tudományok: egyfelől az elvont
gondolkodás mint olyan, másfelől ennek tartalma a tapasztalatból”. Újabb, de ké-
sőbbi változatot jelent gondolkodás és tapasztalat kettősségére „a szkepticizmus
és a kriticizmus a gondolkodó értelemmel, a metafizikával mint olyannal és az
empirizmus általános mozzanatával szemben”.

Mégis: metafizika és szkepticizmus nem egymást kizáró, hanem egymást kiegé-
szítő ellentétek. Hiszen Descartes is vérbeli szkeptikus módjára lép fel akkor,
amikor „abból indul ki, hogy minden előfeltevést mellőzni kell”, és amikor köz-
ponti tételét is, hogy „csakis a gondolkodással kell kezdeni, … úgy fejezi ki, hogy
mindenben kételkedni kell”. Van azonban egy nagyon lényeges különbség a ha-
gyományos szkepticizmus és a karteziánus szkepticizmus között, mégpedig az,
hogy az előbbi „csakis a kételkedést tűzi ki céljául”. „Azt, hogy álljunk meg a
szellem e határozatlansága mellett, mert a szellemnek ebben van a szabadsága”.
Ezzel szemben Descartes-nál a kételkedés „inkább azt jelenti, hogy le kell mon-
dani minden előítéletről, – azaz minden előfeltevésről, amelyet éppúgy közvet-
lenül igaznak fogadunk el, – és a gondolkodással kell kezdenünk, hogy csak be-
lőle kiindulva jussunk valami szilárdhoz és nyerjünk tiszta kezdetet”. Amíg tehát
a szkeptikusoknál a kételkedés elérendő cél („a kételkedés az eredmény”), addig
Descartes-nál a kételkedés „nem magának a szabadságnak mint olyannak érde-
kében történik, hogy semmi se legyen érvényes a szabadságon kívül”. Hegel ki-
emeli, hogy noha a szkeptikus „szabadság vágya csakugyan alapul szolgál” Des-
cartes számára, de nála mégis „túlnyomó, vagyis a tudatban van az a cél, hogy
valami szilárdhoz, objektívhoz jussunk”. Descartes szkeptikus érveit tehát sokkal
inkább az a szükséglet motiválja, hogy „a gondolkodásnak magánál kell kezdenie,
mert a föltételezettet nem a gondolkodás tételezi, az mása a gondolkodásnak:
benne a gondolkodás nincs magánál”. Ez nyilván nem a szkeptikusok szabadsága,
mert a gondolkodáshoz való eljutás szabadságát, vagyis azt követeli, hogy „amit
igaznak ismerünk el, annak az a helyzete legyen, hogy benne foglaltassék szabad-
ságunk, hogy gondolkodunk”.

Mivel itt a gondolkodás újfajta bizonyosságával van dolgunk, ezért a filozófia
„a szubjektivitás szférájába helyeződik át”. Csakhogy ez a szubjektivitás nem tar-
talmas (mint a vallásban), hanem „végtelen elvont szubjektivitásp az abszolút tar-
talom eltűnik”. Helyébe „a gondolkodás mint lét, s a lét mint gondolkodás” azo-
nossága lép. Az ismert kanti ellenvetéssel szemben, hogy „a gondolkodásban nem
foglaltatik a lét, ez különbözik a gondolkodástól”, először is azt hozza fel Hegel,
hogy „elválaszthatatlanok, azaz azonosságot alkotnak”, hozzátéve, hogy „ami el-
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választhatatlan, mégis különbözőp de az azonosságot nem veszélyezteti ez a kü-
lönbözőség: egységet alkotnak”. Descartes legfeljebb csak abban marasztalható
el, hogy „a tiszta elvont bizonyosságnak ez a kimondása, az általános totalitás,
amelyben minden magánvalósága szerint van, nincs bebizonyítva”. Mindazok vi-
szont, akik gondolkodás és lét közvetlenségen alapuló azonosságát úgy értelme-
zik, hogy „gondoljuk ezt meg amazt, tehát van”, egyértelműen hibásan gondol-
kodnak, mert nem értik, hogy épp „a határozott tartalom létezése … az, amiben
kételkedni kell”.

Pedig ezt Descartes nagyon világosan kifejti A filozófia alapelvei 9. §-ában.
Szerinte ugyanis „ha azt mondom, hogy látok vagy járok, és arra következtetek
ebből, hogy létezemp akkor, ha a szememmel vagy a lábammal történő tevékeny-
ségről akarok beszélni, ez a következtetés nem annyira biztos (Hegel: „ameny-
nyiben a konkrét ént gondolom”), hogy ne lenne némi alapom a kételkedésre, …
miközben ha csak a (Hegel: „szubjektív”) gondolkodásom vagy az érzés tevékeny-
ségéről akarok beszélni, vagyis a bennem lévő megismerésről, melynek révén úgy
tűnik nekem, hogy látok vagy járok, ugyanez a következtetés oly feltétlenül igaz,
hogy nem kételkedhetek benne, mivelhogy a lélekre vonatkozik, mely egyedül
rendelkezik az érzés vagy a bármilyen más módon való gondolkodás képességével”.

Amikor tehát Descartes kijelenti: „én látok, én sétálok stb.”, akkor „itt az én a
látás, sétálás meghatározásában van”, miközben „gondolkodó is vagyok benne”.
Ezért „ha azt mondom: én látok, én sétálok: akkor egyrészt benne van a tudatom,
énem, tehát gondolkodásomp másrészt azonban van benne akarás, látás, hallás,
sétálás is, tehát a tartalomnak még további módosulása”. Ennek ellenére „a gon-
dolkodás a prius, az egészen általánosp a gondolkodás az én, a gondolkodás mint
gondolkodó az én: az az általános, amely az akarásban, érzésben, sétálásban stb.
is benne van”. Ezen a gondolkodáson kívül az én minden más megnyilvánulása
csak módosulás, és Hegel szerint „e módosulás miatt nem mondhatom: ’Sétálok,
tehát vagyok’: mert hiszen a módosulástól absztrahálhatok, ez már nem az általá-
nos gondolkodás”. Összegezve tehát: „csupán a tiszta, ebben a konkrétban foglalt
tudatot kell tekinteni. Csak ha kiemelem, hogy mint gondolkodó vagyok benne:
csak akkor rejlik benne a tiszta lét: és csak az általánossal kapcsolatos a lét”.

A lét tehát „nem egyéb, mint az egyszerű közvetlenség, a tiszta vonatkozás,
magával való azonosság”, ugyanakkor azonban „az a közvetlenség, amely egyben
a gondolkodás”. Ezt a közvetlenséget azonban meg kell haladni, s ez csak akkor
lehetséges, ha „a gondolkodás … egyúttal … a közvetítés önmagával, amely épp-
úgy negálja is magát, tehát közvetlenség is”. Ekkor a gondolkodás számára a „köz-
vetlenség egyoldalú meghatározás”, a gondolkodás „tartalmazza azt, de nem csu-
pán azt, hanem azt a meghatározást is, hogy önmagával közvetíti magát, azáltal
pedig, hogy a közvetítés egyúttal megszüntetése a közvetítésnek: közvetlenség”.
„A gondolkodásban így benne van a lét”, mondja most Hegel, de „a lét szegényes
meghatározás, a gondolkodás konkrét mozzanatától való absztraktum”.
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Ez az absztrahálás abban a szkeptikus formában jelenik meg Descartes-nál,
hogy például még a föld létezésében sem lehetek biztos, amennyiben látás vagy
tapintás útján győződök meg róla. „hiszen előfordulhat, – írja, – hogy úgy vélem,
megérintem a földet, jóllehet talán nincs is semmiféle föld a világon, de az nem
lehet, hogy én magam, vagyis inkább a lelkem ne legyen semmi, miközben ezt a
gondolatot gondolja”. Hegel szerint a descartes-i kétely csupán a külső dolgok szá-
munkra-valóságára vonatkozik („mindazt, ami számomra van, nemlétezőnek téte-
lezhetem”), de nem magára az ítélés aktusára. Mert, még „ha magamat nem létező-
nek tételezem /is/, én magam tételezek, vagyis ez az én ítéletem”. Végső soron te-
hát „azt, hogy ítélek, el nem hagyhatom, ha absztrahálhatok is attól, amiről ítélek”.

Ezzel „a filozófia visszakapta tulajdonképpeni talaját, azt, hogy a gondolkodás
a gondolkodásból indul ki, mint magában bizonyosból, nem valami külsőből,
nem valami adottból”. Mivel azonban a gondolkodás „magában van, minden kül-
ső anyagi dologtól különböző és független”, és az én „gondolkodnék és léteznék
akkor is, ha nem lennének anyagi dolgok”, ezért a tartalom igazságának vizsgá-
latához gondolkodás és lét eredeti egységéhez, vagyis a descartes-i metafizikához
kell fordulni. A legnagyobb akadálynak ekkor az látszik, hogy „gondolkodás és
lét különböző meghatározások”, mert „azt, hogy azonosak, Descartes nem bizo-
nyította be” (annak ellenére, hogy ez az azonosság „az újabb kornak általában leg-
érdekesebb eszméje”, és „Descartes állította ezt fel először”). Mivel azonban nála
ez még nincs bebizonyítva, ezért, „ha ama létet igazságnak vesszük, akkor ez üres
tartalom, pedig a tartalom a fontos”. A tartalomhoz vezető utat Hegel így jelöli ki:
„A tudat bizonyos önmagában; gondolkodom, ezzel tételezve van a lét. A folytatás
itt az, hogy érdeklődés támad az elvont egység további képzetei iránt”.

Vagyis amikor Descartes szerint a gondolkodás „óvatosan messzebbre próbálja
kiterjeszteni megismerését, akkor, először is számtalan dolog ideáját találja meg
önmagában”. Hegel ezt azzal egészíti ki, hogy „a lélek a mást nem gondolja, és
nem ismeri meg olyan világosan, mint önmaga bizonyosságát”, így „e tudás bi-
zonyossága Isten létének bizonyosságán alapszik”. Ezt Descartes is belátja, mert
nagyon határozottan (és még a skolasztikus okság-felfogást is mozgósítva) jelenti
ki: „márpedig rendelkezünk Isten ideájával, s emez idea objektív realitása sem
formálisan, sem eminens módon nem foglaltatik bennünk, s nem is foglaltathatik
semmi másban, csakis magában Istenben. Istennek ez a bennünk lévő ideája tehát
megköveteli, hogy Isten legyen az oka, s ennélfogva Isten létezik”.

Hegel azonban elégedetlen ezzel a bizonyítással, és csak „előfeltevésnek” neve-
zi. Mint mondja, maga a mód is empirikus, ahogyan „magunkban találjuk ezt az
eszmét”, s tulajdonképpen „hogy ez van, az a legfőbb eszme”. Csakhogy „itt nem
elégít ki, – fűzi hozzá – hogy a képzetet úgy vezetik be: Ez a képzet megvan ben-
nünk, – hogy tehát így előfeltevésnek tetszik”. Azt is észreveszi, hogy „nincs ki-
mutatva magáról erről a tartalomról, hogy a gondolkodásnak és a létnek ezzé az
egységévé határozódik meg”. Ám a legsúlyosabb kifogása mégis az, hogy „Isten
formájában nincs adva más képzet, mint az, amely a Cogito ergo sum-ban van,
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– lét és gondolkodás elválaszthatatlan kapcsolata; olyan képzet alakja ez, amelyet
magamban találok”. De Descartes eljárásában nincsen semmi meglepő, mert
hiszen „az apriorikus metafizikában általában képzetek előfeltevéseit látjuk”. Sőt,
elismeri, hogy „Isten létezésének bebizonyításával egyúttal megokolást nyer min-
den igazságnak a maga eredetében és érvényességében való evidenciája”. Hiszen
„Isten mint ok a magáért-való lét, a realitás, amely nem a lét a gondolkodásban”.

Ráadásul Isten igazságszeretete abban is segítségére van Descartes-nak, hogy
egyszer s mindenkorra leszámoljon a szkepticizmussal. Ez az isteni attribútum
ugyanis „abban áll, hogy az igazsághoz mindig hű, hogy ő a forrása minden vilá-
gosságnak”. Descartes tehát úgy ítéli meg, hogy „e megfontolásunknak hasznunk-
ra kell lennie valamennyi többi érvünkkel szemben is a kételkedés mellett, ame-
lyeket fentebb felhoztam”. Így Hegel szerint is az Isten létének bizonyosságára
vonatkozó descartes-i gondolatmenet az alábbi eredményekkel gazdagodik: először
„Istennek igazságszeretetet tulajdonítunk. Ebből következteti /Descartes/… a
köteléket a megismerés és annak igaz volta, objektivitása között, amit megisme-
rünk. … Isten igazságszeretete az abszolút kötelék a között, amit világosan belá-
tunk, és a külső realitás között”. Végül így lesz „Descartes gondolatmenete a világos
értelem gondolatmenete”, amely egyben az „alapja annak is, hogy igaznak tartsuk
mindazt, ami számunkra éppoly bizonyos, mint önmagunk igazsága”. Hegel tehát
ebben az okoskodásban azt tartja értékesnek, hogy általa „kifejezésre jut … az,
hogy az ember a gondolkodás révén megtudja, ami valósággal a dolgokon van”.

A továbbiakban Hegel azt a szerepet ecseteli, amelyet az isteni igazságszeretet
mint közvetítő a tudományos gondolkodásban játszik. „Előttünk van … a szub-
jektív megismerésnek és a valóságnak … az ellentéte”, amelyről „egyfelől azt
mondjuk, hogy a kettő elválaszthatatlanul kapcsolatos; a gondolkodás lét”. Más-
felől viszont „különbözőnek tekintjük őket; fellép a közvetítésük szükséglete. A
közvetítésen alapszik ennek az egységnek a bizonyítása. Az egyik oldalon képzel-
jük megismerésünket, a másikon a valóságot; közvetítőnek Isten igazságszeretetét
tételezzük. Ez az igazságszeretet, vagyis Isten igazsága az, hogy eszméje közvet-
lenül magában foglalja a valóságot; a fogalmat és realitását igazságnak nevezzük”.

Ennek belátásához azonban olyan álláspontból kiindulva juthatunk csak el,
ahonnan a gondolkodás már azt a meghatározást kapja, hogy „a lét negatívuma”.
Ezután pedig „ez a negatívum, egyesülve a pozitív énnel, egy harmadikban, Is-
tenben egyesültnek van tételezve. Benne gondolkodás és lét ugyanaz; épp nega-
tívumában, fogalmában, gondoltságában van a lét”. Hegel épp ennek meg nem
értését veti a szemére Kantnak, aki „a létet az egészen pozitív értelemben veszi,
s nincs meg a fogalma arról, hogy a lét épp az öntudat negatívuma”. Descartes-nál
viszont „az egyszerű lét mint az öntudat negatívuma tételezve: a kiterjedés”. En-
nek a tételezésnek csupán az a fogyatékossága, hogy „a kiterjedést nem vezeti he-
lyes módon vissza a gondolkodásra”. Ezért kénytelen Descartes Istenre mint te-
remtő okra hivatkozni, de emellett még a folytatólagos teremtésre is, „amennyi-
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ben a teremtést mint tevékenységet elválasztottnak tételezi”, mivel a kiterjedt
szubsztanciák „nem állhatnak fenn önmaguk vagy fogalmuk által”.

A megismerés további kiterjesztése során Isten mint a legtökéletesebb lény fo-
galmán kívül először az örök igazságokét találjuk még a tudatban, amelyeket Des-
cartes velünk születetteknek mond. Ezt azonban Hegel rossz kifejezésnek tartja,
„mert természetes módot jelent; nem illik az elmére a fizikai születés miatt”. Ez-
után a dolgokat (pontosabban a fogalmaikat) Descartes mint „az örök igazságok
mását” vizsgálja, és „alapul veszi, hogy nem szabad előfeltevéseket tenni; azokat
a képzeteket pedig, amelyekre ekkor átmegy, mint tudatunkban találtakat nézi”.
Érdekes, hogy „a test lényegét csak mint kiterjedést fogja fel”, mert úgy gondolja,
hogy „a test természete teljes a kiterjedtsége által; annyiban test, amennyiben ki-
terjedt, nem amennyiben minőségei vannak”. Vagyis a test valamennyi meghatá-
rozása megszüntethető, „egyik sem állítható abszolút értelemben (a kiterjedésen
kívül)”. Pontosabban, Descartes az egyes testi tulajdonságokat „nem gondolja, ha-
nem csak érzékinek fogja fel”, ezért jut oda, hogy „mindezt vissza kell vezetni a
kiterjedésre, mint ennek különös módosulásait”. Hegel nagyra értékeli ezt a des-
cartes-i felfogást („Descartes-nak becsületére válik, hogy csak a gondoltat veszi
igaznak”), s csupán csak annyit fűz hozzá, hogy a „megszüntetés a gondolkodás
negatív mozgása; a lényeget ez a gondolkodás határozza meg”.

E természetfilozófiai gondolatok összegzéseként Hegel megállapítja, hogy a
fizikában „eszmeiség lebeg Descartes előtt; … de nem megy át ennek az eszmei-
ségnek az elkülönböződéséhez. – Megáll tehát a tulajdonképpeni mechanikánál”,
vagyis „tér és idő voltak számára az anyagi világegyetem egyedüli meghatáro-
zásai”. Hegel szerint a filozófia későbbi fejlődése során a „nagy vonás abban van,
hogy a gondolkodás tovább megy meghatározásaiban, s hogy ezeket a gondolati
meghatározásokat a természet igaz mozzanatává teszi”. Vagyis fizikájában is meg-
jelenik Descartes filozófiájának az a sajátossága, hogy elve „a gondolkodás volt
ugyan, de ez a gondolkodás még elvont és egyszerű: a konkrét még odaát, a másik
oldalon van, konkrétabb tartalmat pedig ez a gondolkodás csak a tapasztalatból
kapott”. Úgy látszik: „az a szükséglet, hogy a meghatározottat a gondolkodásból
fejtse ki, még nem volt meg” nála.

Végül ugyanez a sajátosság figyelhető meg abban, ahogyan Descartes a test és
a lélek viszonyát felfogja. Tudjuk, „a lélek a gondolkodáshoz, a test a kiterjedés-
hez tartozik: mind a kettő szubsztancia, egyik sem szorul a másik fogalmára; te-
hát lélek és test független egymástól. Nem lehet közvetlen befolyásuk egymásra”.
Ám ha ez így maradna, akkor egyikük sem fejthetne ki valóságos hatást a világ-
ban, mivel „a léleknek csak annyiban van befolyása, hatékonysága, amennyiben
rászorul a testre, és megfordítva: azaz amennyiben lényeges vonatkozással van-
nak egymásra”. Ám mivel ez a vonatkozás Descartes-nál ki van zárva, ezért „a
kettő közé helyezi azt, ami változásaik alapja, Istent mint a kapcsolat közvetítő-
jét”. Ezáltal „változásaik megfelelnek egymásnak: ha vágyaim vannak, ha szán-
dékom van, ez testivé lesz; ezt a megfelelést Isten idézi elő”. Azzal a szükséglettel
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kapcsolatban, „hogy legyen egy közvetítő”, nemcsak Descartes, hanem a többiek
is „Istent tételezik ilyennek”. De konkrétan Descartes-nál „Isten épp a képzet
igazsága. Amennyiben helyesen, következetesen gondolkodom, ennek megfelel
valami reális; összefüggésük: Isten”. Végső soron már a legalapvetőbb ellentétnél,
a gondolkodás és a lét ellentéténél is azt látjuk, hogy „Isten a két ellentét tökéle-
tes azonossága, benne van az eszmének, a fogalomnak és a reálisnak egysége”. Ha
tehát Descartes eljutott volna ide, akkor Hegel a róla szóló fejezetet sem ezzel a
két kifogással zárta volna: „nem megfelelő az a forma: α) hogy két dolog van,
gondolkodás (lélek) és test; β) Isten mint harmadik dolog jelenik meg, a kettőn
kívül, nem az egység fogalma, a két tag pedig maga nem fogalom”. Ráadásul Des-
cartes „ama két elsőt” „teremtett szubsztanciának” tartja, amit Hegel nyilván nem
fogad el, mert: „a képzethez tartozik; teremteni: nem határozott gondolat”. A
perspektíva: Spinoza. Ő lesz majd ugyanis, aki „a visszavezetést a gondolatra”
végrehajtja.



A METAFIZIKAI VITÁK 
SZEMANTIKAI ALAPJAI

Kovács János

A kortárs metafizikai vitákat népszerűségük ellenére nagyfokú bizalmatlanság
és értetlenség övezi. A kortárs metafizikusok többségének álláspontjával ellentét-
ben (miszerint a metafizika a látszat mögött meghúzódó nagybetűs Valóság leg-
általánosabb szerkezetéről nyújt tartalmas, a priori ismeretet) számos szerző véli
úgy, hogy ha nem is minden metafizikai vita, de legalább is ezek némelyike elvéti
célját. Számos esetben például az eltérő metafizikai álláspontok képviselői közötti
nézeteltérés az eltérő nyelvhasználat következménye, s így a vita – ha egyáltalán
vitáról beszélhetünk – pusztán nyelvi, azaz a valóságot leíró célszerű nyelvi ke-
retre irányul, anélkül hogy a valóságot érintő nem-nyelvi kérdésekben bármiféle
nézeteltérés állna fenn a felek között. Vannak olyanok is, akik úgy gondolják,
hogy a metafizikai elméletek, amennyiben igazak, csupán a hétköznapi fogalmi
sémánkból leszűrt triviális megállapításokat tartalmaznak, s így – szemben a me-
tafizikát művelők többségének véleményével – egyáltalán nem tekinthetők tar-
talmas, ismereteinket bővítő elméleteknek.

Dolgozatom első részében néhány nyelvhasználati példa segítségével igyek-
szem megvilágítani, miként is kell értenünk azt a kijelentést, hogy a metafizikai
viták nyelvi jellegűek, majd megpróbálom feltérképezni, hogy milyen szemanti-
kai feltételei vannak a metafizika tartalmas művelésének. 

I.

A magyar bizonyos nyelvjárásaiban a „répa” szó a hétköznapi használat során
sárgarépát, más helyeken (így például Székelyföldön) takarmányrépát vagy cu-
korrépát jelöl (a sárgarépát egyébként „murok”-nak nevezik arrafelé). Gondol-
junk el egy szituációt, amelyben egy székelyföldi és egy budapesti anyuka a cse-
csemők táplálkozási szokásaival kapcsolatban próbálják megosztani tapasztala-
taikat egymással, és a magyarországi anyuka elmeséli, hogy feléjük már egészen
korán, a gyerek pár hónapos korától kezdődően répafőzelékkel etetik a gyereke-
ket. Egy lehetséges forgatókönyv szerint a székelyföldi anyuka felettébb furcsá-
nak találná, hogy errefelé répát adnak a gyerekeknek, és talán meg is jegyezné,
hogy Székelyföldön nemhogy a csecsemők, de még a felnőttek sem igen esznek
répát. A valószínűbb forgatókönyv szerint azonban, a székelyföldi anyuka né-
hány mondat után rájön, hogy Budapesten más értelemben, a „murok” szinoni-
májaként, használják a „répa” szót. E felismerésben feltehetően a davidsoni jó-
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szándék elve vezérli, amely szerint – hacsak nincs kifejezett okunk ennek ellen-
kezőjére – valamely nyelv interpretációja során a nyelv használójának olyan hite-
ket érdemes tulajdonítanunk, amelyeket az adott szituációban mi is ésszerűnek
tartunk elfogadni. Úgy gondolom, nem vitás, hogy az iménti példában a tényeket
illetően nincs valódi nézeteltérés a két anyuka között, a kifejezések eltérő hasz-
nálatából adódó félreértés pedig könnyedén kiküszöbölhető, anélkül hogy bár-
melyik félnek is fel kellene adnia álláspontját.

Képzeljünk most el másik lehetséges szituációt, amelyben magyarul beszélők
egy több évszázadon keresztül elszigetelt közösségében valamilyen különleges
folyamat eredményeképp a magyar nyelv egy olyan dialektusa fejlődött ki (a to-
vábbiakban David Lewis nyomán nevezzük perdurantista magyarnak1), amely a
világról temporális részekre való referálással ad számot2. A tulajdonságok hordo-
zói e nyelv használói számára temporális részek, szó szerinti értelemben pedig
csak ezekre a temporális részekre mondják azt, hogy léteznek. A magyar e furcsa
verziójában „A tegnap moziban voltam” mondatunk tartalmát a számunkra némi-
leg mesterkéltnek tűnő „A tegnapi énem moziban volt” fordulattal (vagy valami
hasonlóval) fejeznék ki. Feltehetjük továbbá, hogy a perdurantista magyarban a
temporális részek halmazán értelmezett egy R ekvivalenciareláció, amelyet mi
az „ugyanazon individuumhoz tartozó temporális rész” kifejezéssel jelölnénk, és
amely a perdurantista magyar használója számára lehetővé teszi valamilyen, a mi
fizikai tárgyainknak megfelelő entitások konstruálását, valamint a róluk való be-
szédet. Bizonyos, laza szóhasználat mellett ezek a konstrukciók akár létezőknek
is tekinthetők, de a perdurantista nyelvet beszélő magyarok egyetértenek abban,
hogy a szó szoros értelmében csakis a temporális részek léteznek. Tegyük fel to-
vábbá, hogy az irodalmi magyart beszélők a temporális részek létezését nem, a
fizikai tárgyak létezését viszont elfogadják.

Ha egy perdurantista magyart beszélő személy életében először Budapesten jár,
meglepődve fogja tapasztalni, hogy a budapestiek olyan furcsa dolgokat monda-
nak, mint például: „A tegnap moziban voltam” vagy „A Duna partján van a Parla-
ment”. Egy idő után – feltételezve a jószándék elvét – rájön, hogy a budapestiek
az első mondattal azt akarják kifejezni, hogy a tegnapi énük moziban volt, míg
a másodikkal azt, hogy a Duna-temporális-részek mellett vannak a Parlament-
temporális-részek. Így egy idő után minden további nélkül megérti a budapesti
magyart, valószínűleg beszélni is megtanul ezen a nyelven, teszi mindezt az első
időszakban feltehetően úgy, hogy magában az irodalmi magyar mondatokat
folyamatosan perdurantista magyarra fordítja. Megfelelő fordítás esetén egy bu-
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dapesti beszélő számára a perdurantista anyanyelvű magyar beszéde megkülön-
böztethetetlen lesz a budapesti magyarok beszédétől. 

Elmondható-e ez esetben is az, amit a székelyföldi és budapesti anyuka kapcsán
mondtunk, nevezetesen, hogy csupán nyelvi jellegű nézeteltérés áll fenn a perdu-
rantista magyart és az irodalmi magyart beszélők között. Ha egy Budapestre
tévedő, filozófiában járatlan perdurantista magyart kérdeznénk, feltehetően azt
válaszolná, hogy a budapestiek is ugyanarról beszélnek, ugyanazt mondják, mint
ők, csak másként. A hétköznapi beszélő ilyen szempontból meglehetősen tole-
ráns. Mindkét oldalon lennének azonban olyanok (nevezzük őket „endurantista
metafizikusok”, illetve „perdurantista metafizikusok”-nak), akik álláspontja me-
revebb lenne a hétköznapi beszélőénél, és úgy gondolnák, hogy a másik fél téved
a világ alapvető ontológiai struktúráját illetően. A perdurantista metafizikusok
úgy gondolnák, hogy az irodalmi magyarban megfogalmazott „Tegnap moziban
voltam” mondatnak egyáltalán nem helyes fordítása az „A tegnapi énem moziban
volt” mondat, mivel az első személyekről, a második viszont temporális részekről
szól, s így az első, tekintettel arra, hogy személyek nem léteznek, a másodikkal
szemben nem is lehet igaz. És hasonlóképp: Mivel sem a Duna, sem a Parlament
nem létezik mint fizikai tárgy, az „A Duna partján van a Parlament” mondat
hamis, szemben a „Duna-temporális-részek mellett vannak a Parlament-tempo-
rális-részek” mondattal, így ez utóbbi szintén nem tekinthető az előbbi helyes
fordításának. 

Az endurantista metafizikusok a temporális részek, a perdurantista metafiziku-
sok a fizikai tárgyak létezését nem fogadják el, így ha egy endurantista és egy per-
durantista előtt megjelenik és eltűnik egy nyúl, majd kicsit később újra felbuk-
kan, nem fognak egyetérteni abban, hogy hány dolgot is láttak.3 Az endurantista
szerint ugyanaz a dolog jelent meg kétszer, míg a perdurantista ragaszkodni fog
ahhoz, hogy két különböző dolgot (temporális részt) láttak. Ez azt jelenti, hogy
az eset vonatkozásában a perdurantista elfogadja, míg az endurantista tagadja az
alábbi kijelentést (miszerint van legalább két dolog):

›x›y(x…y)

A jó szándékú perdurantista interpretátor továbbra is úgy gondolná, hogy nincs
valódi nézeteltérés a két fél között, azt mondaná, hogy az endurantisák egyszerű-
en az R reláció értelmében használják az azonosság jelét, és ebben az értelemben
igazuk is van, hiszen valóban ugyanahhoz a nyúlhoz tartozó temporális rész je-
lent meg kétszer. A metafizikusok ezzel szemben mindkét oldalon ragaszkodná-
nak ahhoz, hogy a „=” jelet az azonosság értelmében használják, azon reláció ér-
telmében, amely csak és kizárólag egy dolog és önmaga között áll fenn, amely
szerepet pedig egyetlen más ekvivalenciareláció sem töltheti be. A jó szándékú
interpretátor tovább próbálkozhatna összebékíteni a feleket azzal, hogy ha nem



254 II. METAFIZIKA, ALAPELVEK, MISZTIKA

4 Dummett több helyen is megjegyzi, hogy Frege tézise a jelentések objektivitásáról, mint-
egy megelőlegezi Wittgenstein későbbi tézisét, miszerint a jelentés az a használat. Ez a megálla-
pítás túlságosan is jóindulatú értelmezése Frege tézisének, ám kétségkívül kijelöl egy lehetséges
utat a fregei elmélet hiányosságainak kiküszöbölésére. (Lásd például Dummett, Michael 1993.
The Seas of Language. Oxford, Oxford University Press. 91. o.)

az azonosságjelet, akkor az egzisztenciális kvantort használják a vitapartnerek
eltérő értelemben. A perdurantisták esetében az egzisztenciális kvantorhoz ren-
delt individuumtartomány temporális részeket, míg endurantisták esetében fizi-
kai tárgyakat tartalmaz, így az előbbiek számára triviális, fogalmi sémájukból
közvetlenül adódó állítás, hogy léteznek temporális részek, míg az endurantisták
számára nem. Ez pedig csak abból fakadhat, hogy az endurantisták és a perduran-
tisták eltérő értelemben használják a „létezik” igét. A metafizikusokat természe-
tesen egyik oldalon sem elégítené ki ez a halovány próbálkozás, ők inkább ahhoz
ragaszkodnának, hogy úgy az „azonos”-nak, mint a „létezik”-nek egyetlen, jól
meghatározott jelentése van, és a „léteznek temporális részek” mondat egyértel-
műen igaz, vagy hamis akár endurantista, akár perdurantista szájából hangzik el.

II.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a metafizikai viták tartalmasságának szüksé-
ges szemantikai feltétele, hogy a felek ugyanabban az objektív értelemben hasz-
nálják a vitában előforduló kifejezéseket. Frege ezt úgy látta megvalósíthatónak,
hogy feltételezte az absztrakt, objektív jelentések tartományát, amelyhez a társal-
gás résztvevői egyaránt hozzáférhetnek, ugyanazon jelentést kapcsolva így a ki-
fejezéseikhez. A fregei megoldási kísérlet azonban nem ad számot arról, hogy mi-
ként kapcsolódnak kifejezéseink a jelentések platonikus tartományának elemei-
hez. A probléma ezzel az, hogy amennyiben maga a kapcsolat nem objektív, azaz
például valamiféle szubjektív asszociációs aktus révén jön létre, a Frege által java-
solt kép nem éri el célját, ez esetben ugyanis semmi nem garantálja, hogy kü-
lönböző beszélők ugyanazt az objektív jelentést társítják egy adott kifejezéshez.
Így például, ha én a „kutya” kifejezéshez azt az objektív jelentést társítom, ame-
lyet mások a „macska” kifejezéshez szoktak, fura vitába kezdhetnék beszélgető-
partneremmel arról, hogy a kutyák inkább házőrzésre valók vagy egeret fogni.
A kifejezések használatából feltehetően rövid időn belül kiderülne, hogy nem
ugyanabban az értelemben használjuk a „kutya” szót, ami alapján a problémára
az a megoldás tűnik kézenfekvőnek, hogy a szubjektív jelentéstársítás helyett a
nyelvhasználat töltse be az objektív jelentés rögzítésének szerepét.4 

Ezt az utat követve egy vita abban az esetben számít nyelvinek, ha a vitapart-
nerek a vitán kívül is eltérő módon használják a vitában szereplő kifejezéseket.
Így például, ha két ember egy fényképen szereplő szőrös kis állatot szemlélve
azon vitatkozik, hogy az kutya vagy macska, a vita egyaránt lehet nyelvi vagy
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5 Lásd Kripke, Saul 1982. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge, Mass.,
Harvard University Press.

6 Igaz ugyan, hogy Kripke nem a „macska” kifejezésről, hanem a „+” jellel kapcsolatban fo-
galmazza meg, hogy nincs olyan szemantikai tény, amely eldöntené, hogy az összeadás jele a
plusz vagy a quus függvényt jelöli. Kripke, Saul 1982. 
 

nem nyelvi jellegű attól függően, hogy a vitán kívüli egyéb helyzetekben egyet-
értenek-e abban, hogy mely állatok macskák és melyek kutyák. Ha egyetértenek,
akkor feltehetően azonos értelemben használják a „macska” és a „kutya” kifejezé-
seket, ez esetben pedig valódi, faktuális vitával van dolgunk. 

Az elmélet azonban, amely szavaink objektív jelentését a nyelvhasználat fogal-
mára kívánja alapozni, súlyos filozófiai nehézségekkel néz szembe. A jelentést
rögzítő véges számú múltbeli nyelvhasználati aktus ugyanis nem képes végtelen
számú jövőbeli alkalmazásra felkészítenie a kifejezést.5 Így például, ha még soha
nem használtam a „macska” kifejezést fényképen szereplő, rosszul látható szőrös
kis állatokkal kapcsolatban, a „macska” korábbi használatai nem határozzák meg,
hogy egy fényképen szereplő, rosszul látható kis macskát „macskának” kell-e ne-
veznem vagy sem. A macska fogalma mellett ugyanis minden további nélkül el-
képzelhető egy másik fogalom is (legyen ez mondjuk a qacska fogalom), amely
alá egy X individuum akkor és csak akkor tartozik, ha a következő feltétel telje-
sül: X fényképen szereplő, rosszul látható, szőrös kis állatka vagy X macska.

Kripke a szabálykövetés wittgensteini elméletéről írt monográfiájában meggyő-
zően érvel amellett, hogy amennyiben valamely nyelvhasználó még nem hasz-
nálta a „macska” kifejezést fényképen szereplő, rosszul látható, szőrös kis állatká-
val kapcsolatban, nincs olyan szemantikai tény, amely eldöntené, hogy macska
vagy qacska fogalmat jelöli-e a „macska” szóval.6 Mindez azonban azt is jelenti,
hogy nincs olyan tény, amely a fényképről szóló vitában eldöntené, hogy valódi
faktuális vitával állunk-e szemben vagy sem. A fentiek tetszőleges vita vonatko-
zásában (így a metafizikai viták vonatkozásában is) kiterjeszthetők. Ha Kripke
szemantikai tényekre vonatkozó szkepticizmusa helyes, és a véges nyelvhasználat
nem képes egyértelműen rögzíteni a kifejezés jelentését, akkor nyelvi és nem
nyelvi viták közötti határvonal eltűnik, s így semmi akadálya nem lesz annak,
hogy minden egyes vitát nyelvhasználati jellegűnek tekintsünk. Ez az (egyébként
súlyos metafizikai) konklúzió meglehetősen ijesztő nemcsak a metafizikai viták,
hanem bármilyen hétköznapi vagy tudományos vita résztvevői számára is.

Álljunk meg tehát egy pillanatra, és gondoljuk át, hol is tartunk! A nyelvhasz-
nálat azért került figyelmünk középpontjába, mert úgy tűnt, hogy segítségével
áthidalható a szakadék az előzetesen adott fregei jelentések és a nyelv között. Ez
azonban hiú reménynek bizonyult. A nyelvhasználat – hacsak nem tulajdonítunk
a nyelvhasználóknak olyan képességet, amely lehetővé teszi számukra egy kife-
jezés végtelen számú alkalmazásának megragadását – nem képes betölteni ezt a
szerepet. 
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Kiutat az jelenthet, ha felhagyunk a próbálkozással, hogy a jelentések és a
nyelv közötti objektív kapcsolatot filozófiailag megalapozzuk, és egész egyszerű-
en primitív, elemzetlen tényként kezeljük azt a hétköznapi meggyőződésünket,
hogy kifejezéseink egyértelmű, objektív jelentéssel rendelkeznek. Ha így járunk
el, Kripkével ellentétben ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy igenis objektív tény-
kérdés, hogy a „macska” a macska vagy a qacska fogalmat jelöli, s következésképp
az is ténykérdés, hogy mi számít a kifejezés helyes használatának. Ez a feltéte-
lezés összhangban áll hétköznapi nyelvi gyakorlatunkkal, a „macska” kapcsán
például elmondható, hogy ha valaki egy fényképen szereplő, rosszul látható állat-
ra azt mondja, hogy macska, kijelentését hajlandó lesz korrigálni, mondjuk, ha
egy nagyítót adunk a kezébe, és azzal alaposabban megvizsgálja a képet, vagy ha
egyéb indokokkal tudunk szolgálni, amelyek azt támasztják alá, hogy a fényké-
pen nem szerepelhet macska. Teszi mindezt éppen azért, mert objektív jelentést
tulajdonít a „macska” szónak, ami arra készteti, hogy releváns információk esetén
feladja korábban igaznak tartott kijelentéseit. 

Wittgenstein szabálykövetéssel kapcsolatos nézetinek egyik lehetséges értel-
mezése szerint a helyes használat nem más, mint a nyelvhasználó közösség to-
vábbi tagjaival összhangban való használat. Ha ez így lenne, azaz ha a jelentést
a közösség nyelvhasználati szokásai rögzítenék, nem volna értelme megkérdő-
jelezni azon kijelentések igazságtartalmát, amelyet a közösség tagjainak nagy
többsége igaznak fogad el. Mindig lehetne ugyanis arra hivatkozni, hogy a nyelvi
közösség éppen abban az értelemben használja a mondatokat, hogy azok mind-
egyike igaz legyen. Nyelvi gyakorlatunk azonban nem igazolja ezt a képet. A
helyzet inkább az, hogy adott körülmények között minden további nélkül elgon-
dolható olyan helyzet, amelyben kiderül, hogy egy teljes nyelvi közösség téved.
Nem a priori kizárt például az, hogy kiderül, miszerint a Balatonban nem víz ta-
lálható, hanem valamilyen szokatlan, víznek tűnő folyadék, sőt az sem a priori
kizárt, hogy jövőbeli tudományos kutatások eredményeképpen kiderül, hogy a
víz nem H2O, hanem valamilyen más szerkezetű folyadék. Az, hogy megfelelő
információk birtokában készek vagyunk akár a nyelvi közösség egésze által el-
fogadott kijelentéseket is feladni, azt jelzi, hogy szavainknak olyan objektív je-
lentést tulajdonítunk, amelyhez a nyelvhasználat igazodik és nem fordítva.

Fontos látnunk, hogy az objektív jelentések ilyesfajta feltételezése nem hatá-
rozza meg a kifejezések konkrét használatát, inkább csak a használat kereteit je-
löli ki azzal például, hogy egy vita során csak kivételes esetekben lehet arra hi-
vatkozni, hogy „én így használom e szavakat és kész.” Nyelvhasználatunk elő-
feltételezi szavaink objektív jelentését, a helyes és nem helyes használat közötti
megkülönböztetést. Ha azok a szemantikai elméletek, amelyek azt a célt tűzték
ki maguk elé, hogy számot adjanak az objektív jelentés lehetőségéről, nem képe-
sek betölteni céljukat, célszerűbbnek tűnik másik irányból közelíteni a jelentés
kérdéséhez. E megközelítés alapvető, primitív tényként kezeli azt, hogy szavaink
objektív tartalommal rendelkeznek, míg a jel és jelentés közötti szemantikai
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7 Lásd Putnam, Hilary 1977/2003. „Modell és valóság”. Ford.: Farkas György. In Csaba Fe-
renc (szerk.): A matematika filozófiája a 21. század küszöbén. Budapest, Osiris. Kiadó; Putnam,
Hilary 1981. Reason Truth and History. Cambridge, Cambridge University Press.; Putnam, Hi-
lary 1981/1983. „Why there isn’t a ready-made world”. In uő.: Realism and reason. New York,
Cambridge University Press. (A név mögött szereplő első szám az első megjelenés idejét jelöli.)

8 Lewis, David 1983. „New Work for a Theory of Universals”. Australasian Journal of Philo-
sophy 61, 343–377. o.; Lewis, David 1984/1999. „Putnam’s Paradox”. In uő.: Papers on Meta-
physics and Epistemology. Cambridge, Cambridge University Press. 

9 Putnam, Hilary 1977/2003. 58. o.

viszony megalapozására vállalkozó filozófiai elméleteket ezen szemantikai vi-
szony különféle jellemzőinek leírásaként fogja fel. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
az objektív tartalmak posztulálása adja azt a keretet, amelyet a különböző sze-
mantikai elméletek töltenek fel tartalommal. Így például igaz ugyan, hogy a je-
lentés használatelmélete nem képes áthidalni a jel és a jelentés közötti szaka-
dékot, mégis meglehetősen jó eszközt ad kezünkbe annak eldöntésére, hogy a kü-
lönböző beszélők milyen jelentéssel használják kifejezéseiket.

III.

A hetvenes évektől kezdődően a referencia és a jelentés új, elsősorban Kripke,
Putnam és Donellan nevéhez köthető elmélete vált sztenderd nézetté. Az elmélet
fontos szerepet játszott abban, hogy a metafizika a 20. század utolsó harmadában
újra a filozófiai gondolkodás középpontjába került. Központi tézisei közé tarto-
zott ugyanis az elméletnek, hogy kifejezéseink közvetlenül, a fregei Sinn közve-
títése nélkül képesek vonatkozni a külvilágra, lehetővé téve ily módon a valóság
metafizikai szerkezetéhez való közvetlen hozzáférést. Az új elmélet számos kép-
viselője véli úgy, hogy bizonyos kifejezések jelentése nem más, mint a referenciá-
ja, így amennyiben a metafizikai viták szemantikai alapjait kívánjuk feltárni,
érdemes megvizsgálni, hogy a referencia új elmélete képes-e filozófiai megala-
pozását adni az objektív jelentés lehetőségének. 

A fregei Sinn közvetítő szerepének felszámolása után, jellemzően három javas-
lat merül fel a kifejezések referenciájának az új paradigmán belüli rögzítésére. E
javaslatok közül az első a kifejezés és a megjelölt tárgy közötti kauzális kapcso-
latra épít, a második a nyelvhasználók szándékára, míg a harmadik, David Lewis
nevéhez köthető megoldás a természetes tulajdonságok fogalmát hívja segítségül.

Az első két megoldási kísérlettel kapcsolatban Putnam meglehetősen erős el-
lenérveket fogalmazott meg, amelyeket többé-kevésbé döntőnek is gondolok7,
így jelen dolgozatban inkább David Lewisnak a referencia rögzítésével kapcso-
latos nézeteiről szólnék pár szót.8 Lewis Putnam metafizikai realizmussal szem-
ben megfogalmazott szemantikai érvének központi elemét próbálja cáfolni. Put-
nam szerint ugyanis „vagy mi interpretáljuk a nyelveket, vagy semmi a világon”9,
nincs semmiféle szemantikai ragasztó, amely kifejezéseinket a mi interpretációs
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10 Putnam tézise a referencia meghatározatlanságáról nagymértékben emlékeztet Kripke sze-
mantikai tényekkel kapcsolatos szkeptikus álláspontjára, azonban míg Kripke konklúziója a tar-
talmak rögzítésére szolgáló nyelvhasználat végességéből, a Putnam által megfogalmazott sze-
mantikai bizonytalanság a referenciának az igazságérték megőrzése melletti permutálásának
lehetőségéből adódik. 

11 Lewis 1984/1999: 228. o.

tevékenységünktől függetlenül a külvilág tárgyaihoz kapcsolná, márpedig – érvel
Putnam – az általunk igazként elfogadott mondatok tetszőleges halmaza sem ké-
pes rögzíteni a szubszentenciális kifejezések tartalmát.10 Lewis ez utóbbi kijelen-
téssel akár egyet is értene, azonban úgy véli, hogy téves Putnam azon elképze-
lése, hogy a referencia rögzítésében csakis nyelvhasználati tényezők játszanak
szerepet. A világ Lewis szerint nem valamiféle rendezetlen, képlékeny masszához
hasonló, amelyet tetszőleges módon lehet felosztani tárgyakra, illetve ezen tár-
gyak osztályaiból álló tulajdonságokra. Számos tulajdonság között ugyanis van
egy szűk elit osztály a természetes tulajdonságok, amelyek jobban tükrözik a ter-
mészetben fellelhető objektív összefüggéseket, mint más, nem annyira szoros
kapcsolaton alapuló, vagy éppenséggel ad hoc módon megkonstruált tulajdonsá-
gok, mint például a Nelson Goodman féle zöké. Ha a nyelvhasználat önmagában
nem képes egyértelmű interpretációt rendelni kifejezéseinkhez, akkor hívjuk se-
gítségül a valóságot – mondja Lewis. A különféle lehetséges interpretációk között
vannak olyanok, amelyek kevésbé és vannak olyanok, amelyek jobban illeszked-
nek a valóság objektív szerkezetéhez. Ennek fényében egy nyelv helyes, szán-
dékolt interpretációjának az az interpretáció tekinthető, amely az adott nyelv le-
hetőségeihez képest a legjobban meg tudja valósítani ezt az illeszkedést. 

Ha Lewis elméletének az a célja, hogy megmagyarázza, miként tesznek szert
kifejezéseink objektív tartalomra, aligha éri el ezt a célt. Lewis és a hozzá hasonló
realisták szerint a valóság objektív szerkezete független attól, hogy az éppen ak-
tuális fizikai és metafizikai elméletek mit mondanak a valóságról. Szerencsés
esetben a tudományos elméletek helyesen írják le a valóságot, de semmiképp nem
analitikus evidencia, hogy a valóság szerkezete megegyezik a tudományos elmé-
letek által tételezett szerkezettel. A valóság objektív szerkezetét csak akkor tud-
juk felismerni, ha tudományos elméleteinkről el tudjuk dönteni, hogy igazak-e
vagy hamisak, azaz valamilyen módon képesek vagyunk összevetni őket a való-
sággal. Ehhez azonban először is tisztában kell lennünk elméletünk tartalmával,
márpedig Lewis szerint ezt a tartalmat éppen az határozza meg, hogy milyen a
valóság szerkezete, azaz hogy a valóság szerkezetéről szóló tudományos elméle-
teink igazak-e vagy hamisak. „A realizmusnak realizmusra van szüksége” – írja
Lewis a Putnam’s Paradoxban11. E kép szerint a valóság interpretálja elméletein-
ket, és el is dönti helyességüket, éppen csak mi nem tudunk sem arról, hogy mi
is lett az elméleteink tartalma, sem arról, hogy mi lett helyességükkel kapcsolatos
döntés eredménye. 
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Kedvezőbb képet mutat a lewisi elmélet, ha nem az objektív referencia meg-
alapozásának elméleteként értelmezzük. Ha a korábban mondottakhoz hasonlóan
a referenciára mint primitív, elemzésre nem szoruló szemantikai tényre tekin-
tünk, Lewis tézise, miszerint a szándékolt interpretáció figyelembe veszi a termé-
szetes összefüggéseket, a valóság objektív struktúráját, új értelmet nyer. A felté-
telezés, miszerint kifejezéseink a világban előforduló valóságos entitásokat, össze-
függéseket jelölnek (a tulajdonneveink „igazi” tárgyakat, fajtaneveink „valódi”
természetes fajtákat), nem pedig önkényes konstrukciókat, egyrészt azzal jár,
hogy Quine álláspontjával összhangban azt mondhatjuk: „egyetlen állítás sem im-
múnis a revízióval szemben”, azaz, hogy nem léteznek olyan, fogalmi sémánkat
jellemző analitikus kijelentések, amelyeket ne lehetne felülbírálni, másrészt pe-
dig azzal, hogy egy vita során nem megengedett eszköz a nyelvi kifejezések
használatának önkényességére hivatkozni annak érdekében, hogy fenntarthassuk
álláspontunkat. E megközelítésben az objektív, egyértelmű strukturális jellem-
zőkkel rendelkező referenstartomány posztulálása, nem más, mint egy nyelv-
használati vezérelv, amely kijelöli azt a keretet, amelyben különbséget lehet ten-
ni igaz és pusztán igaznak gondolt kijelentések között, vagy meg lehet különböz-
tetni egymástól a víz és a víznek tűnő folyadék fogalmát.

Visszatérve a metafizikai viták tartalmasságának szemantikai feltételeire, úgy
vélem, hogy egy olyan szemantikai kép, amely az objektív jelentést primitív sze-
mantikai tényként kezeli, a metafizikai elméletek tartalmasságának szükséges fel-
tétele. Úgy gondolom továbbá, hogy a primitív objektív jelentés feltételezése
nyelvhasználati szokásaink legalapvetőbb előfeltevései közé tartoznak. Ha ez így
van, akkor az olyan, hétköznapi ontológiánk érvényességére irányuló kérdésekre,
mint például „Léteznek-e asztalok?”, „Léteznek-e fizkai tárgyak?” nem csak olyan
típusú válaszok születhetnek, mint például a „Természetesen léteznek, ezt min-
denki tudja”. Amennyiben az asztalok, a fizikai tárgyak létezését érintő a kérdés
megválaszolásához egy, a hétköznapinál bővebb, filozófiai és egyéb szempontokat
is magában foglaló szempontrendszert hívunk segítségül, minden további nélkül
elgondolható, hogy a válasz tagadó lesz. A primitív objektív jelentés feltételezése
azt is biztosítja továbbá, hogy a szempontrendszer kibővítése nem jár szavaink
jelentésének megváltozásával, így a válasz releváns lesz az eredeti kérdés vonat-
kozásában. Hasonló megállapítások tehetők a rivális metafizikai elméletek közötti
vitákkal kapcsolatban is. Ezek esetében is két dolog szükséges a viták tartalmas-
ságához: egyrészt megegyezés arról, hogy a kifejezéseket ugyanabban az objektív
értelemben használják, másrészt kellően tág szempontrendszer, amely a hétköz-
napi meggyőződéseinken túl filozófiai, természettudományos és egyéb elméleti
megfontolásokat is tartalmaz.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy nyelvhasználatunk, fogalmi sémánk jellem-
zői lehetővé teszik tartalmas metafizikai kérdések megfogalmazását, illetve ezek
megválaszolását. A kései Wittgenstein álláspontjával ellentétben azt kell monda-
nunk, hogy igenis lehetséges metafizikai nyelvjáték, és nem igaz, hogy a filozófia
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12 Wittgenstein, Ludwig 1953/1998. Filozófiai vizsgálódások. Budapest, Atlantisz Kiadó. 82. o.

mindent úgy hagy, ahogy van.12 Ha helyes az, amit mondtam, akkor lehetséges
a valóság általános szerkezetéről tartalmas vitát folytatni, adott esetben akár a
hétköznapi evidenciáinkat is felülírni. Úgy gondolom azonban, hogy mindez fo-
galmi sémánk általános szerkezetének következménye, így egyáltalán nem biztos,
hogy a kortárs metafizikai elméletek elérik legfontosabb céljukat, a minden fo-
galmi sémától független Valóság feltérképezését. Minden további nélkül el tu-
dunk gondolni olyan lényeket, akik fogalmi sémája eltér a miénktől, s ennek
eredményeképp a metafizika lehetőségével, a metafizikai elméletek konkrét
tartalmával kapcsolatban a miénktől eltérő eredményre jutnak. Igaz ugyan, hogy
az, amit el tudunk gondolni másokról, nem minden esetben releváns annak vo-
natkozásában, hogy mit tudunk elgondolni saját magunkkal kapcsolatban. Speciel
személy szerint úgy vélem, hogy egy, a miénktől eltérő fogalmi séma elgondolá-
sának lehetősége nem jelenti azt, hogy tényleg lehetséges volna másként gondol-
kodnunk a világról, így a metafizika, ha a Valóságot nem is, a valóság általános
szerkezetét mégis csak leírhatja.



1 „Ismeri az 1771-es kanti Megfigyelések a szép és fenséges érzésérőlt? Takaros kis írás len-
ne, ha egyáltalán nem szerepelnének a címben a ’szép’ és ’fenséges’ kifejezések, s magában a
könyvecskében is kevesebbszer bukkannának föl. Telis-teli bűbájos megjegyzésekkel az embe-
rekről, s már csírázni láthatjuk benne [Kant] alapelveit. Bizonyára ismeri.” A levél, melyből idé-
zek, 1795. február 18-án, Weimarban kelt. A magyar fordításon némileg módosítottam, vö. De-
ák 1984, 62. ff.

2 A voltaképpen csak pályája legelején Kantra fókuszáló Vidrányi belátásai és eredményei
máig alapvető jelentőségűek a hazai Kant-kutatásban – nem ártana tenni a Vidrányi-felejtés el-
len! –, s úgy vélem ez különösen érvényes három vonatkozásban. Vidrányi (i) (egy nagyon is
kritikusan szemlélt) Heidegger nyomán kiemeli filozófiai antropológia és metafizika(kritika)
szükségszerű összekapcsolódását Kantnál, (ii) megkülönböztet egy második kanti fordulatot,
(iii) küzd az ellen, hogy a königsbergi filozófust zárt rendszergondolkodóként kezeljük, akinek
úgymond a három kritika jelentené a kizárólagos gondolkodói munkásságát. Vö. Vidrányi 1998.

VÁLASZ A KÉRDÉSRE: 
MI A MEGFIGYELÉSEK?
Hát a Megjegyzések?

Czeglédi András

Kennen Sie die Kantischen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen von 1771? Es wäre eine recht artige Schrift, wenn die Worte schön
und erhaben auf dem Titel gar nicht stünden und im Büchelchen selbst seltner
vorkämen. Es ist voll allerliebster Bemerkungen über die Menschen, und man
sieht seine Grundsätze schon keimen. Gewiß kennen Sie es schon.

Goethe Schillernek1

MMMMIIII A MACSKA A MACSKA A MACSKA A MACSKA????  Miként tekinthetünk Kant prekritikai korszakának esztétikai
opus magnumára, jelesül a Megfigyelések a szép és fenséges érzéséről (továbbiak-
ban: Megfigyelések) című műre? Biztos fogódzót nyújtanak-é olyan jól bevált
hívószavak, mint ’prekritikai korszak’, ’opus magnum’ vagy akár ’esztétika’? S ha
nem, akkor Vidrányi Katalint parafrazálva: mi a macska a Megfigyelések?2

A tudományos igényű szakirodalom válasza többnyire igencsak elüt a mottó-
ban szereplő – szerintem kifejezetten találó – goethei értelmezéstől. Ugyanis
utóbbitól eltérően előbbi, a szakma, általában a diszkontinuitást hangsúlyozza.
A prepreprepre-kritikait, sőt a prepreprepre-esztétikait. Morálfilozófiai téren pedig az érzületetikai
vonásokat, melyet majd a kritikai korszakban felvált a nem talmi érzésre, hanem
az ember mint eszes lény autonómiájának lehetőségére épülő és építő etika. 

Jelen tanulmány a következőkre tenne rövid és így szükségképpen elnagyolt
kísérletet. 1. Korántsem tagadva a moral sense hatását a Megfigyelésekre, s még
kevésbé tagadva Az ítélőerő kritikájának minőségi újdonságát és fölényét, rá sze-
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3 Vö. „Rousseau. Szintetikusan jár el, s így a természeti emberből indul ki; én analitikusan
járok el, s a civilizáltból indulok ki.” Kant: Megjegyzések a Megfigyelésekben, 345. o.

4 Ld. Shell 2002, 455. o.
5 Tehát 1764–66-ban (a Megfigyelések 1763-ban íródott és 1764-ben jelent meg). A magyar

kiadás – jogosan, a legújabb német kritikai kiadás nyomán – különválasztja a Megfigyelések fő-
szövege előtti részekbe (a címnegyedbe stb.) és a főszövegbe jegyzetelt, tengernyi rövidebb-
hosszabb fragmentumokból álló Megjegyzéseket – melyekből csak részleteket közöl –, illetve
az ugyanekkor született, kurta és teljes egészében hozott Kiegészítések a Megfigyelésekhezt
(Lose Blätter zu den Beobachtungen). A Lose Blätter cím árulkodó: a szerzői példány kötetvégi
szabad oldalaira – ha úgy tetszik: a jegyzetoldalakra – skribált szöveget jelöl. Az egyszerűség
kedvéért a Megjegyzésekbe a továbbiakban beleértem a Lose Blättert is. A magyar kötetkiadás,
meglehet kissé nyakatekert módon, vissza kívánta adni a tipo- és topográfiai különbséget: ezért

retnék mutatni egyfajta, persze roppant specifikus folyamatosságra – ha úgy
tetszik: kísérletet tennék a goethei „csírázni láthatjuk benne” illusztrálására. 2.
Eközben problematizálnók olyan fent említett terminus technicusokat, mint
’prekritikai’, ’opus magnum’, ’esztétika’. 3. Mindezek során válaszkezdeménnyel
élnék, hogy mi a macska a Megfigyelések.

Törekvésem egyáltalán nem szigorúan analitikus jellegű, bármennyire is
– ilyesmit sugallna esetleg a pontokba szedettség (ez ellen próbáltam védekezni

2. „eközben”-jével és 3. „mindezek során”-jával)
– nagy hagyománnyal bír az analitikus Kant-kommentálás úgy általában véve
– jogosult lenne ez konkrétan a Megfigyelések, s különösen annak kanti ön-

kommentárja kapcsán.3 
uuu

EEEEGYGYGYGY FORDÍTÓ VALLOMÁSÁBÓL FORDÍTÓ VALLOMÁSÁBÓL FORDÍTÓ VALLOMÁSÁBÓL FORDÍTÓ VALLOMÁSÁBÓL.... Susan Shell alapos és gondos tanulmányát azzal
kezdi, hogy felemlíti: bár a Megfigyelésekben gyakran szokás kutakodni-bá-
nyászni (manapság elsősorban azért – teszi hozzá, egyszerre óvatosan igenelve
és ugyanakkor érezhető távolságtartással kezelve e politically correct manapsá-
got –, hogy rögtön elítéljék a kétségtelenül jelenlévő nemi és rasszista sztereotípi-
ákat), a művet mégis ritkán szemelik ki komolyabb tanulmányozásra.4 Ám itt és
most még csak a valóban csekély számú beható elemzés részletes ismertetésére
sincs lehetőség. Némely emblematikusnak vélt interpretációra támaszkodva, hol
egyetértve, hol feleselve: eltöprengek, olykor előnyben részesítve – már csak a
Megfigyelések és kanti önkommentárja magyarítójaként is – a szövegközeliséget,
az eye on the paper- vagy stílszerűbben: az Auge auf dem Papier-olvasatot. 

Ha már itt tartunk: kiemelkedő fontosságú a Megfigyelések szerzői példányá-
nak vákát oldalaira és a margóra írt Kant-jegyzetekből összeálló Megjegyzések
a Megfigyelésekben (továbbiakban: Megjegyzések) vizsgálata.

uuu

AAAA    MMMMEGJEGYZÉSEKEGJEGYZÉSEKEGJEGYZÉSEKEGJEGYZÉSEK::::    FORDULATOKBAN GAZDAGFORDULATOKBAN GAZDAGFORDULATOKBAN GAZDAGFORDULATOKBAN GAZDAG.... E sajátos szövegegyüttes a Megfi-
gyelések megjelenése utáni két évben keletkezett,5 s érdekes gondolati elmozdu
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ragaszkodott a Megjegyzések címében a német „eredeti” helyhatározójához (in(in(in(in den den den den Beobach-
tungen, a Megfigyelésekben).ben).ben).ben). Az „eredeti” jelző persze megtévesztő, lévén szó hagyatéki textus-
ról, (i) melyet szerzője sem címmel nem látott el, sem kiadni nem szándékozott, (ii) mely két
(kritikainak tekinthető) változatban is létezik: az akadémiaiban (Bemerkungen és Lose Blätter
együtt, cím: Bemerkungen zuzuzuzu den den den den Beobachtungen) és a Marie Rischmüller-féle javított, leg-
újabb kritikai kiadásban.

6 Blandl 2004, 99. o.
7 Egyetlenegyszer, s ráadásul egyfajta elhatárolódó dicséret vagy ironikus ambivalencia je-

gyében: nagyon-nagyon nem szeretné azt állítani, mint Rousseau, hogy a nő sosem lehet több
egy nagy gyereknél – de „az éles szemű svájci Franciaországban írta mindezt”, ahol a nők meg-
becsülése már nem a régi. Vö. 326. o. 2. lj.

lást jelez (erről az alábbiakban még szót ejtünk); egyben a leghívebb beszámoló
arról az elementáris Rousseau-élményről, mely már a Megfigyeléseket papírra
vető Kantot is magával ragadja. A Megjegyzések nem autorizált könyvként, de
könyvbenbenbenben, egy hátrahagyott szerzői kötetben jött világra – s ugyebár habeant sua
fata libelli. A Prekritikai írásokat derekasan szemléző Blandl Borbála így ír: „Sú-
lyos gyakorlati következménynek nevezhető például az, hogy a Rousseau-hatás
megítéléséhez nélkülözhetetlen Megjegyzések a Megfigyelésekhez, amely a kéz-
iratos hagyaték része, csak 1942-ben jelent meg gondozott kiadásban, minek kö-
vetkeztében a Kant korai etikai nézeteivel foglalkozó munkák egy része egysze-
rűen nem támaszkodhatott teljes szövegre.”6 Sőt és még sőtebb. A méltán maga-
san jegyzett akadémiai kiadás huszadik kötetében 1942-ben publikált szövegvál-
tozattal is akadtak gondok, majd az egykoron Kant, végül pedig a Staats- und
Universitätsbibliothek Königsberg tulajdonában lévő példány, az állomány ’Ms
2571’ jelzetű darabjaként, 1945 Königsbergjében eltűnt. 

Persze előbb minden oldaláról készült fotókópia. Elröpült pár évtized, aztán
a nyolcvanas évek közepén Reinhard Brandt és Werner Stark a kópiák alapján
új kiadást készítettek elő. A munkálatok közben kiderült – nem egészen várat-
lanul –, hogy az akadémiai szövegvariánsban számos félreolvasás akad, s hogy
további jegyzetek sokaságára lenne szükség. Így jött létre 1991-ben Marie Risch-
müller kommentár-apparátusával és szerkesztésében a kurrens német kiadás, a
Brandt és Stark sorozatszerkesztette Kant-Forschungen harmadik köteteként,
mely a magyar fordítás alapjául szolgált. 

uuu

HHHHELYREIGAZÍTÁSELYREIGAZÍTÁSELYREIGAZÍTÁSELYREIGAZÍTÁS.... Mi képezi a Megjegyzések jelentőségét, miért érdemes együtt
és egyszerre tárgyalni a Megfigyeléseket és a Megjegyzéseket? A válasz az eddigi-
ekből is sejthető: bár Kant már a Megfigyelésekben is nyíltan hivatkozik Rous-
seau-ra,7 s látnivaló, hogy erőteljesen az Emil befolyása alatt áll, ám a Megjegy-
zésekben található az a néhány híres vallomásos-revelatív locus, amelyekből
mérhetővé válik a szellemi találkozás teljes hordereje. Roppant izgalmas, ahogy
e Rousseau-revelációban az irányzatos értelemben vett szentimentális és a rend-
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8 „A filozófia területe ebben a világpolgári értelemben [tehát lényegi, nem iskolás értelem-
ben; Kant az előzőekben megkülönbözteti a filozofálás eme két lehetséges módozatát – Cz. A.]
a következő kérdésekre vezethető vissza: 1. Mit lehet tudnom? 2. Mit kell tennem? 3. Mit sza-
bad remélnem? 4. Mi az ember? Az első kérdésre a metafizika válaszol, a másodikra a morál,
a harmadikra a vallás, a negyedikre az antropológia. Alapjában véve azonban az antropológiá-
hoz sorolhatnók mindezt, mert a három első kérdés az utolsóra vonatkozik.” A híres citátum
– Nyíri Tamás fordításában – itt a Logikból származik. Vö. Akademie-Ausgabe IX., 25. o. Szinte
ugyanebben a megfogalmazásban olvashatjuk e gondolatot a Pölitz-féle metafizikai előadások-
ban és az 1793. május 4-én Stäudlinnak írt levélben. Vagyis azt hihetnénk, hogy a kései évek
belátásával állunk szemben, hiszen már a Logikkal és a Pölitz-féle előadásokkal is a az 1780-as
évek végén járunk. Valójában már az 1772 februárjában Herznek írt levélben, melytől a koperni-
kuszi és kritikai fordulatot általában számítani szokták – hiszen Kant itt számol be a TÉK eszméjé-
nek megszületéséről –, szóval már a hetvenes évek elején ott az a gondolat, hogy „a mind ez ideig
rejtőzködő metafizika kulcsát” az emberben (leszűkítő episztemológiai olvasatban: a megismerő
emberi szubjektumban) kell keresnünk. Jelen tanulmány középponti állítása pedig az, hogy már
kb. 9 évvel a híres Herz-levél előtt nyomon követhető az antropológiai kérdésfeltevés hangsúlyos-
sá válása Kantnál, s maga a nyom a Megjegyzésekkel együtt olvasott Megfigyelések.

teremtő mozzanat kiegészítik egymást, s ahogy Newton és Rousseau neve egymás
mellé kerül. „Volt idő, mikor úgy hittem: egyedül ez [a tudásszomj csillapítása –
Cz. A.] válhat az emberiség becsületére, s megvetettem a mit sem tudó csőcselé-
ket. Rousseau igazított helyre. […] Newton látta meg elsőként, hogy a rend és
szabályosság a nagyfokú egyszerűséggel párosul, s ott, ahol előtte rendezetlen-
ségbe és rosszul rendezett sokféleségbe botlottunk, azóta geometriai pályán ha-
ladnak az üstökösök. Rousseau fedezte föl elsőként a különböző emberek által
fölvett alakok sokféleségében a mélyen rejtőző emberi természetet és a rejtett
törvényt, melynek alapján megfigyelései segítségével igazolást nyer a gondvise-
lés.” (361 p., 366. ff.)

A Megfigyelésekből annyi derül ki, hogy szerzője minden valószínűség szerint
olvasta az Emilt, és az hatott is rá, a Megjegyzésekből viszont az, hogy a kanti
gondolkodás és világérzékelés alapvető változáson – fordulaton! – ment keresztül.
AAAA    MegfiMegfiMegfiMegfigyelésekgyelésekgyelésekgyelések és a  és a  és a  és a MegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzések e g y ü t t e s e n  az ún. antropológiai fordu- e g y ü t t e s e n  az ún. antropológiai fordu- e g y ü t t e s e n  az ún. antropológiai fordu- e g y ü t t e s e n  az ún. antropológiai fordu-
latlatlatlat els els els elsőőőő hiteles dokumentumai a Kant-életm hiteles dokumentumai a Kant-életm hiteles dokumentumai a Kant-életm hiteles dokumentumai a Kant-életműűűűben.ben.ben.ben. Márpedig az antropológiai
fordulat – mely legtömörebb megfogalmazásában azonos lesz az érett Kant ama
belátásával, hogy a filozófia összes kérdése a „Mi az ember?” antropológiai kérdé-
séből eredeteztethető – a kanti gondolkodás ettől és innenje.8 Egyrészt a filo-
zófiatörténetben mindszokásosan Kant nevéhez szokás kötni a modern nyugati
metafizika antropológiai fordulatát; mások neve mellett, de elsősorban mégiscsak
az ő nevéhez. Másrészt a Kant-œuvre-ön belül maradva, antropológiai fordulat
nélkül nincs kritikai fordulat, kopernikuszi fordulat stb.; a ’szükséges, de nem
elégséges’ feltételek közül tán a legszükségesebb. Harmadrészt a fordulatokon kí-
vül és túl az antropológiai kérdésfeltevés az, amely ha nem is folyamatosságot, de
legalább keretező összefüggésrendszert vagy végső vonatkozási pontot teremt a
„második negyven évben”, vagyis a Megfigyelésektől a bölcselő haláláig.

uuu
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9 Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a legolvasottabb is, s főleg nem jelentette ezt Kant éle-
tében! A Megfigyelések hétszer jelent meg a filozófus haláláig, s nagyobb példányszámban,
mint a TÉK.

10 Ez persze sokkal bonyolultabb, hiszen Kanttal van dolgunk. „E Prolegomenát nem tanu-
lók, hanem jövendő tanárok használatára szánom” – kezdi előszavát a ’königsbergi kínai’. Szó-
val korántsem mindenkinek bevezetés. De ez még hagyján: a Prolegomena már jelzi a kritikai
gondolatrendszeren belüli változásokat, mérföldkő a TÉK első és módosított, második kiadása
közti úton.

11 Ld. John Éva és Tengelyi László utószavát, Kant 1999, 174. o.
12 Kanttal semmi esetre sem feledtette. A Megfigyelések nem egyszerűen hétszer jelent meg

az életében, hanem hét változatlan utánnyomásban – miközben a perfekcionista Kant lényegé-
ben soha semmi írást sem bocsátott ki a keze közül, ha pici elégedetlenség is maradt benne (in-
kább eltekintett a publikációtól, vagy az újrapublikálás során átírta az egészet). És meghökken-
tően erős a folyamatosság a Megfigyelések, illetve a kései antropológiai írások és előadások kö-
zött (szerkezeti felépítésükben; de olykor szövegszerű egyezések is kimutathatóak). Larrimore
odáig elmegy, hogy a kanti antropológiában értelmetlenség a kritikai-prekritikai megkülönböz-
tetés, inkább érdemes a filozófus korai és érett nézeteiről beszélni; s az érett Kant a hagyomá-
nyos besorolás szerint még jó hosszan prekritikai. Vö, Larrimore 2001, 261. o.

13 „Hogy vajon Kant Rousseau-ból merítette-e ezt a fölismerést, vagy inkább ő maga rejtette
el azt Rousseau írásaiban, értelmetlen és érdektelen kérdés; hisz épp a legfinomabb szellemi és
eszmei összefüggésekre igaz az a tétel, amelyet Kant az elméleti megismerés a priorijaként fo-
galmazott meg, hogy tudniilik csak azt ismerjük meg igazán a dolgokban, amit >>mi magunk
helyezünk beléjük<<.” Cassirer 2001, 99. ff. 

HHHHATÁSATÁSATÁSATÁS,,,, TÖRTÉNET TÖRTÉNET TÖRTÉNET TÖRTÉNET,,,, PÁRHUZAM PÁRHUZAM PÁRHUZAM PÁRHUZAM.... Mindez megfogalmazható príméren hatástörténeti
hangszerelésben is. 

Egyfelől – okkal vagy ok nélkül – gyakran szokás Kant főművének tartani A
tiszta ész kritikáját (továbbiakban: TÉK), mely mintegy a kriticizmus organonja;
s bizonyosan a filozófus legismertebb írása.9 A TÉK-hez kanti intenciók szerint
a Prolegomena nyújt bevezetést,10 s e könyvben „Kant megkísérli a maga gondo-
latait Hume törekvéseivel problématörténeti összefüggésbe hozni”.11 Másfelől jó-
val a TÉK kidolgozása előtt, sőt a (TÉK-et lehetővé tevő) kritikai fordulat legelső
általánosan elfogadott írásos-programatikus nyoma – vagyis az 1772 februárjában
Herzhez írt levél – előtt bekövetkezik Kantnál az antropológiai fordulat. Ennek
nincs lenyomata a TÉK-hez hasonló, kanonizált műben, mely picit is megfelel-
tethető lenne a Kanttal kapcsolatos szigorúan szisztematikus és többszázoldalas
elvárásoknak, ámde felvetésem szerint a Megfigyelések és a Megjegyzések a szó-
ban forgó fordulat hírnökei. A Megfigyelések implicit, a Megjegyzések pedig tel-
jességgel explicit Rousseau-hatásról tanúskodik. 

Ha az antropológiai fordulatot (s így a Megfigyeléseket, ill. a Megjegyzéseket)
kicsit is komolyan vesszük, akkor nem feledtetheti velünk a kritikai fordulat és
ami utána következett (ergo a TÉK valamint – ahogy, apage Satanas!, Baeumler
mondaná: az esztétikai problémának a fejlődésére nézve – Az ítélőerő kritikája).12

A külső hatástörténet nyelvén szólva: Hume felbukkanása nem ok arra – bárkit
is értett Kant Hume-on –, hogy feje búbjától a talpáig kijelöljük Rousseau-t – bár-
kit is értett Kant Rousseau-n –,13 s megnyomjuk a ’töröl’ gombot. A Prolegomena
önvallomása szerint ugyan Hume „ébresztette fel dogmatikus szendergéséből”
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14 Ráadásul e szűk keretek közt épp csak megemlítvén, hogy a – bármily metonimikusan ér-
tett, a morálfilozófiára és az ismeretelméletre stb. egyaránt kiterjedő, az empirista hagyomány
jókora hányadát felölelő – Hume-hatás sosem volt kizárólagos Kantnál. Bár a hatvanas évek kö-
zepén arról ír, hogy Shaftesbury, Hutcheson és Hume „jutottak még a legmesszebbre az erköl-
csiség alapjainak fölkutatásában”, de az ő érzületetikai kísérletüket is „befejezetlennek és hiá-
nyosnak” találta. Ld. Tengelyi 1984, 101. o., Tengelyi 1988, 44. o. A Megfigyelések egyébként
kiváló, de szerintem egyoldalú moral sense értelmezései (Bowman, Larrimore, Shell) mintha
elfeledkeznének: (i) a mű részvétellenességéről, (ii) az alapelvekre épülő igazi erény és az érzü-
letetikai, ún. adoptált erények már itt is hangsúlyos kanti megkülönböztetéséről, (iii) s végül
arról, hogy Kant csak pragmatikai alapon tesz engedményt az adoptált erényeknek, mivel az
emberiség nagy többsége nem principiális, hanem érzelmi alapon juttatható el bármi erényes-
séghez. A Megfigyelések legfontosabb nem moral sense értelmezése, vagyis Baeumleré, pedig
nem tud, nem tudhat és nem is akar tudni a Rousseau-hatás súlyáról. Így miközben helyesen
és találóan antropológiaként írja le a prekritikai esztétikát, vagy felhívja a figyelmet Burke
Hume-mal szembeni jelentőségére a kanti esztétikában, mégis odáig egyszerűsít és torzít, hogy
a „wolffi-baumgarteni empirikus pszichológia a kanti antropológia fő történeti forrása”. Baeum-
ler 2002, 258. ff. 

Igen, bármily paradox is – az előző lábjegyzet alapján talán nem is annyira –, azt akarom
sugallni, hogy Rousseau az érzületetikával történő szakítás igen fontos köztes állomása Kant
számára. 

15 Larrimore 2001, különösen 271–283. o.
16 Vö. Kant 2005, 248. o.

Kantot, ám ez nem feledtetheti, hogy a Megjegyzések szerint „Rousseau igazította
helyre”.14 

Ugyanakkor kétségtelen: helyreigazítás ide vagy oda, ha Kant szisztematikus
igényét tartjuk szem előtt, akkor a Megfigyelések a Megjegyzésekkel együtt sem
valaminő filozófiailag elaborált antropológia. Hic Rhodus, hic salta.

uuu

UUUUGRÁSGRÁSGRÁSGRÁS VAGY FORDULAT VAGY FORDULAT VAGY FORDULAT VAGY FORDULAT;;;;    SSSSOPHIEOPHIEOPHIEOPHIE HALASZTÁSA HALASZTÁSA HALASZTÁSA HALASZTÁSA.... A Prolegomena és a Megjegyzések
közötti párhuzam nem csupán a felébresztettség és helyreigazítottság rokon él-
ményéből fakad; mindkét mű hangsúlyeltolódást is jelez. A TÉK és a Prolego-
mena kapcsán ld. fentebb a 9. sz. jegyzetet; de újólag rákérdezve: mit jelent a
hangsúlyeltolódás a Megfigyelések és Megjegyzések vonatkozásában? – már azon
kívül, hogy a Rousseau-hatás sokkal elementárisabb az utóbbiban.

Van olyan értelmező, aki temperamentumos változást észlel.15 Kant vagy há-
rom évtizeden át tartott antropológiai jellegű egyetemi előadásokat, s ezekben fo-
lyamatosan érintette a lelki alkat kérdését. Ám ahogy elmozdul az érzületetikától
a morális autonómia lehetőségére alapozott etika felé, lelkialkat-elmélete is mó-
dosul. A Megfigyelésekben még így ír: „Minthogy a flegmatikus elegyes alkatába
általában nemigen vegyülnek bele sem a fenséges, sem a szép alkotóelemei, ez a
lelki alkat nem tartozik vizsgálódásaink körébe.” (304. o.) Ezzel szemben a Prag-
matikus érdekű antropológiában a flegma erő lehet, mely pótolja a flegmatikusban
a bölcsességet, amiért is sűrűn emlegetik őt filozófusként is.16 Az utolsóból lesz az
első: a korai korszakban erős távolságtartással, majdhogynem megvetéssel kezelt
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17 Larrimore 2001, 274. ff.
18 Shell 2002.
19 „Hereafter – thanks to the self-generated ideas of a reason purified of everything sensu-

ous – principles become self-guiding. When his Critique of Judgment finally appears, Sophie
has gone missing.” Shell 2002, 465. p. És egy esztétikai-regényelméleti mellékszál: „Observa-
tions catches Kant still open to the possibility of finding a woman he can respect without ceas-
ing to desire, and of thus uniting a lower with a higher female beauty. Yet, even here, he is all
but resigned to the impotence of such a wish – an impotence that he will later associate especi-
ally with novels.” Uo. 466. o.

flegmatikus alkat fokozatosan rehabilitálódik, s a kései antropológiában a filozo-
fikus alkat lehetősége (az esetek többségében nyilván korántsem valósága) lesz. És
az elmozdulás első jeleit éppen a Megjegyzésekben észleli az interpretátor.17

Egy másik – az előbbit jól kiegészítő, biográfiai adalékokkal szolgáló, de szán-
déka szerint a kanti gondolkodást semmiképpen sem az életrajz kontingenciáira
leegyszerűsíteni óhajtó – értelmezésben egy csalódás történetének dokumentu-
mait olvashatjuk.18 

Értsd: a Megfigyelések Kantja életvidám, elmés társalgó. Túlzás nélkül: igazi
partiarc, akiért aggódik Hamann, hisz a ’társasági szórakozások örvénye’ teljesen
elvonja őt az írástól, s hogyan fogja így akár egyetlen munkáját is befejezni. Kö-
nigsberg ekkoriban – részint az orosz megszállás következtében! – elszakad a szi-
gorúan puritán pietizmustól, a városban fellendül a szalonélet. Ennek egyik fon-
tos alakja az a Maria Charlotta Jacobi, akihez Kant (némi versunkenes Kulturgut
következik:) platonikusan kötődhetett. Nem csekély mértékben egy M. Jacobi-
levél az, melyre Frédéric Pagès alias Jean-Baptiste Botul szórakoztató fake-je, az
Immanuel Kant szexuális élete épül. Mindenesetre Kantot ebben a pár évben fog-
lalkoztatja leginkább a megházasodás ötlete in concreto; a két nem közötti társi-
asság mint minden morális és esztétikai kultúra alapja pedig úgy általában. Lé-
nyegében utóbbit tárgyalja a Megfigyelések egész harmadik szakasza, címe sze-
rint: „A fenséges és a szép különbségéről a két nem kapcsolatában” (308–323 p.).
Ha úgy tetszik, Kantot a legkomolyabban érdekli nem csupán Emil, de Emil jö-
vendőbelije, a bölcsességet nevében hordozó Sophie is. Mi több: a Megfigyelé-
sekben a női nem a tulajdonképpeni edukatív nem, egyfajta sajátos bölcsesség
megtestesülésének lehetősége; az emberi nevelés problémájának megoldása a
magasabb rendű (erkölcsi) és alacsonyabb rendű (érzéki) női szépség összehan-
golásán áll vagy bukik. Na, ez az, ami a Megjegyzésekkel tova; Kant személyes
életéből szintén. Sophie eltűnik. S nem is jön többé vissza.19 

uuu

LLLLEVÉLEVÉLEVÉLEVÉL    &&&& VÁLTÁS VÁLTÁS VÁLTÁS VÁLTÁS;;;; BALD ODER NIE BALD ODER NIE BALD ODER NIE BALD ODER NIE.... Míg Kant nem válaszolt Maria Charlotta leve-
lére, Schiller, ha tehette, rögvest tollat ragadott, hogy Goethének írjon. Gyorsan
reagált a mottónkban feltett kérdésre is. Igen, ismerte a Megfigyeléseket, s tö-
kéletesen osztotta barátja véleményét. Ugyanakkor két további bíráló megjegy-
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20 Deák 1984, 64. o.
21 Beszédes Goethe évszámtévesztése: 1771-esre taksálja a Megfigyeléseket. Mint említettem,

Kant népszerű kötete 1764-ben jelent meg először, s a bölcselő haláláig hét változatlan után-
nyomást is megélt.

22 Nem hinnők, hogy Goethe otthon lett volna a Kant-filológia részleteiben. De talán nem
érdektelen megjegyezni, hogy évszámlapszusa eszmetörténetileg jelentésteli. 1771-ben Kant
már az ún. akadémiai Székfoglaló értekezés után van, mely a bevett értelmezés szerint véglege-
sen és drasztikusan azt a „platóni fordulatot” jelzi Kantnál, mely közvetlen előkészítője a kriti-
kai-kopernikuszi fordulatnak. Ld. Tengelyi 1984, 101. o. A kritikai fordulat datálási problémá-
jához ld. Kreimendahl 1990.

zéssel is élt. A komoly tárgyhoz képest és Kantnál szokatlanul a mű stílusa túlsá-
gosan is játékos és virágos; másfelől a „kivitelezés csupán antropológiai természe-
tű, és a szépség végső okairól nem tudunk meg belőle semmit”.20

Valóban, a stíl játékos és virágos: derűs; bizonyíték arra, hogy Kant nem csu-
pán kőkemény filozófiai munkák szerzője. A Popularphilosophie legjobb hagyo-
mányai jegyében olyan szövegeket is publikált,21 melyeket a Kant-tanítvány Bo-
rowski, a Megfigyelések vélhetőleg első recenzense, nem csak a tudósok dolgozó-
szobájában, hanem a hölgyek tisztálkodó asztalán is látni akart. Borowski, a kife-
jezés régi és patinás értelmében, elérti mesterét; látja Sophie-t.

És valóban, a kivitelezés antropológiai. Hogy csupán-e ez az antropológiai? Né-
zőpont kérdése. Goethe és Schiller az érett, kritikai munkásság felől olvassák a
Megfigyeléseket, s mintha Goethe számára nyilvánvalóbb volna az antropológiá-
ból adódó kontinuitás,22 Schiller számára pedig az antropológiából adódó proble-
matikusság. 

uuu

TTTTÉZISEKÉZISEKÉZISEKÉZISEK,,,, HA NEM IS  HA NEM IS  HA NEM IS  HA NEM IS FFFFEUERBACHRÓLEUERBACHRÓLEUERBACHRÓLEUERBACHRÓL,,,, DE  DE  DE  DE KKKKANT PREKRITIKAI ESZTÉTIKÁJÁRÓLANT PREKRITIKAI ESZTÉTIKÁJÁRÓLANT PREKRITIKAI ESZTÉTIKÁJÁRÓLANT PREKRITIKAI ESZTÉTIKÁJÁRÓL.... Öt
lezáró-összegző gondolat. 1111. A prekritikai . A prekritikai . A prekritikai . A prekritikai MegfigyelésekMegfigyelésekMegfigyelésekMegfigyelések és  és  és  és MegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzések való- való- való- való-
jábanjábanjábanjában a kritikai korszak el a kritikai korszak el a kritikai korszak el a kritikai korszak előőőőcsarnokábancsarnokábancsarnokábancsarnokában található található található található (már ha a kritikai korszak egy
– vagy több – épületegyüttes, esetleg labirintus). A kritikai Kant nem egyik pilla-
natról a másikra született meg. Bár a kritikai fordulat első explicit jelének az
1772. februári Herz-levelet szokás tekinteni, valójában már a hatvanas évek jóné-
hány problémafelvetése és megfogalmazása a kriticizmust előlegezi. Így pl. szá-
mos ponton nyilvánvaló a kontinuitás a Megfigyelések és az Ítélőerő kritikája kö-
zött (esztétikai autonómia, szép és fenséges, a nem művészi szépség szerepe, az
esztétika mint befogadás-, sőt mint érzületesztétika; mindezek összefüggése az
autonóm esztétikával, ill. az esztétikai reprezentációval). És éppen a Megjegyzé-
sekben olvasható a leghívebb beszámoló arról, hogy Rousseau Emilje már éb-
resztgeti – „helyreigazítja” – Kantot. 2.2.2.2. A kritikai Kant filozófiájának nyilvánva- A kritikai Kant filozófiájának nyilvánva- A kritikai Kant filozófiájának nyilvánva- A kritikai Kant filozófiájának nyilvánva-
lólólóló az antropológiai irányultsága. az antropológiai irányultsága. az antropológiai irányultsága. az antropológiai irányultsága. A kritikai életművön belül visszatérően és
hangsúlyosan megfogalmazódik: a filozófia összes – azaz metafizikai, morális és
teológiai – kérdése visszavezethető az antropológia kérdésére. „Mit lehet tud-
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23 Vidrányi 1998, 50. o.
24 Heidegger neve ’természetesen’ felbukkan Kantnál, méghozzá a legkésőbbi nagyobb léleg-

zetű – és hogy, hogy nem antropológiai – munkában, a Pragmatikus érdekű antropológia egyik
szerzői lábjegyzetében. Ld. Kant 2005, 261. p. No, nem az ’igazi’, a XX. századi német Heideg-
gerről van szó, hanem egy XVIII. századi londoni, „bizarr küllemű, de virgonc és elmés férfiú-
ról”; egy hivatásos előkészítőről: egy impresszárióról.

nom?”, „mit kell tennem?”, „miben reménykedhetek?” – e három kérdés és a be-
lőlük adódó összes többi arra a negyedikre, hogy „mi az ember?” 3.3.3.3. Mégis, mégis: Mégis, mégis: Mégis, mégis: Mégis, mégis:
KantKantKantKant sohasem dolgozott ki súlyában és jelent sohasem dolgozott ki súlyában és jelent sohasem dolgozott ki súlyában és jelent sohasem dolgozott ki súlyában és jelentőőőőségébenségébenségébenségében a három nagy kritikához a három nagy kritikához a három nagy kritikához a három nagy kritikához
vagyvagyvagyvagy a jelent a jelent a jelent a jelentőőőőssss hatású kései m hatású kései m hatású kései m hatású kései műűűűvekhezvekhezvekhezvekhez mérhet mérhet mérhet mérhetőőőő,,,, szisztematikus filozófiai ant- szisztematikus filozófiai ant- szisztematikus filozófiai ant- szisztematikus filozófiai ant-
ropológiát.ropológiát.ropológiát.ropológiát. Pedig kicsinyég rendszeres gondolkodó volt, és kései antropológiai
vállalkozása, a Pragmatikus érdekű antropológia meglehetősen terjedelmes. Ám
erre az a teljességgel érvényes riposzt született a szakirodalomban, hogy egyfelől
a Kant által antropológiának nevezett diszciplína még intenciója szerint is al-
kalmatlan arra, hogy igazi (szisztematikus filozófiai) antropológia legyen, lévén
sajátos „fenomenologikus Menschenkunde”.23 Másfelől Kant zárt rendszergondol-
kodóként kezelése, a három kritika abszolutizálása nem kívánatos következmé-
nyekhez vezethet. Pl. elsikkadhatnak olyan lényegi kanti megjegyzések, mint
hogy képességeink, „a lelki erők nem rendszert, hanem aggregátumot alkotnak”;
nem tudnánk mit kezdeni a kritikák utáni művek többségével, s így abszurd mó-
don eltűnne a kontinuitás Kant és a német idealizmus között stb. 4.4.4.4. Tekinthe- Tekinthe- Tekinthe- Tekinthe-
tünk úgytünk úgytünk úgytünk úgy Kantra, mint aki soha nem írt ugyan egy mindent összefoglaló filo- Kantra, mint aki soha nem írt ugyan egy mindent összefoglaló filo- Kantra, mint aki soha nem írt ugyan egy mindent összefoglaló filo- Kantra, mint aki soha nem írt ugyan egy mindent összefoglaló filo-
zófiaizófiaizófiaizófiai antropológiát, de fordulatai közben s után nem tudott szabadulni az ant- antropológiát, de fordulatai közben s után nem tudott szabadulni az ant- antropológiát, de fordulatai közben s után nem tudott szabadulni az ant- antropológiát, de fordulatai közben s után nem tudott szabadulni az ant-
ropológiairopológiairopológiairopológiai – vagyis ama bizonyos negyedik – kérdéstkérdéstkérdéstkérdéstőőőől.l.l.l. Mintha ez az antropoló-
gia mindig csak valami másban lenne megalapozható. A kanti ember ui. „rögzít-
hetetlen lény” – ez a Megjegyzések megfogalmazása!!! –, akit csodálattal tölthet
el az etika és a kozmogónia törvényeinek felfedezése, de „elhagyhatja őrhelyét”
– ez is!! –, s olyannyira veszélyeztetheti „az egész világrendet”, mint rajta kívül
egyetlen más ismert lény sem. Van egy sajátos – nem terminologikus, ezért gyak-
ran figyelmen kívül hagyott – elkomoruló folytonosság a Megjegyzések és a Vall-
ás a puszta ész határain belül (többek között a Radikalböse problematika), más-
felől pedig a korai és a legkésőbbi antropológiai írások között. 5.5.5.5. A  A  A  A MegfigyelésekMegfigyelésekMegfigyelésekMegfigyelések
ésésésés a  a  a  a MegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzések az egyik, s az egyik, s az egyik, s az egyik, sőőőőtttt tán a legizgalmasabb kanti antropológiai pró- tán a legizgalmasabb kanti antropológiai pró- tán a legizgalmasabb kanti antropológiai pró- tán a legizgalmasabb kanti antropológiai pró-
bálkozás.bálkozás.bálkozás.bálkozás. Baumgarten és Kant kora esztétikán nem művészetesztétikát értett,
hanem az érzéki megismerés tudományát. Az ún. „alsóbb megismerőképességek”
vizsgálata fontos előkészítése és részbeni kiindulópontja lehet(ett volna) egyfajta
fundamentálantropológiának; s innen sajátos út nyílik Nietzsche és – ha már ennyi
fordulat… – a Kehre előtti és közbeni Heidegger bizonyos gondolatai felé.24
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NEM SZÓBAN ÉS NEM FEJBEN – 
A nyelven kívüli gondolkodás problémája

Sutyák Tibor

A gondolkodásról és az észhasználatról annyi mindent gondolunk, hogy kér-
déses, gondolunk-e róla egyáltalán valamit. A sok-sok elmélet, intuíció, reflexió,
diszkusszió és argumentáció közepette – mintegy pihenésképpen, vagy csöndes
vállvonással, engedékenyen egymás szemébe nézve – két dologban azért hajlan-
dóak vagyunk megállapodni. Az egyik az, hogy a gondolkodásnak köze van ah-
hoz, ahogy a világot rendbe rakjuk önmagunk számára, tehát ahhoz, amit repre-
zentációnak nevezünk. A másik pedig az, hogy amit a gondolkodás a reprezentá-
cióinkkal művel, az olyasvalami, mint amit következtetéseink művelnek a ki-
jelentéseinkkel (esetleg: a mondatainkkal). Olyasvalami, tán egészen az – de le-
gyen akárhogy is, a formája a nyelv formája. A gondolkodás durva szemcsézetű
képe tehát egy reprezentációs alapú és nyelvi formájú aktivitást mutat. A repre-
zentációról nemigen tudjuk, hogy micsoda, de azt tudjuk, hogy neuronális ügy
kell legyen. Bármi zajlik is, amikor gondolkodunk, az fejben és szóban zajlik.

Ebben az írásban azt szeretném kétségbe vonni, hogy a gondolkodás kizárólag
vagy akár főként fejben és szóban zajlana. Nem azt tehát, hogy zajlik fejben és
szóban – ez nagy ostobaság lenne –, hanem hogy csak ott, vagy hogy elsődlegesen
ott. A kétségbe vonandó álláspont, ha immár nem elégszünk meg az intuitív cin-
kosságra való utalással, számos kifejezett filozófiai megfogalmazást kapott. Ezen
megfogalmazásokban elkülöníthetjük az álláspont erős és gyenge változatát.
Mindkét változatnak masszív konzekvenciái vannak a nyelven kívüli gondolko-
dás lehetőségére nézve; az erős változat szerint ilyesmi elvi okokból és a priori
módon beláthatóan nem létezik, a gyenge változat szerint pedig létezik ugyan,
és illetékessége a posteriori kutatható, ám csak egy szigorúan behatárolt érvé-
nyességi mezőben: a saját és mások gondolkodására vonatkozó reflexió, ami pedig
minden közösségben élő lény számára alapvető jelentőségű, kizárólag nyelvi for-
májú lehet. A nyelvi forma itt is, ott is, reprezentációs alapra támaszkodik. Az
erős változat képviseletében Donald Davidson, a gyenge változat képviseletében
José Bermúdez megfontolásait tárgyalom. Azért az övékét, mert a lehető legexpli-
citebb módon vetik fel a problémát, és mert megoldásaiknak jelentős filozófiai
befolyása van a kérdés körüli vitákban.

Ha a gondolkodás a téma (és Davidson), akkor a kezdőpont magától adódóan
a jóindulat elvének (principle of charity) fogalma. A jóindulat elve, tanultuk,
nem etikai, hanem módszertani elv. Azt az attitűdünket nevezi meg, amit egy
másik lény megnyilatkozásainak értelmezésekor (tetszik, nem tetszik) felve-
szünk, nevezetesen, hogy viselkedésüket (szavaikat és cselekvéseiket) elhelyez-
zük vélekedések és aspirációk egy racionálisan kompakt együttesében. A „racio-
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1 Quine, W. V. O.: Word and object Cambridge: 1960. MIT Press

nálisan kompakt” minősítés pedig azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy a megnyi-
latkozó (1) vélekedések vagy hitek koherens sokaságával rendelkezik környeze-
téről és benne önmagáról; (2) vágyak nem feltétlenül koherens sokaságával ren-
delkezik környezete és benne önmaga kívánatos állapotaival kapcsolatban; (3)
képes vágyai közül kiválasztani azt, amelyik összhangba hozható aktuális hitei-
vel; (4) képes olyan lépéseket tenni vágyai megvalósítása érdekében, amelyek kö-
vetkeznek releváns hiteiből, éspedig olyan módon, hogy a megfelelő vágyak és
hitek valamint a cselekvés együttesen egy következtetés vagy érv alakját öltsék:

– kávét szeretnék inni; 
– hiszem, hogy a kávé a termoszban található;
– hiszem, hogy ha kávét szeretnék inni és a kávé a termoszban található, akkor

meg kell szereznem a termoszt;
– tehát megszerzem a termoszt.
Világos, hogy a harmadik feltétel, a kondicionális formájú mondattal leírt pre-

missza az esetek túlnyomó többségében merőben implicit, akár tudattalan. Az is
világos, hogy számos további feltétel explikálható minden ilyen helyzetben (hi-
teim a termosz maradandóságával kapcsolatosan, módszertani opcióim a becser-
készés módszertanát illetően – odamegyek, elhozom, lasszóval magamhoz rántom
stb. – saját fizikai lehetőségeimre irányuló hiteim – kávé nélkül meg tudok-e
mozdulni egyáltalán annyira, hogy kávét szerezzek – és így tovább). A jóindulat
elve mindezen háttértartalmak logikai konzisztenciáját és praktikus koheren-
ciáját mondja ki. Amikor valaki látja, hogy elindulok a termosz felé, kezemmel
egy csésze irányába nyúlok, és arcvonásaimra kiül a leplezetlen mohóság, magá-
ban ezt így interpretálja: „lám, kávét akar inni”. Ha nem volna ennyire jóindu-
latú, gondolhatná, hogy a díszlépést gyakorlom, hogy bombamerényletre készü-
lök, hogy egyszerűen túlmozgásaim vannak, vagy nyugodtan megtehetné akár,
hogy a világon semmit nem gondol. De többnyire nem így járunk el.

A jóindulat értelmezői elve sajátos intimitást ápol a nyelvben kifejezett ész-
használattal. Quine a radikális fordításról szóló gondolatkísérete egyik maximája-
ként beszél arról, hogy a szembeötlően hamis állítások vagy abszurd gondolatme-
netek alighanem eddig nem regisztrált nyelvhasználati különbségekről tanúskod-
nak (Quine 1960)1 Davidson, Quine nyomán, arra jut, hogy a jóindulat, azaz a
feltételezett racionalitás (észhasználat, racionalitás – ezek a terminusok most egy-
re mennek) kizárólag a nyelvet használó lényeket illeti meg. Valójában Davidson
álláspontja ennél még erősebb: azt mondja ki, hogy (1) csak nyelvhasználó lé-
nyeknek tulajdoníthatunk érdemben racionalitást; (2) mivel a racionalitás és a
racionalitás-tulajdonítás ugyanazoknak a lényeknek (jelesül: a nyelvhasználók-
nak) a sajátja, csak racionalitástulajdonító lényeknek tulajdoníthatunk raciona-
litást; (3) nem beszélhetünk magában való racionalitásról, amit nem tulajdonít
senki senkinek, hanem csak ott van (mert ekkor olyan racionalitást tulajdoní-
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tanánk, amit nem tulajdonítunk); így aztán (4) csak a nyelvhasználó lények ra-
cionálisak. És mivel ők ilyenek, őket illeti meg a jóindulat hermeneutikája, illetve
éppen attól ilyenek, hogy megilleti őket…

De nem, nem akarom túl gyorsan körkörösséggel megvádolni a racionalitás
davidsoni programját. Ahhoz e program túl erős érvekkel hozakodik elő. Sőt,
azért emlegetem éppen Davidsont, mert máig ő szerkesztette meg a legerősebb
érveket a nyelven kívüli racionalitás lehetőségével szemben – és adta meg, hogy
úgy mondjam, a fej és a szó erős programját. Ám ha kiderülne, hogy ezek az ér-
vek nem kényszerítő erejűek, akkor a jóindulat elve különös pozícióba kerül. Ha
ugyanis nem áll mögötte az a metafizikai belátás, hogy a racionalitás kizárólag a
nyelvhasználó lények sajátja, akkor episztemológiai értelemben az elv mint
tisztán módszertani eszköz szintén elbizonytalanodik. Ekkor ugyanis kérdéses
lesz újra, hogy mikor alkalmazzuk, mennyire alkalmazzuk, és főként hogy kire-
mire alkalmazzuk – és könnyen lehet, hogy a szóban forgó elv, szép nevével har-
móniában, egyszer csak mégis etikai elvként lepleződik le.

Szóval kör vagy nem kör, a hermeneutikai korong a nyelvhasználat pontja kö-
rül forog. Davidson több szinten építkező érvét elsősorban a Thought and Talk
és a Rational Animals című írásai alapján rekonstruálom, ám a gondolatmenet
érint majd egyéb szövegeket is (Davidson 1984, 1985)2 Davidson érve ugyanis
nem pusztán egy elszigetelt filozófiai ötlet megvalósítása (aminek lehetőségét
egyébként Davidson amúgy sem fogadná el), hanem filozófiai álláspontjának
integráns eleme, ami szisztematikusan kapcsolódik metafizikai, elmefilozófiai,
nyelvfilozófiai belátásaihoz. Ennek ellenére azt nincs erőm végiggondolni, hogy
az érv kritikája mennyiben érintené a vele többé-kevésbé szorosan összefonódó
egyéb megfontolásokat.

Davidson kiindulópontja az a triviális megállapítás, hogy akiről feltételezzük,
hogy gondolkodik, arról feltételezzük azt is, hogy gondol valamit. Amit gondol,
annak egy része olyasmi, amiről úgy gondolja, fenn is áll – más része meg az,
amit reménynek, álomnak, vágynak, fantáziának, illúziónak gondol. Ám ez utób-
biakat csakis azért minősítheti ilyennek, mert kontrasztba képes őket állítani
mindazzal, amit valóban fennállónak gondol. A gondolkodás alapja tehát az olyan
gondolatok megléte, amelyek fennálló tényállásokat ragadnak meg vagy repre-
zentálnak. Hagyományos terminussal ezek a hitek (vélekedések, meggyőződé-
sek). A hiteket, legalábbis Russell óta, propozicionális attitűdökként szokás jel-
lemezni (én azt hiszem, hogy a kávé a termoszban van; ő azt hiszi, hogy a sirá-
lyok halat esznek stb.). A propozicionális attitűdök nyelvi formája tehát tartal-
maz egy attitűdöt kifejező főmondatot (X azt hiszi, óhajtja, utálja, bánja stb.) és
egy „hogy”-gyal bevezetett mellékmondatot, egy propozíciót, ami az attitűd tár-
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gya. Csakhogy a propozicionális attitűdöt kifejező mondatoknak velejárója az
úgynevezett „szemantikai opacitás”. Sam Spade arra vágyik, hogy Brigid megcsó-
kolja. Brigid azonos azzal a személlyel, aki megölte Miles Archert. Mégsem fel-
tétlenül igaz, hogy Spade arra vágyik, hogy Miles Archer gyilkosa megcsókolja
őt. A propozicionális attitűdöt kifejező mondatok igazságértéke függ attól, hogy
az attitűddel övezett propozíció miképpen ragadja meg a valóságot, más szóval
intenzionálisan érzékenyek. Ha mindannak, amit gondolunk, a hit (meggyőző-
dés, vélekedés) az alapesete, és hiteink korrekt formája a propozicionális attitűdé,
akkor ez az intenzionális érzékenység gondolatainkra is érvényes. Tehát a sze-
mantikai opacitás jelensége miatt az, hogy egy lény mit gondol, csak akkor álla-
pítható meg – mind önmaga, mind bárki más számára –, ha elvileg lehetséges
meghatározni, milyen értelemben gondolja el a gondolata vagy hite tárgyát ké-
pező tényállást. Ez a precizírozás pedig csakis nyelvhasználó lény esetében lehet-
séges, hiszen a kívánt precizitás maga is csak a nyelvben, tudniillik a propozi-
cionális attitűdöt kifejező mondatok mellékmondataiban állhat elő.

Ráadásul a racionalitás már emlegetett holisztikus koncepciója értelmében
minden egyes hit csakis más, koherensen szerveződő hitek sokaságának tagjaként
fogható fel. Sam Spade arra vágyik, hogy Brigid megcsókolja őt, mert azt hiszi,
hogy Brigid nő, hogy nem azonos Miles Archer feleségével (akinek nem vágyik
a csókjára), hogy az a csók valami kellemes dolog volna, és így tovább. A kiegé-
szítő hiteknek szoros, összefüggő egészleges hálózatot kell alkotniuk – ezt a kí-
vánalmat Davidson oly komolyan veszi, hogy mivel kénytelen elismerni az időről
időre fellépő inkoherenciát a különböző hitek között, a felszíni irracionalitás ma-
gyarázatára freudi stílusú pszichés konfliktusokhoz folyamodik. Ám nem nyelv-
használó lény esetében a háttérhitek hálózatát firtatni merőben reménytelen ügy
volna, azok nélkül pedig egyetlen partikuláris hit sem azonosítható, következés-
képpen nem nyelvhasználó lény esetében egyetlen hitet sem érünk tetten, hit
nélkül pedig nincs gondolkodás, hiszen nem volna mit meggondolni.

Ezek az érvek csak előkészítik a terepet Davidson számára ahhoz, hogy elő-
hozakodjék valódi győzedelmes argumentumával, amely a hitekről szóló hitek
reflexív rétegére, a meglepődés jelenségére és a hitektől független objektív való-
ság háromszögelésének fogalmára épít. Mint mondja, a nyelven kívüli raciona-
litás lehetőségének elhárítására két állítás igazságát kell bizonyítania: azt, hogy
(1) aki-ami rendelkezik valamilyen hittel, az szükségképpen rendelkezik a hit
fogalmával; és azt, hogy (2) aki-ami rendelkezik a hit fogalmával, szükségképpen
rendelkeznie kell nyelvvel is. Sam Spade egy darabig azt hiszi, hogy birtokában
van az eredeti Máltai sólyom. Aztán egyszer csak kiderül, hogy ami a birtokában
van, az puszta hamisítvány. Ekkor Spade meglepődik. Mármost Spade azért le-
pődhetett meg, mert be kellett látnia, hogy hitének (propozicionális) tartalma,
hogy a valódi Máltai sólymot birtokolja, hamisnak bizonyult, vagyis hogy feszül-
tség van a korábbi hite és a valóság között. Márpedig annak belátása, hogy egy
hit tartalma és a valóság között feszültség van, involválja a hit mint hit státu-
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szának a valósággal szembeállított felfogását, más szóval, involválja a hit fogal-
mát. A hit fogalma magában foglalja azt a lehetőséget, hogy a hit lehet hamis a
valósághoz képest, ami egyrészt az igaz-hamis fogalompár alkalmazását jelenti,
másrészt pedig utalást hiteken és személyeken kívüli realitásra. De egy lény csak
azáltal foghatja fel a hiteken és személyeken túli realitást mint faktumot, ha
képes saját hiteit mások hiteivel összevetni. Ha Spade egyedül van a világban a
Máltai sólyommal, akkor az semmilyen körülmények között sem bizonyulhat ha-
misnak, ha Spade is és mindenki, akivel érintkezik, valódinak hiszi a sólymot,
akkor Spade nyugodt maradhat, ha ellenben valaki, mondjuk Gutman, hamisnak
hiszi azt, akkor a hitek konfrontációja implikálja azt, hogy valakinek igaza van,
tehát a független realitás instanciáját. Hogy mi az, ami valóban fennáll, három-
szögeléssel határozódik meg: az egyik szubjektum összeveti hiteit egy másik
szubjektuméval, aztán a rivális hiteket tesztelik. A hit fogalmával és a független
realitás képzetével akkor rendelkezhet tehát bárki, ha képes másoknak hiteket
tulajdonítani. Márpedig a hitek tulajdonítása megköveteli azok tartalmának pre-
cizírozását (a szemantikai opacitás elve miatt), illetve azok összehangolását egyéb
tulajdonított hitekkel (a holizmus elve miatt). Mindkettő, mint láttuk, egyedül
nyelvhasználó lények esetében értelmes elvárás. A két bizonyítandó állítás ezzel
bizonyítást nyert; nyelven kívüli gondolkodás pediglen nincs.

Bermúdez gyengébb verziója (Bermúdez 2003.)3 elfogadja bizonyos racionális
manőverek tulajdoníthatóságát nem nyelvhasználó lények esetében, ám a refle-
xív észhasználat, a gondolatokra vonatkozó gondolatok esetében fenntartja a rep-
rezentáció és a nyelvi kifejezés korrelatív teljhatalmát. Kiindulópontja, a Da-
vidsonéval ellentétben, nem a priori, hanem empirikus jellegű. Három olyan ku-
tatási területet dolgoz fel, amelyen tapodtat sem lehetne előre lépni, ha a ma-
gyarázat nem alkalmazna racionalitás-tulajdonításokat. A fejlődéspszichológia a
nyelvet még el nem sajátító gyermekek esetében olyan magatartásmintázatokat
vizsgál, amelyek megkövetelik a gondolkodás valamiféle fogalmát; a kognitív ar-
cheológia nyelvet még nem használó hominida elődeink viselkedésének magya-
rázatában folyamodik racionális modellekhez; a kognitív etológia pedig az állatok
párválasztási, élelemszerző, utódgondozó, önvédelmi (és egyéb) szokásainak
elemzésekor találja elfogadhatatlanul szűkösnek a kondicionáláson vagy az asszo-
ciációs pszichológián alapuló rekonstrukciókat. Ezekben a kutatásokban tehát
Bermúdez szerint a nyelven kívüli racionalitás témája megjelenik egyrészt mód-
szertani segédhipotézisként – magyarázataink kínkeservesen erőltetetté válnak,
ha nem tulajdonítunk észhasználatot a nem beszélő lényeknek (nagyjából ez
Dennett álláspontja is a kérdésben) –, másrészt a másfajta elmék belső szerkezetét
taglaló metafizikai belátás szintjén is. Röviden: a feltárt viselkedésformák alap-
vető következtetések meglétére mutatnak. Állatok képesek felismerni egyszerű
összefüggéseket életkörülményeik sokaságában, és ezeket az összefüggéseket
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olyan módon használják fel, hogy ezekkel összhangban módosítják viselkedésü-
ket. Például egy afrikai szavannákon élő prédaállat alkalmazza a kizárt alterna-
tíva szabályát: adott itatóhelyen egyszerre vagy az oroszlán, vagy a gazella van
jelen (vagy egyik sem), amennyiben tehát az itatóhely üres, vagy éppen az orosz-
lán tartózkodik ott, a prédaállat visszahúzódik, amennyiben viszont békésen isz-
nak a gazellák, ő is csatlakozik, mert biztonságban érzi magát. Ezek a mikrokö-
vetkeztetések, a viselkedés bonyolultságától függően, az egyszerű konjunktív
vagy diszjunktív kapcsolatok szabályainak felismerésétől a kondicionálisokkal,
illetve a modus ponens- és a modus tollens-jellegű mintázatokkal jellemezhető
megfontolásokig variálódnak, ám, és ez az első fontos korlátozó észrevétel, meg-
maradnak proto-logikai szinten. Ez azt jelenti, hogy az élőlény gondolkodik, és
szabályokat alkalmaz gondolkodásában, de ezeket a szabályokat nem mint szabá-
lyokat alkalmazza, vagyis a szabály absztrakt és normatív státuszát nem azono-
sítja és nem viszi át más területekre (a proto-logikai szabályozás minden esetben
ad hoc, noha formája stabil). Az, hogy a gondolkodás valóban jelen van, és nem
pusztán a magyarázat racionalitás-igénye posztulálja, empirikusan tesztelhető a
viselkedések konzekvencia-érzékenységén – vagyis olyan kísérleti elrendezések
megvalósításával, amik azt mutatják meg, miképpen változik az élőlény viselke-
dése a feladatok módosításával szinkronban.

Más a helyzet azonban akkor, amikor a gondolkodás nem egyszerűen a prob-
léma-megoldás eszköze, hanem reflexívvé válik, tárgya pedig a saját vagy a másik
lény gondolkodása maga. Az ágens kerülhet olyan helyzetbe, amelyben meg kell
próbálnia visszafejteni saját gondolatait (mit is akartam, amikor ezt és ezt tettem),
vagy meg kell fejtenie más lények mentális tartalmait (mi járhat a fejében vajon
a másiknak, amikor hirtelen elindul felém). A gondolatokról szóló gondolatok
Bermúdez megfogalmazásában „intencionális szintemelkedést” jelentenek, ami
viszont „szemantikai szintemelkedéssel” jár együtt. Lényegében propozicionális
attitűdök kezeléséről van itt szó: az ágens azt kívánja meghatározni, hogy mi a
propozicionális tartalma saját vagy mások attitűdjeinek. Mindez gondolatok rep-
rezentációját kívánja meg, márpedig, Bermúdez szerint, a gondolatok reprezen-
tációja természetes nyelvi mondatok reprezentációjaként értelmezhető – követ-
kezésképpen nem nyelvhasználó lények képtelenek ennek végrehajtására. Az
állatok esetében például kimutatható ugyan a minimális elmefejtés viselkedéses
fedezete (az élőlény viselkedése együtt változik egy másik lény pszichológiai ál-
lapotával), azonban ez nem involválja propozicionális attitűdök feltárását és tulaj-
donítását az ágens részéről. A nem nyelvhasználó lények, mondhatni, természeti
behavioristák: felfogják a bemenetek és kimenetek közötti kapcsolatok rendsze-
rét, de nem hatolnak be a „fekete dobozba”. A nyelvhasználók ellenben termé-
szetes kognitív pszichológusok, hiszen vágy-vélekedés fogalmakkal operálnak,
propozicionális attitűdöket azonosítanak, modelleket konstruálnak – és a végén
pszichológiai felekezetekbe tömörülnek.
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A fej és a szó erős és gyenge programja egyaránt a népi pszichológia és a pro-
pozicionális attitűdök korrelatív felfogására épít. Arra, hogy az a mód, ahogy
többnyire és spontán módon gondolkodunk arról, hogy mit is jelent gondolkodni
és racionálisan cselekedni, az feltétlenül a propozíciók szemantikai szerkezetét
alkalmazza vehikulum gyanánt. A propozicionális attitűdök terminusában meg-
ragadott mentális tartalmak háromféle értelemben minősülhetnek adekvát meg-
közelítésnek: (1) leírhatják azt, ahogy ténylegesen gondolkodunk; (2) leírhatják
azt, ahogy gondolatokat tulajdonítunk; (3) leírhatják azt az egyedüli módot, aho-
gyan a racionális viselkedést képesek vagyunk rekonstruálni. Úgy vélem azon-
ban, hogy egyik eset sem kényszeríti ki a propozicionális attitűdök teoretikus
jelenlétét.

A vágy, a remény, a félelem és a többi affektív attitűd esetében a megszokáson
kívül semmi nem mutat arra, hogy ezek az affektusaink propozíciókra irányul-
nának. Ahogy Ben-Yami4 és Thagard5 megmutatta, természetes nyelvi monda-
taink erőszakos és általában nyakatekert parafrázisára van szükség ahhoz, hogy
a megfelelő formulához eljussunk („kávét szeretnék inni” helyett „szeretném,
hogy kávét igyak”; „félek a kígyóktól” helyett „félek, hogy bekövetkezik a hely-
zet, amelyben kígyókkal kerülök szembe” stb.). De még ha a parafrázisok köny-
nyedebben megoldhatók volnának is, az önmagában nem igazolná modellként
való használatukat. Mind fenomenológiai, mind viselkedéstani (talán még neuro-
lógiai) szinten is természetesebb azt mondani, hogy bizonyos helyzetekre vagy
tapasztalatokra vágyunk, mint azt, hogy propozíciókra. És ezektől félünk, ezeket
reméljük, ezektől irtózunk. A hitek esetében látszólag plauzibilisebb azt állítani,
hogy azok valóban propozíciókra vonatkoznak – végül is, ha úgy gondolom, hogy
a kávé a termoszban van, azt megfogalmazhatom úgy is, hogy „hiszem azt, hogy
’a kávé a termoszban van’ kijelentés igaz”. Csakhogy újfent a parafrázisok episz-
temikus értékének kérdésénél járunk: attól, hogy mondhatom így, még nem kell
így mondanom. Lényegesen egyszerűbb, ha csupán annyit mondok, hogy hiszem,
(hogy az a helyzet,) hogy a kávé a termoszban van. A többi attitűd esete pedig
csak növeli ennek az utóbbi értelmezésnek a hitelességét.

Megkísérlem nagyon röviden tisztázni, mit gondolok a hitek valódi tartalmá-
nak. Hiteink nem propozíciókra, hanem komplex fenoménekre, azaz szituációkra
vonatkoznak. Komplex fenomén vagy szituáció alatt pedig nem valamilyen
konkrét egyedi tárgyat vagy tényállást értek, hanem egy olyan dinamikus, a saját
viselkedésem korrelációjában feltáruló mozzanategyüttest, amely mindig valami-
lyen meghatározott viszonyban van aktuális diszpozícióimmal. Amikor hiszem,
hogy a kávé a termoszban van, akkor nem a világ egy kontingens tényével kerü-
lök kontemplatív kapcsolatba, hanem kávét keresek. Exploráció nélkül nincs ész-
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lelés (Gibson, Merleau-Ponty és Todes munkáira hivatkozhatnék, ha meg kellene
határozni, honnan beszélek), és észlelés nélkül nincs mit hinni. Még az olyan, el-
ső látásra nem-szituatív hiteim esetében is, hogy például „a lupus egy autoimmun
rendellenesség”, mindig valamilyen helyzet az, ami aktiválja azt a mentális álla-
potomat, amelyben ez az eszembe jut (társaságban hencegek az ismereteimmel,
valakit felvilágosítok, vagy csak a kedvenc tévésorozatomat nézem). Nem tagad-
ható, hogy bizonyos szituációknak része lehet egy kijelentés is – például, ha való-
jában nem értem, mint mondok, csak afféle memoriterként felmondom ezt a
mondatot. Ha viszont értem, akkor hitem nem egy statikus propozícióra, hanem
egy folyamatra vonatkozik (és persze az aktuális helyzet többi komponensére).

A gondolatok tulajdonításának a propozicionális attitűdök megint csak nem
szükséges eszközei. Amikor azt hiszem, hogy valaki más hisz, akar vagy remél
valamit, persze megfogalmazhatom ezt propozicionális attitűdöt tartalmazó mon-
dat alakjában. De, éppen mert tapasztalásom óhatatlanul szituatív, legtöbbször
nem így történik, nincs is erre idő. Ha egy ismerősöm a találkozás pillanatában
kezet nyújt, nem szavalom el magamban az „azt hiszem, hogy azt akarja, hogy
megrázzam a kezét” litániát, hanem mozdul a kezem – a testemmel, a viselkedé-
semmel értem meg a szándékát. Ez pedig nem csak a propozicionális attitűdök
haszna és kára tekintetében sokatmondó, hanem egyáltalán a reprezentáció mi-
benlétét illetően is. Azt, hogy mi történik velem, nem kizárólag a fejemben, az
elmémben reprezentálom (helyesebb inkább úgy mondani: nem ott mutatkozik
meg nekem), hanem az egész testem részt vesz a dologban. 

Végül az sem áll, hogy a racionális viselkedést egyedül a propozicionális atti-
tűdök terminusaiban tudnánk magyarázni. Itt hasznos visszatérni Bermúdez
megfontolásaira. Az alapvető racionális (ha tetszik: proto-logikai) műveletek,
amilyen a (nem formális értelemben vett) konjunkció, a diszjunkció vagy a kon-
dicionális szituatív elemek kapcsolataként is felfogható. Amikor H helyen va-
gyok, D dolog meglétekor mindig bekövetkezik E esemény is; itt vagyok, ott a
dolog, készülök E-re. Tökéletesen működtethetem ezt a gondolatsort anélkül,
hogy nyelvileg felidézném – elég, ha perceptuálisan és viselkedési diszpozícióim
szintjén üzemel az egész. Felvethető, hogy ezzel kényelmetlen közelségbe kerü-
lünk a kondicionálás és az asszociacionizmus tanításaihoz. Tényleg. Csakhogy,
amint David Papineau rámutatott, éppen a nyelven kívüli gondolkodás kontex-
tusában, nem szabad, hogy a racionalizmus és az asszociacionizmus fogalmilag
radikalizált összeférhetetlensége nevében eltekintsünk attól, ahogy az elme mű-
ködik (Papineau 2004.).6

A propozicionális attitűdök fogalma tehát nem alapvető, nem is nélkülözhetet-
len a mentális tartalmak és a gondolkodás tárgyalásakor. Még az sem igaz, hogy
az egyes gondolatok specifikálását egyedül a velük járó szemantikai opacitás vé-
gezhetné el. A gondolatok, hitek tartalmaként koncipiált tárgy nyilván lehet
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ilyen vagy olyan, lehet egy bokor szemközt, lehet a kert legrégibb növénye, lehet
a legbüdösebb tárgy az utcában – ez a nyelv lehetősége, körülbeszélésé, a ki-
jelentés lebegő perspektívátlanságáé. A fenomenális tárgy másképpen meghatá-
rozott. Többnyire egy bizonyos vertikális pozícióból, történetesen szemmagasból
mutatkozik; horizontálisan rögzítik a szokásos megközelítésmódok; kibonta-
kozását tartásom és helyváltoztatásom módja szabja meg – van tehát egy szituatív
skála, amelyben a tárggyal kapcsolatba lépek. Maga a tárgy nem is más, mint egy
szituációcsokor vagy -halmaz közös metszete. Ám ez a metszet nem perspektí-
vamentes, hanem a saját perspektívában összeálló jelenségsorozat eidetikus szin-
tézise. Eidetikus, amennyiben a szintézisben azok a tárgyi aspektusok vesznek
részt, amelyek a különféle helyzetekből maradandóak és egymással párosíthatóak
egyazon tapasztalatban. Például az egyetem épülete esetében ilyen elemek a
homlokzat szokásos perspektivikus képe, a lépcsőfordulók iránya, a termek szaga
– de nem ilyen a komplexum madártávlati látványa. Ezek a szintetikus egységek
variábilisan tulajdoníthatóak más gondolkodóknak, más helyzetekben. Propozi-
cionális pontosítás híján sem merőben elmosódott, hogy ki mit gondol olyankor,
amikor úgy hiszi, hogy az egyetem épülete a sarkon túl található.

Ezzel elesik Davidson első érve, amivel a gondolatok kizárólagosan nyelvi meg-
határozhatóságát állította. Második érvével, a gondolatok szigorú holisztikus ko-
herenciájával kapcsolatban most csak utalni tudok azokra az empirikus kutatá-
sokra, amelyek kifejezetten nyelvhasználó lények, felnőtt emberek esetében a
gondolatok és következtetések szövedékének meghökkentő lazaságára mutattak
rá – Kahneman és Tversky, Nisbett és Ross kutatásaira, illetve azok filozófiai fel-
dolgozására Cherniak, Stich és Papineau munkáiban. A hitek és következtetések
rigorózus normativitása nem több a priori filozófiai ábrándnál, magyarázó és
argumentatív ereje fölöttébb kétséges.

Ami pedig azt illeti, hogy a hitek és a valóság összeütközésekor a meglepődés
jelensége a hit fogalmának birtoklását implikálja, azt hiszem, hogy az empirikus
összetevő e kérdés tekintetében sem irreleváns. Márpedig kevesen állítanák, hogy
meglepett gyerek vagy állat ne létezne. Ha ez így van, és igaza van Davidsonnak
abban, hogy a meglepődés jelensége a hitek és a valóság konfliktusát, egyben a
hit hitként való fogalmi azonosítását mutatja – és ez a belátása számomra nagyon
is megvilágító erejű –, akkor ebből következni fog, hogy igenis rendelkezhetünk
a hit fogalmával nyelven kívüli módon is. A nem nyelvi fogalmak feltételezése
sokak szemében fából vaskarika (mások szemében meg nem, lám, az intuícióink
e tárgyban változatosak), ám a játék jelensége kapcsán Gregory Bateson és később
Mark Bekoff munkái éppen azt igyekeztek kimutatni, hogy a társas állati játék
rituáléja nem gondolható el a játék fogalmának nem nyelvi működtetése nélkül.

Összegzésképpen: úgy gondolom, hogy a mentális tartalmak ügyében a propo-
zicionális attitűdök terminusai helytelenül modelleznek. Úgy gondolom, továbbá,
hogy a gondolatok propozicionális tartalmaként megnevezett reprezentációk
nem dolgokat, nem is tényállásokat, hanem komplex szituációkat mutatnak föl.
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A dolgok és tényállások egy kontemplatív és alapvetően (úgy értem: fogalmilag)
testetlen elme ideáját implikálják; a komplex helyzetek ellenben egy egészleges
testi beágyazottságot. Következésképpen úgy gondolom, hogy a gondolkodás te-
temes része nem szóban és nem fejben zajlik.

Két megjegyzés: (1) A gondolkodás és egyáltalán a mentális események vizs-
gálatakor önmagunk, tehát a nyelvhasználó lények esetében sem helyénvaló a
nyelvi modell univerzalizálása. Ha elfogadom a nyelven kívüli gondolkodás té-
nyét, akkor – hacsak nem találok kényszerítő érvet arra, hogy a nyelvhasználat
mindent megváltoztat a kognitív apparátusban –, bennem magamban is pozicio-
nálnom kell a nem verbális gondolkodás jelenségét. Más szóval türelmesen, em-
pirikus és elméleti úton meg kell határozni, hogy mi minden az, amit szóban és
fejben végzünk, és mi nem.

(2) Abban a szövegében, amelyben végképp megvonja az interpretatórikus jó-
indulat elvét a nem nyelvhasználó lényektől (ott, konkrétan, az állatoktól), Da-
vidson egy különös lábjegyzetben a következőt írja: „Ami azt a morális kérdést
illeti, hogy hogyan bánjunk a szótlan lényekkel, nem látom okát annak, hogy
kevésbé legyünk kedvesek azokkal, akik gondolkodás vagy nyelv nélkül élnek,
mint azokkal, akik azzal együtt; éppen ellenkezőleg”. Tetszik nekem ez az „éppen
ellenkezőleg”, és eszem ágában sincs kételkedni Davidson őszinteségében. Mégis
azt hiszem, ez így kínosan üres. Amit elmondtam, az nem a jóindulat elvének
feladása, inkább megerősítése és kiszélesítése irányába mutat. Persze, hogy nem
bántsuk az állatokat, miért is tennénk, persze, hogy bánjunk velük kedvesen,
miért ne tennénk? Ám fontosabb, hogy vegyük őket komolyan; ne érjük be sem
azzal, hogy fogalmatlan túlélőgépeknek, sem azzal, hogy – jobb híján – fejletlen
beszélőknek állítjuk be őket, mondván, a legsikeresebb eszközünk még mindig
a propozicionális attitűdöket tulajdonító intencionális álláspont felvétele. Inkább
próbáljuk észrevenni és kiismerni, miben gondolkodnak nagyon másképpen,
mint mi, beszélők, és miben gondolkodunk nagyon ugyanúgy, mint ők. Amikor
ráébredünk, hogy nem vagyunk képesek szavukon fogni a beszéd nélküli lénye-
ket, akkor magunkat is rajtakaphatjuk sok mindenen, amitől a szavunk is eláll.



1 Scholars in the group include Alberto Bernabé (Madrid), Fransesc Casadesús (les Illes Ba-
lears), Marco Antonio Santamaría (Salamanca), Enrique Hülsz (México) and Emese Mogyoródi
(Szeged). The group requested Serge Mouravieff (Moscow, Gaillard) to lead the editing work, but
upon seeing the first fragment, Mouravieff immediately resigned and left the work to the mystai.

2 We have made use of Charles H. Kahn’ s translations (The Art and Thought of Heraclitus:
An Edition of the Fragments With Translation and Commentary, Cambridge University Press,
1981), so that textual variations might easily be detected without the newly discovered Greek
text. The ordering of the fragments is also that of Kahn.

THE MYSTICAL HERACLITUS – 
A Sensational Find

Mogyoródi Emese

One day before the Celtic Conference for Classics was opened at the University
of Edinburgh on the 28th of July 2010, a fierce fire had broken out on Arthur’s
Seat, which had luckily been soon extinguished. The fire, however, revealed
what turned out to be a sensational find, a wine bottle containing a piece of pa-
pyrus with Greek text on it. The papyrus was immediately handed over to some
experts participating in the panel of the International Association for Presocratic
Studies. It quickly turned out that it contained a compendium of Heraclitus’
fragments with textual variants never known before! 

Experts of Presocratic philosophy decided to cancel their papers immediately
and study the papyrus on the spot. While a group of experts is still working on
editing the Greek text, given the immense importance of the find, they have
decided to publish an English translation of the fragments on the papyrus right-
away.1 The translation is provided below.2 

(Readers are advized to consult fr. 123 below as a key to understanding the
sequence. Obviously, the ordering of the fragments needs to be completely re-
considered in light of the new find. A completely new editio princeps is forth-
coming by Heraclitus Publishing, Las Vegas.)

fr. 1
Although this account holds forever, men ever fail to comprehend, both before

drinking and once they have drunk. Although all things come to pass in accord-
ance with this account, men are like the untried when they try such words and
works as I set forth, distinguishing each according to its nature and telling how
it is. But other men are oblivious of what they do when drunk, just as they are
forgetful of what they do when sober.

fr. 3
Although the account is shared, most men live as though their drinking were

a private possession.
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fr. 4
Most men do not drink in the way they should, nor do they recognize what

they experience, but believe their own opinions.

fr. 6
The world of the drinking is one and shared, but the non-drinking turn aside

each into his private world.

fr. 9
Men who love wine must be good inquirers into many things indeed.

fr. 10
Wine loves to hide.

fr.14
Whatever comes from tongue, drinking, learning from experience: this I prefer.

fr.15
Tongues are surer witnesses than ears.

fr. 17
Not knowing how to drink, neither can they speak.

fr. 18
Much thirst does not teach understanding. For it would have taught Hesiod

and Pythagoras, and also Xenophanes and Hecataeus.

fr. 19
The teacher of most is Hesiod. It is him they know as knowing most, who did

not recognize beer and wine: they are one.

fr. 25
Pythagoras, son of Mnesarchus pursued beer further than all other men and,

choosing what he liked from these compositions, made a wisdom of his own:
much drinking <of beer>, artful knavery. 

fr. 27
Of all those whose accounts I have heard, none has gone so far as this: to re-

cognize what is wine, set apart from all.

fr. 28
I went in search of a pub.
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fr. 29
It belongs to all men to know themselves and to drink well.

fr. 30
Speaking with understanding they must hold fast to what is shared by all, as

a city holds to its law, and even more firmly. For all human laws are nourished
by the wine one. It prevails as it will and suffices for all and is more than enough,
occasionally.

fr. 31
Drinking is shared by all.

fr. 35
You will not find out the limits of the soul without drinking, even if you travel

over every way, so deep is its report.

fr. 36
It is wise, listening not to me, but the report, to agree that all things are wine.

fr. 37
Drinking well is the greatest excellence and wisdom: to act and speak what is

true, perceiving things according to their nature.

fr.38
The reversals of wine: first beer, but of beer, half is water, half is wine.

fr. 39
Beer pours out from water, and it measures up to the same amount it was

before becoming water.

fr. 40
All things are requital for wine.

fr. 41
The death of wine is birth for butter, and the death of butter is birth for beer.

fr. 46
If it were no wine, it would be night.

fr. 52
It rests by drinking.
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fr. 52
It is weariness to toil at the same tasks and be always sober.

fr. 54
The wine is one, knowing the plan by which it steers all things through all.

fr. 55
Human nature has no set purpose, but the wine has.

fr. 59
What wit or understanding they have? They believe the poets of the people,

and take the mob as their teacher, not knowing that beer is worthless, good
wines are few.

fr. 61
Dogs bark at those they do not recognize if they do not drink <wine>.

fr. 65
The people must fight for wine as for their city wall.

fr. 66
It is law also to obey the counsel of wine.

fr. 67
It is no better for human beings to get all they want. It is thirst that makes

drinking sweet and good, hunger satiety, weariness rest.

fr. 68
For those drinking all things are fair and good and just, but the non-drinking

have taken some things as unjust, others as just.

fr. 70
Wine is the purest and foulest water: for men drinkable and life-sustaining; for

beer-drinkers undrinkable and deadly.

fr. 71
Assess prefer beer to wine.

fr. 77
Even beer separates unless it is stirred.
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fr. 78
They do not comprehend how a thing agrees with itself; it is an attunement

turning back on itself, like that of wine and beer.

fr. 79
The name of the beer is life; its work is death.

fr. 80
The hidden wine is better than the one on display.

fr. 82
One must realize that wine is shared and beer is wine, and that all things come

to pass in accordance with conflict <between beer and wine>.

fr. 83
Wine is father of all and king of all; and some it has shown as gods, others

men; some it has made slaves, others free.

fr. 84
What awaits men at the pub they do not expect or even imagine.

fr. 85
The great man is eminent in drinking, and on this he hangs his reputation for

knowing it all.

fr. 92
Drinkers are non-drinkers, non-drinkers drinkers, living the others’ death,

dead in the others’ life.

fr.93
The same…: drinking and not drinking, and the waking and the sleeping, and

young and old. For these transposed are those, and those transposed again are
these.

fr. 97
The best choose one thing in exchange for all: everflowing wine among

mortals; but most men have sated themselves like beer-drinkers.

fr. 103
The wine down and up is one and the same.
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fr. 104
One must quench one’s thirst quicker than a blazing fire.

fr. 106
A man when thirsty is led by a beardless boy, stumbling, not perceiving where

he is going, having his soul dry.

fr. 108
It is not delight but death for souls to become dry.

fr.109
A gleam of delight is the wet soul, wisest and best.

fr. 112
If all things turned to wine, the tongues would sort them out.

fr. 117
They are purified in vain with beer, those polluted with beer, as if someone

who stepped in mud should try to wash himself with mud. Anyone who noticed
him doing this would think he was mad. And they pray to these <beer> barrels,
as if they were chatting with houses, not recognizing what gods or even heroes
are like.

fr. 118
The wine is one alone, unwilling and willing to be spoken of by the name of

Dionysus.

fr. 119
Wine pilots all things.

fr. 121
Wine coming on will discern and cath up with all things.

fr. 123
The god: beer and wine, bread and butter, fish and chips, Tom and Jerry. It

alters, as when mingled with perfumes, it gets named according to the pleasure
of each one.

fr. 125
The fairest order in the world is a heap of a random selection of wines.



III.
TÖRTÉNETFILOZÓFIA
TÖRTÉNELEM
POLITIKAI FILOZÓFIA





1 Schiller filozófiai jellegű munkáiról, illetve szemléletének alakulásáról kiváló összefoglalás
olvasható a Helmut Koopmann által szerkesztett Schiller-Handbuch. Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart: 2011. 582–694. o. (W. Riedel).

AZ EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
ESZMÉJE SCHILLER 
TÖRTÉNELMI TANULMÁNYAIBAN

Loboczky János

Schiller gazdag életművében a drámák mellett művészetfilozófiai és szoro-
sabban történelmi tárgyú írásaiban is fontos helyet foglal el a történelem kérdése,
lehetséges értelmének a faggatása. Írásomban azt vizsgálom, hogy Schiller egy-
részt milyen filozófiai és történelmi hagyományhoz kapcsolódik, másrészt meny-
nyiben eredetiek gondolatai vagy éppen megközelítésmódja.

Közismert, hogy Schiller nagyobb lélegzetű filozófiai tanulmányai, elsősorban
esztétikai írásai (pl. a Levelek az ember esztétikai neveléséről, Kallias) főként a
Kant-olvasmányaihoz kötődnek, döntően a harmadik kritikájához. Schillert
egyébként is általában a Kant, Fichte és Schelling nevéhez köthető transzcenden-
tálfilozófiai vonalhoz sorolják.1 Így viszont többnyire árnyékban marad az a filo-
zófiai alap, amiből kinőtt Schiller filozofálása. Ezenkívül, amennyiben Schiller
gondolatainak értelmezésében egyoldalúan csak Kant a mérce, akkor a dráma-
költő csupán egy másodosztályú kantiánus filozófus. Holott valami másról van
szó. Schiller, aki maga igazából nem „szakfilozófiát” művelt, szorosan kapcsoló-
dott az ún. „populárfilozófiai” hagyományhoz, amely a wolffiánus metafizika és
Kant kritikai filozófiája közötti időszak (kb. 1750–1780/90) elterjedt irányzata
volt. A populárfilozófia kifejezést eredetileg nem leértékelő értelemben használ-
ták, ez a Kant utáni generáció számára jelenik meg így. Kezdetben a szigorú aka-
démiai kereteken kívüli filozofálást értették alatta, s alapvetően felvilágosító atti-
tűdje volt, tudniillik a filozófia szélesebb körű megismertetését, „népszerűsítését”
szorgalmazta. Ezzel összefüggésben négy fő jellemzője volt. Az első, hogy bizo-
nyos értelemben szembefordul a „szakfilozófiával”, a „professzorok filozófiája a
professzorok számára” irányultsággal. Nem véletlen, hogy olyan előképekre hi-
vatkoznak, mint Szókratész vagy Cicero, s az is fontos jelzés, hogy A. Ernesti, az
irányzat egyik első képviselője a ’philosophia populari’ mellett a ’philosophia vi-
tae’ kifejezést is használja. Egy másik vonása a populárfilozófiának az eklektikus
módszer, pontosabban a szigorú módszertan alóli felszabadulás, valamint az egy-
másnak ellentmondó elméletek egymás mellett élése. A harmadik jellemző az
empirizmus, amely a metafizikát mint filozófiai alaptudományt kezdi ki. Végül
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2 Lásd Geschichte der Dreißigjärigen Krieges; Geschichte des Abfalls der vereinigten Nie-
derlande von der spanischen Regierung. In: F. Schiller: Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe.
Hrs. Von Hans-Günther Thalheim und einem Kollektiv von Mitarbeitern. Aufbau-Verlag, Ber-
lin und Weimar: 1990. 9. k.

egyfajta antropológiai szemlélet hatja át a populárfilozófiát a racionális pszicho-
lógiával szemben. 

Mindez a rövid bemutatás témánk szempontjából azért érdekes, mert Schiller
a tanulmányai során, mindenekelőtt a Karlschule-ban ezzel a sajátos filozófiával
találkozott. A rá legnagyobb hatást gyakorló J. F. Abel ebben a szellemben ok-
tatta a növendékeket, s önálló munkái is ezt tükrözték. Az orvosi tanulmányokat
is folytató Schiller tehát nem véletlenül kerül közel a filozófia ilyen felfogásához,
amit az is mutat, hogy a „Lebensphilosophie” kifejezés is előfordul nála. 

A következő felmerülő kérdés, hogy miként ítéljük meg Schillert mint tör-
ténészt. Itt nyilvánvalóan többféle horizontból is megközelíthetjük munkásságát.
Egyfelől azt láthatjuk, hogy egy-egy korszak történeti valóságával behatóan, rész-
letesen foglalkozott, történelmi drámáival összefüggésben, bizonyos értelemben
azok előtanulmányaiként (lásd pl. a 30 éves háborúról és a németalföldi szabad-
ságharcról írott történelmi munkáit).2 Másfelől ott vannak maguk a történelmi
drámái (pl. a Wallenstein-trilógia, Don Carlos, Stuart Mária, Tell Vilmos), ame-
lyekben eszmény és történelmi valóság ellentétét állítja a középpontba a törté-
nelmileg kiemelkedő, egyúttal ellentmondásos történelmi személyiségek sorsán
keresztül. Azután fontosak azok az írásai is, amelyek legalábbis történelemfilo-
zófiai indíttatásúak (pl. az egyetemes történelem értelméről szóló előadása). Vé-
gül pedig azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy művészetfilozófiai tanulmá-
nyaiban (pl. a Levelekben és A naiv és szentimentális költészetről címűben) is
megfogalmaz egyfajta történelemképet. Itt most elsősorban a történelemhez fi-
lozofikus módon közelítő, azt így értelmező Schiller felfogását kívánom körbe-
járni, természetesen nem teljesen függetlenül a többi említett szemponttól.

A drámaköltő Schiller kapcsán mindenképp érdemes megjegyezni, hogy szín-
ház és történelem között szoros összefüggést látott, a nagy történelmi személyi-
ségek ellentmondásos sorsának ábrázolásában a tények valóságán áttörve vala-
hogyan a lehetségesre, a történelmi alternatívára kérdez rá. Ebből is látszik, hogy
nála a történelem bizonyos értelemben a művészet felé orientálódva legitimá-
lódik. Persze ezt a kijelentést meg is fordíthatjuk, hiszen esztétikai tanulmányai-
ban a művészet társadalmi helyét és karakterét is sajátos történelemszemlélete
határozza meg. Ennek a történelemfelfogásnak a lényegi eleme az antik görög
világ és a modern civilizáció ellentétének hangsúlyozása. Ugyan a jelenkor a kul-
túra egészét tekintve kétségtelen haladást mutathat fel az antikvitással szemben,
különösen a tudományok fejlődése tekintetében, az individuum karakterében a
görög jellem van fölényben, mivel itt a jellem totalitását láthatjuk. A görög ter-
mészet „frigyre lépett a művészet minden bájával és a bölcsesség minden méltó-
ságával, ám – ellentétben a mi természetünkkel – anélkül, hogy áldozatukká vált
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Id. mű: 515–516. o.

volna…Így azt látjuk náluk, hogy a fantázia ifjúságát az ész férfiasságával egye-
sítik nagyszerű emberségben.”3 A modern kor emberét viszont súlyos belső meg-
hasonlottság gátolja a szabadság kiteljesítésében, végső soron az autonóm közös-
ségek, az „esztétikai állam” megvalósításában. Schiller az „intuitív” és a „speku-
latív” értelem elkülönülését fájlalja leginkább, aminek következtében ugyan az
emberi értelem „túlrepülhetett” természeti korlátain, viszont az „elemző képesség
túlsúlya azonban szükségképpen megfosztja a fantáziát erejétől és tüzétől, a tár-
gyak korlátozottabb szférája pedig csökkenti gazdagságát”.4 Az emberiség jövőjé-
nek kulcsa azután ennek az antagonizmusnak a meghaladása, a kultúra teljessé-
gének és egészének a megvalósítása, hiszen „egyes szellemi erők megfeszítése
eredményezhet ugyan rendkívüli embereket, boldog és teljes embereket azonban
csak az erők egyetemessége szül.”5

Az egyetemes történelmi nézőpont A naiv és szentimentális költészetről6 című
tanulmányának is meghatározó vonása. Ebben az írásában a kétféle költő-, illetve
költészettípus történelmi háttereként jelenik meg az előbb már jellemzett fel-
fogás. Az antik görögöknél még egységben él kultúra és természet, ezért „naiv”
a költészetük, a „szentimentális” költő pedig a modern ember megbomlott har-
móniájának a kifejezője, s ezért a valóságos utánzása helyett a reflexió és az esz-
mény ábrázolása válik meghatározóvá.

Áttérve szorosabban vett témánkra, talán érdemes utalni arra, hogy történe-
lemfilozófiai, illetve egyetemes történeti értekezései a jénai egyetemen tartott
előadásainak az írott változatai. Az egyetemre a tekintélyes filozófia professzor
– K. L. Reinhold – támogatásával hívták meg. Eredetileg Schiller úgy tudta, hogy
a meghívás a történetírónak szólt, később derült ki számára, hogy igazából a fi-
lozófia professzorának. Ez akkor egyáltalán nem volt mellékes körülmény, hiszen
sajátos történelemfelfogása nagyon is provokáló volt a történészek számára. Ép-
pen ezért is tanulságos idézni egyik ekkoriban írt leveléből, amelyben mintegy
maga számára is megfogalmazza, hogy milyen viszonyt lát filozófia és történelem
között: „Nem a történelem, hanem a filozófia professzorának hívtak meg (ez így
igaz, de csak most tudtam meg), de a nevetséges az a dologban, hogy a történelem
csak egy rész a filozófiából (kiemelés L.J.), és így ha az egyik vagyok, szükségképp
a másik is kell legyek”.7 Ebből az alapállásból közelít azután az egyetemes törté-
nelemhez a költő-filozófus a Mi az egyetemes történelem, s mi végre is tanul-
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10 Id. mű: 395. o.
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mányozzuk?8 című nagyhatású egyetemi székfoglaló előadásában. A felütés, a
hangvétel a felvilágosító humanista eszmények költőjét idézi, történelemszemlé-
letében Kanthoz (lásd Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári
szemszögből című alapvető tanulmányát) és Herderhez (lásd Eszmék az emberi-
ség történetének filozófiájához című nagyszabású munkáját) kapcsolódik első-
sorban. Schiller előadásában abból indul ki, hogy élesen szembeállítja egymással
a tudományt kenyérkeresetnek tekintő „céhbeli” tudóst és a filozofikus elmét. Az
előbbi csupán azzal foglalkozik, ami hőn óhajtott előmenetele szempontjából
hasznos, a tudományokat eszerint szelektálja, s éppen azokat a stúdiumokat ke-
rüli, mint haszontalan időfecsérlést, amelyekben a szellem örömét lelné. Tehát
szánni való ember, „aki a legtökéletesebb szabadság birodalmában rabszolgalé-
lekkel bolyong”.9 Nem képes megérteni a dolgok összefüggését, mivel kisszerű
tevékenységét nem fűzi egybe a „világ nagy egészével”. A filozofikus elme el-
lenben a „tudományok szövetségét” igyekszik helyreállítani: „Ahol a kenyerét
féltő tudós elválaszt, a filozofikus szellem ott egyesít.” Az utóbbinak tehát az
igazság keresése a célja, s mindenkor a nagy egész lebeg a szeme előtt. Szemlé-
letes, retorikailag is hatásosan felépített beszédében Schiller egyértelműen leszö-
gezi, hogy mondandóját azoknak szánja, akik a filozofikus elme útját kívánják
járni, mivel az első esetében a tudomány „önnön magasabb céljától” kellene eltá-
volodnia. 

E filozófiai nézőpontból vonultatja fel Schiller az egyetemes történelem kü-
lönböző jeleneteit, illetve állomásait. A felvilágosult ész nézőpontjából, ugyan-
akkor egy vérbeli drámaköltő lelkes és szenvedélyes hangján szól az emberiség
történelmének feltételezett értelméről, amely egy fejlődésfolyamat eredménye-
ként bontakozik ki: „A fejlemények hosszú lánca húzódik hát a jelen pillanat és
az emberi nem kezdetei közt. S e lánc szemei úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint
ok és okozat”.10 Schiller alapvetően a kanti történelemfelfogáshoz kapcsolódik,
amikor a „szükség jótékony kényszeréről” beszél, amely az államok összefonódá-
sához vezethet a józan önérdek követés révén: „A békét most az örökké vasba
öltözött háború őrzi, az államokat pedig saját önszeretetük avatja a többi állam
jólétének őrizőjévé. Az európai államok közössége egyetlen nagy családdá olvad-
ni tetszik.”11 Kant már említett tanulmányának hetedik tétele szintén ezt a törté-
nelmi szituációt vázolja fel. Arra is érdemes felfigyelni, hogy Schiller egyáltalán
nem idealizálja – Rousseau-val ellentétben – a természeti népek világát. „Bárdo-
latlan néptörzsek” világát említi, és megszégyenítő és megvetendő a kép, amely
elénk tárul a földrajzi felfedezések nyomán a történelem feltételezett hajnaláról.
Az egyetemes történelem vagy világtörténet horizontjába pedig az tartozik, ami
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„a világ mai alakjára s a ma élő nemzedék állapotára” vonatkozóan lényeges. Úgy
is fogalmazhatnánk, hogy Schiller a történelemhez nem egy szigorúan objektív
tudomány, hanem az emberi létezés nézőpontjából közelít. Nem egyszerűen a
múlt, hanem inkább a jelen megértése a tétje az egyetemes történelemnek: „Egy
történeti adatnak a mai világállapottal való kapcsolata tehát az, amit, az egyete-
mes történethez gyűjtvén anyagot, szem előtt kell tartanunk.”.12A filozófiai érte-
lemre éppen azért van szükség, hogy a világtörténet több lehessen a „töredékek
aggregátumánál”, s a „töredékeket művi kötőelemekkel összefűzvén az aggregátu-
mot rendszerré, ésszerűen egésszé magasztosítja”.13 A hangsúlyozottan patetikus
hangnem szintén túllendíti a szöveget a történettudomány hűvös tárgyilagossá-
gán éppúgy, mint a metafizikai megalapozottságú történelemfilozófián. Ennyiben
a kanti történelemfilozófia szemléletmódjától is eltér. Schillernél a történelem
teleologikus felfogásához, valamiféle ésszerű cél megvalósulásának láttatásához
a „szellem képzelete”, vagyis a képzelőerő működése is szükséges. Végső soron
az emberi értelem saját maga ruházza fel a történelmet derűs jelenetekkel, s tu-
lajdonít az egésznek harmóniát, ő visz „ésszerű célzatot a dolgok menetébe”. A
történelem nem vak szükségszerűségek színpada, ezért a történelmet értelmező
embernek is megvan a maga szabadsága: „…amíg a világ változásainak sorából
fontos láncszemek hiányzanak, amíg a sors oly sok fejleményről tartózkodik még
az utolsó szót kimondani, mindaddig a szellem is eldöntetlennek nyilvánítja a
kérdést, és az a vélekedés kerekedik fölül, amelyik az értelem számára nagyobb
kielégülést, a szívnek pedig több boldogságot tartogat (kiemelés L.J.)”.14 

Az egyetemi előadás lelkesült hangvételével, a felvilágosult értelembe vetett
hitével szemben A szellemlátó (Der Geisterseher) című regény részeként megírt
„filozófiai beszélgetés”, amely nem sokkal a székfoglaló előtt keletkezett, egészen
másképp láttatja a történelmet. Itt a vívódó, szkeptikus Schiller szólal meg, aki
számára az emberiség történelme nem valamiféle egyenes vonalú láncolat,
amelyben az egyes részek szabályosan egymáshoz kapcsolódnak, hanem egymás-
tól elváló töredékek véletlenszerű halmaza. Az individuum is szétesik, tehát ép-
pen nem valamiféle totális jellem. Mintha ebben a vízióban már a Levelek mo-
dernitás kritikája előlegeződne meg. A történelem tanulmányozója számára a
történelem e megközelítésben nem feldolgozandó tanulságok tárháza, hanem ok-
okozati összefüggések érzéketlen szükségszerűsége. Az ember a történelem szín-
padán ebben a drámában inkább csak elszenvedő szereplője a történteknek, nem
szerzője. A történelem Egésze, egyetemes történelem mint valamiképp átélt való-
ság így nem is létezhet, legfeljebb mint homályos fantáziakép vagy konstrukció.
Múlt és jövő horizontjai teljesen elmosódnak, csak a jelen keskeny ösvényén jár-
hatunk. Röviden úgy összegezhetnénk, hogy a történelemnek nincs teleológiája,
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értelmes célja, csak esetleges jelenetei. Az emberi élet határait (múlt, jövő) két
függöny zárja el a titkokat feltárni akaró értelem elől: „Ami megelőzött és ami
követni fog, azt két áthatolhatatlan, fekete függönynek látom, amelyek az emberi
élet két határán lógnak, és amelyeket eleven lény még soha fel nem húzott […]
Sokan felnagyítva látják mozogni saját árnyékukat, szenvedélyük alakjait a jövő
függönyén, és borzadva rázkódnak össze saját képük láttán […] Mély csönd ural-
kodik e függöny mögött, senki nem válaszol mögüle, ha egyszer mögéje került;
bármit hall az ember, az nem több, mint a kérdés kongó visszhangja, mintha csak
sírboltba kiáltott volna”.15 Az egyetemi székfoglaló előadás és A szellemlátó egy-
mással éles ellentétben álló történelemképét azzal is magyarázhatjuk, hogy az
egyikben a tanítványokat lelkesítő mester szólal meg, aki a hallgatók számára ta-
nulmányaik értelmét kívánja megvilágítani, míg a filozófiai beszélgetésben a
kétségek között vergődő költő hangját hallhatjuk, aki drámáiban maga is az emberi
lét örök konfliktusait állítja éles fénybe jelentős történelmi személyiségek ellent-
mondásos figuráin keresztül. Nyilván ez a „kétlelkűség” – költő és filozofikus elme
– is belejátszik ebbe a kétféle történelemképbe. Ugyanakkor bizonyos értelemben
közös gyökere is van e kettősségnek. Mégpedig az, hogy a történelem teleológiá-
jával, értelmével kapcsolatos kérdés tudományos értelemben nem megválaszolható,
pontosabban nincs valamiféle természettörvény módjára érvényesülő egyetemes
ésszerűség, illetve törvényszerűség a történelemben. Ez lényegileg más, mint Kant
történelemfilozófiájának kiindulópontja. Schillernél maga az emberi értelem ru-
házza fel a történelmet vagy valamilyen „kölcsönbe kapott fény” révén derűs har-
móniával, vagy pedig cél nélküli események puszta egymásutániságával.

Hogy a kanti impulzusok milyen fontos szerepet játszottak Schiller történelem-
filozófiai tanulmányai megszületésében – minden szemléletbeli különbség elle-
nére is – azt világosan jelzi Az emberi társadalom kezdeteiről a mózesi okirat ve-
zérfonalán16 című tanulmánya, amely szintén egyetemi előadásaihoz kapcsoló-
dott. Schiller egy lábjegyzetben nyilvánvalóvá is teszi, hogy írása Kantnak Az
emberi történelem feltehető kezdetéről szóló cikke nyomán született. Az ember
természeti állapotának és az abból való kilépésnek a víziójában például nyilván-
valóan Kantra ismerhetünk. A Gondviselés nem hagyta meg az embert a nyugodt
szemlélődés állapotában, a természeti ösztön gyámsága alatt. Az első emberpár
Isten ellen lázadó tette e nézőpontból nem az ember eredendő bűnösségének az
oka, hanem az emberi szabadság és moralitás első megnyilvánulása: „Hogy az
ember ekképp megtagadta ösztönét, az, még ha evvel fölbukkant a morális rossz
is a Teremtésben – ám csak hogy a morális jót is lehetségessé tegye –, kétségkívül
az emberi történelem legszerencsésebb és legnagyobb fejleménye; ettől a pilla-
nattól kezdődik szabadsága, ekkor tétetett le majdani moralitásának alapköve”.17
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A Mózes első könyvében szereplő testvérgyilkosság hátterének történelmi
profanizálása szintén a kanti értelmezéshez kapcsolódik, azzal együtt, hogy Schil-
ler költői láttató erővel vizionálja az elképzelt történelmi szituációt. Lényegében
a pásztor és a földműves kétféle életmódja a gyökere e felfogás szerint az ellen-
ségeskedésnek. A pásztornép jussa a szabadság, a „felhőtlen élvezet”, s ezért „de-
rűs tunyaság” jellemzi magatartásukat. A földműves viszont „rabszolgaként kötő-
dött a megművelt földhöz, és választott életmódjával lemondott a vándorlás sza-
badságáról.”18Élete keményebb és kiszámíthatatlanabb volt a pásztorénál, s ezért
támadt benne irigység, ami az emberek közötti első egyenlőtlenség megnyilvánu-
lása volt. E pszichologizáló, „regényes” történetírás szerint tehát ez volt az embe-
rek közötti első összecsapás kiváltó oka: „Olyannak mutatkozott (mármint a
pásztor – megj. L. J.) a földműves szemében, akárcsak az ellenséges vadállat, ame-
lyik pusztasággá akarja változtatni a földjét. Nem csoda, ha úgy is fogadta, mint
azt a vadállatot, melyet most az ember utánzott.”19

Schillerről a jénai történész kollégák nem voltak éppen jó véleménnyel, mivel
nem tartották „valódi” történettudósnak, no meg láttuk, neki mennyire provo-
káló véleménye volt a „céhbeli” tudósokról. Az kétségtelen, hogy a szisztema-
tikus forráskutatás és forráskritika kevésbé volt jellemző rá. Ugyanakkor a két
említett nagyobb munkájában ezzel is találkozhatunk, de számára egy-egy törté-
nelmi esemény vagy folyamat megértésében kitüntetett szerepe van az adott
történelmi szituációba való belehelyezkedésnek, a képzelőerőnek és a lényegire
való rátapintás intuitív képességének. A meglevő források alapján így képes meg-
rajzolni egy-egy történelmi sorsfordító esemény eleven képét. Ráadásul az is elő-
fordulhat, hogy valamely hipotézisét később a szaktudományos kutatás is iga-
zolja. A Mózes küldetése20, amely szintén a jénai egyetemi időszak terméke, jól
példázza a schilleri történelemszemlélet említett jellemzőit, valamint azt, hogy
miként kapcsolja össze Schiller a vallási tradíciót a felvilágosodás észkultuszával.
A zsidó állam mózesi megalapítását azért tartja rendkívül meggondolkodtatónak,
mert ezt lényegében az értelem teremtő ereje hozta létre. Következményeiben
pedig azért is áldásos, mert még a felvilágosodást is jórészt a „mózesi vallásnak”
köszönhetjük, hiszen „általa terjedt el és őrződött meg – mindaddig a vakhit tár-
gyaként, míg végül a megvilágosultabb elmékben észfogalommá nem érhetett –
egy fontos igazság, melyet a maga erejére bízott ész csak hosszas küzdelem árán
lelhetett volna meg: az egyetlen Isten tana”.21 Schiller a jól ismert ószövetségi tör-
ténetet kiszínezve ecseteli a zsidó nép egyiptomi fogságának súlyos következmé-
nyét, a nép barbárrá válását. Mózes fellépését ugyanakkor nem a „természet öko-
nómiájába” beavatkozó, csodatévő Gondviselés rendezi el, hanem az, „amelyik
magának a természetnek előírta ezt az ökonómiát, mármint hogy a legkevésbé
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meglepő módon eszközöljön ki rendkívüli dolgokat”.22 A természet ökonómiája
itt úgy működött, hogy egy egyiptomi neveltetésű zsidó által menekülhetett meg
a zsidó nép a szolgaságból. Az ifjú Mózes ebben a történetben mint az egyiptomi
papok által beavatott ember jelenik meg. Ezzel kapcsolatban figyelhetünk fel a
tanulmány talán legizgalmasabb eszmefuttatására. Schiller az egyiptomi miszté-
riumokban – egyébként alapvetően Reinhold akkoriban megjelent, az egyiptomi
vallást és a szabadkőművességet összekapcsoló könyvére támaszkodva23 – egy
sajátos egyistenhitet vél felfedezni, amelyet az egyiptomi papok féltek a nép kö-
rében terjeszteni. Mindenesetre szerinte a „dolgok egyetemes összefüggésének
eszméjéből múlhatatlanul meg kellett születnie az egyetlen értelem fogalmának”,
amiből azután a legfőbb lény fogalma is kifejlődött. E sajátos isten-felfogáshoz az
is hozzátartozik, hogy az egyedülvalónak nincs neve: a név a megkülönböztetésre
szolgál, de azt, aki egymaga van, annak nincs szüksége névre. Ezt fejezi ki az
egyik Ízisz-szobor alján olvasható írás is: „vagyok, ami van”. E sokatmondó kife-
jezés kapcsán föltétlen utalnunk kell arra is, hogy a tanulmány megjelenésekor
a német filozófiai életben élénk vita folyt Spinoza panteizmusáról, Isten-felfogá-
sáról. Schiller jól ismerte ezt a diskurzust, s láthatóan maga is befolyása alá kerül
Spinoza „deus sive natura” alapelvének. Föltehetően éppen ezért idézi fel a min-
den dolgok foglalataként értelmezett Íziszt vagy egy olyan szöveget, amelyet egy
piramis falán fedeztek fel: „vagyok minden, ami volt, és ami lesz; halandó ember
még nem lebbentette fel a fátylam”.24 

A filozófiatörténeti párhuzamok emlegetése mellett még más különlegessége
is van ennek a reinholdi-schilleri gondolatmenetnek. Az egyiptológiai kutatások
kb. egy évszázaddal később tárják fel, hogy Ehnaton fáraó egyfajta monoteizmust,
a Napisten kultuszát próbálta meg államvallássá tenni a birodalomban, tudjuk si-
kertelenül, katasztrofális következményeket vonva maga után. Mindenesetre J.
Assmann egyik munkájában azt mutatta ki, hogy ez a Napisten-vallás hasonlított
valamennyire a spinozai panteizmushoz.25 Schiller, aki még egyáltalán nem tud-
hatott erről a történelmi kísérletről, mégis hitelesen veti fel azt a lehetőséget,
hogy milyen következményekkel járhat, ha egy állam alapjait is jelentő hiede-
lem-rendszer, nevezetesen Egyiptomban a politeizmus megrendül, vagy éppen
a megrendítésére tett kísérlet balul üt ki. Egyfelől kérdéses, hogy a régi helyébe
lépő új vallás képes lesz-e szilárdan elbírni az állam épületének terhét. Ha pedig
sikertelen a kísérlet – Ehnaton esetében éppen erről volt szó – a „vad fanatiz-
mus”, a „megvadult tömeg” semmisíti meg az új vallást. Mózesnek ezért is kell
körültekintően eljárnia, a maga észvallását, a maga igaz Istenét „meseszerűen”
kell hirdetnie, hozzá kell igazítania annak a népnek a szükségleteihez és értel-
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méhez, amelynek körében célt akar érni vele. Schiller itt szemléletesen és mond-
hatni vallásszociológiai árnyaltsággal ábrázolja a mózesi vallás meggyökerezte-
tésének társadalomlélektani hátterét. Mózes kivételes világtörténelmi jelentő-
ségét végső soron abban látja, hogy képes volt népének egyszerre vallást és tör-
vényt adni, s ráadásul olyan vallást, amely az „ész fáklyájának a fényét” is elbírja:
„Mózes tehát az első, aki a misztériumok e titokban tartott eredményét nemcsak
közhírré tenni merte, hanem egyenest az állam alapzatának tette meg”.26

Befejezésül még egy történelmi tárgyú tanulmány néhány gondolata alapján
idézném fel Schiller történelemszemléletét, de úgy is mondhatnám, hogy a tör-
ténelembe ágyazott emberképét. A Lükurgosz és Szolón törvényei27 című írásáról
van szó, amelyet Plutarkhosz párhuzamos életrajzai nyomán fogalmazott meg.
Ebben Schiller nem egyszerűen két törvényhozót, hanem két városállamot, Spár-
tát és Athént, valójában kétféle világképet állít egymással szembe. Lükurgosz tör-
vényei ugyan önmagukban célravezetők, a spártai államrendet megszilárdítják,
de végzetesen elszegényítik az emberi lelket, s így az emberiség céljával ellenté-
tesek: „Az állam önmagában sohasem cél, csak mint föltétel fontos, melynek
teljesültével betölthető az emberiség célja, az pedig nem más, mint az ember min-
den képességének kiművelése, a haladás.”.28 Szolón törvényeinek viszont az a leg-
főbb erényük, hogy harmóniát teremtenek az erkölcsök és a törvények között,
s így nem választják el a polgárt az embertől. Némiképp persze eszményítő az a
kép, amit a görögökről fest Schiller, amikor erkölcs és törvény viszonyáról beszél:
„Nálunk a törvények nemritkán szöges ellentétben állnak az erkölcsökkel. A
régieknél sokkal szebb harmónia uralkodott törvények és erkölcsök között. Ál-
lamaikban ezért megvan az az eleven melegség, mely a mienkből egészen hi-
ányzik. Az állam képe eltörölhetetlen vonásokkal vésődött bele a polgárok lel-
kébe.”.29 Ugyanakkor Schiller a szabadságon alapuló autonóm etika magasabb
rendűségét hirdeti még a legnemesebb szándékú görög törvényhozóval szemben
is, aki a törvények erejével próbálta az emberekbe plántálni az erkölcsi köteles-
séget: „A cselekedetek morális szépségének (kiemelés L.J.) legfőbb föltétele az
akarat szabadsága, ez a szabadság pedig oda, amint a törvény előírta büntetéssel
próbálunk morális erényeket kikényszeríteni.”.30 Zárásként azért idéztem ezeket
a sorokat, mert világosan utalnak Schiller történelemszemléletének sarkalatos
pontjára, nevezetesen arra, hogy nála a történelem értelmét végső soron a morális
szépség egyetemes kiteljesedése jelenti. 





SEJTÉSEK ÉS PILLANTÁSOK 
AZ IDÓ́ MÖGÉ

Garaczi Imre

Az időiség vonatkozásában mindenféleképpen érzékelhető valamiféle elfogult-
ság, ennek lényege az, hogy az időt elsősorban mint a történelem embere idejét
véljük kézzelfoghatónak. Pedig a több milliárd éves kozmoszunk idejéhez képest
ez a hat–hétezer év mindössze néhány másodperc. A másik ok, ami miatt bele-
éljük magunkat e történeti időrezsimbe, az, hogy az időre elsősorban mindig úgy
reflektálunk, mint az ember intellektuális történetének keretére. Ennek fényében
kell feldolgoznunk azokat az információkat, amelyek arra utalnak, hogy a földi
élet rendszerei közös eredetű, ám egyszeri jelenségek, amelyekből különféle köl-
csönhatások, energiamezők találkozására kibontakoznak reprodukciós- és repli-
kációs mechanizmusok. Mindennek közös forrásvidéke a DNS, amelyen kívül az
életnek más módozatát nem ismerjük. 

A jövőre való reflektálás nem új kérdés; szinte az összes vallás kialakította a
hagyomány rendszerében az időhöz való viszonyt, még azok is, amelyek tagadják
az idő materiális megjelenítésének fontosságát. Ebben a kérdésben a nagy világ-
vallások közül a zsidó–keresztény hagyomány eltér a buddhista, a hinduizmus
és az antik görögök időfelfogásától. Az előbbi szerint, az emberi történelem idő-
felfogása vektoriális jellegű. Ennek a vektoriális eredetnek a kiindulópontja Isten
világteremtő tette, azaz minden idő alapja a kezdet, ami egy eléggé relativizált
fogalom. Nem véletlen az, hogy Plotinos, amikor a Szentháromság hiposztázisát
fölépítette, akkor a kezdetet az egyes számmal jelölte. Ez azért érdekes, mert az
egy – a plotinosi rendszerben – még az időn kívüli dimenzióban jelenik meg, és
belőle áramlik ki (emanációval) a szellem (ez a görög filozófia Logosa, de a ke-
resztény liturgiában ugyanez Jézus), majd ebből eredezteti a lélek harmadik fo-
kozatát, amelynek oldalhajtásán jön létre a látható, materiális világ (Deus sive
Natura). Tehát Plotinos sem találta meg a kezdet megjelenítésének időn kívüli
nem-materiális signumát. 

Ez a vektoriális típusú idő-képzet azért is izgalmas a zsidó–keresztény hagyo-
mányban, mert a nagy világvallások idő-apokalipszisei kizárólag a ciklikusságra
építenek. A kezdet eszkatologikus folyamatának zsidó gyökerei a Kr. e. 6. század-
ra vezethetők vissza, amikor a babiloni fogság idején a közösség hagyománnyá
tette a Megváltó eljövetelét, aminek következménye a határolt történelem, azaz
a határolt időiség gondolata. Ószövetségi iratok bizonyítják azt is, hogy már a Kr.
e. 2. században a zsidó vallás gondolkodott a halottak eszkatologikus sorsáról:
akik kiállták a földi próbákat, azok elnyerik a jutalmukat, akik viszont nem, azok
sorsa a büntetés. 
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1 „Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy meg-
éledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belé-
tek lelket, hogy megéledjetek (…) És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitán-
dom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! És adom az én lelkemet belétek,
hogy megéledjetek…” (Ezékiel 37, 5–6. 13–14).

2 Szent Ágoston: Isten városáról I. Kairosz Kiadó, Budapest: 2005.

Mindebben már implicit módon benne van a halál utáni (hyposztatikus) lé-
tezés, illetve a végső feltámadás lehetősége. Mindezt bizonyítja Ezékiel próféta
látomása, akinek Isten láthatóvá tette a halottak feltámasztását.1 Ez jelentősen já-
rult hozzá a messianisztikus hit kiépítéséhez, és majd a kereszténység fejleszti
tovább a halálon túli mezsgyére áthelyezett kárhozat- és örök üdvösség paradig-
mát. Tulajdonképpen itt arról is szó van, hogy a keresztény eszkatologikus felfo-
gás korszerűsíti, kiszélesíti az ószövetségi elképzeléseket. 

A jelenlegi kronologikus időfelfogásunk forrásvidéke tehát e két világvallás
folyamatossága. A zsidó gondolkodás az időiség célját az Isten Királyságában jelöli
meg, és pozitív a közösségi sors-beteljesülés szakrális megjelenítése: „Mert ímé,
új eget és új földet teremtek, (…) örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké,
a melyeket én teremtek (…) és nem hallatik többé abban siralomnak és kiál-
tásnak szava! (…) A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör,
szalmát eszik…” (Ézs. 65,17–19., 25)

Ézsaiás próféta könyve tehát az időiség megjelenítését az Isten Királyságának
eljövetelében látja, s a teremtés többszöri hangsúlyozását szorgalmazza. Ennek
gyökerei a régi zsidó vallásban találhatók, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy
Isten tervezi a jövőt, elképzelése, programja van a közösség jövőjét illetően. És
ez a program egy földi program, ahol „a farkas és a bárány együtt legelnek”…, te-
hát a teremtés ereje olyan képességeket rejt magában, amelyekkel a legantago-
nisztikusabb problémákat is meg tudja oldani az Isten. A kereszténység átvette
A jelenések könyve 21. fejezetében ezt a történetet, Jézus ugyanakkor hangsú-
lyozza, hogy az előrevetített Istenkirályság már a túlvilágra értendő.

Az iszlám felfogása sokat merített az Ó- és Újszövetség folyamatosságából, és
szinte ugyanúgy használja az ismert fogalmakat: a feltámadás, az idők végezete,
a kárhozat és az utolsó ítélet megjelenítése. Ebben a kontextusban állítja a kiváló
francia hebraista, André Caquot, hogy a zsidó, a keresztény és a muszlim vallás
időiségét az életfolyamat zarándoklatként való felfogásaként jeleníthetjük meg.
A zsidó narratívában gyakori az életfolyamat végén megjelenő ígéret betelje-
sítése. A keresztény patrisztika korában Szent Kelemen, Szent Ambrus, Szent
Ágoston gyakorta hasonlítják a keresztény küldetéstudatot egy megpróbáltatá-
sokkal teli sivatagi zarándoklathoz. És itt jutunk el Szent Ágostonhoz, akinek fő
művében2 az idő fogalma úgy jelenik meg, mint átélésre hivatott próbatétel.
Ágoston időfelfogása mintegy összegzi a korábbi – szakrális és materiális – idő-
felfogásokat.
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3 Aurelius Augustinus: Vallomások. Gondolat, Budapest: 1982. 358. o., fordította: Városi
István, a továbbiakban: Augustinus.

4 In: Augustinus. Id. mű: 358–359. o.

Tulajdonképpen Ágoston fedezi fel, implicit módon, a „modern időt”. Ennek
jelentőségét a különféle idő-metafizikai kísérletek vonatkozásaiban nehéz lenne
túlértékelni, hiszen ő az, aki ráérzett arra, hogy az idő valójában a folyamatos
kontinuum és a visszatérő ciklikusság elegye. Az idő forrását Isten örökkévaló-
ságából eredezteti, és mindnyájan keressük az örökkévaló titkát, de rendszeresen
beleütközünk a múlt és jövő mozzanataiban a teremtett dolgokba. 

Hogyan tudjuk az örökkévaló fényét becsempészni – néha-néha – az idő és a
gravitáció axiomatikus világába. Az ágostoni időkutatás összes fontos vonatkozása
mindmáig sokat idézett, ám kevéssé értelmezett. Ennek legizgalmasabb centruma
az aktuális, anyagi idő és az időn kívüli örökkévaló kapcsolata. Ezt Ágoston így
jeleníti meg: „Ámde el nem múlik semmi az örökkévalóságban, hanem jelen van
minden. Teljes egészében jelenlévő idő azonban nincsen. Nyilvánvaló, hogy min-
den múltat kerget a jövő, és minden a múltból következik, és minden múlt és
minden jövő a mindig jelen valóból nyeri létezését, belőle fut elő. Tartóztathatja-
e valaki az emberi szívet, hogy megpihenjen és lássa: a múlt és a jövő időt a nem
iramló és nem jövendő, hanem mindig álló örökkévalóság miképpen vezeti? (…)
Összes éveid együtt vannak, mert mozdulatlanul állanak.”3

Ágoston Istennek az időhöz való viszonyát azzal alapozza meg, hogy Isten
örökkévaló létében a meglévő világ teremtése előtt nem alkotott semmit, tehát
az idő keletkezése a teremtés része. Tehát a teremtő nem időben előzi meg az
időt, hanem az örökkévalóval. Itt jelenik meg egy fontos kérdés, hogy az örök-
kévaló leírható-e bármilyen értelemben időiségként. 

Ezután értekezik Ágoston az idő belső szerkezetéről: felállítja a három külön-
féle idő elméletét, s a következő mondatai egész életművének leggyakrabban
idézett részei: „Tehát mi az idő? Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha
azonban kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor nem tudom. Mégis nagy me-
részen állítom: tudom, ha semmi el nem múlnék, nem beszélhetnénk múlt időről,
ha semmi nem következnék, nyomát sem lelnénk jövő időnek, és ha semmi sem
volna jelen, hiányoznék akkor a jelen idő. Ámde miképpen van ez a két idő, múlt
és jövő, ha a múlt már nincsen és a jövő még nincsen? A jelen pedig, ha mindig
jelen maradna, s nem zuhanna a múltba, nem idő volna, hanem örökkévalóság.
Ha tehát a jelen csak úgy lehet idő, ha múltba hanyatlik, miképpen mondjuk róla,
hogy létezik? Hiszen létezésének oka éppen az, hogy nem lesz. Nem mondjuk
tehát valóságos időnek, csak úgy, ha arra törekszik, hogy majd ne legyen.”4

Ezután Ágoston felépít egy idő-ontológiát, amelyben egy egészen modernnek
mondható szemléletmódot képvisel. Ennek legfontosabb alkotói a külső (Kronos)
és a belső (Kairos) idő. A külső, azaz a látható és aktuális anyagiság formáiban
megjelenő időtartamba sorolja az idő megértésének különböző mértékeit: például
a hosszú és a rövid időt. Ezek azonban, ha a múltra és a jövőre vonatkoznak, tehát
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5 „Az azonban már tiszta és világos dolog, hogy múlt és jövő nincsen. Nem sajátos értelem-
ben mondjuk, hogy három idő van: múlt, jelen és jövő. Sajátosabban talán úgy mondhatnók,
hogy három idő van: jelen a múltról, jelen a jelenről, és jelen a jövőről. A lelkemben ugyanis
ez a három valami ott van, de máshol meg nem találhatom. Emlékezésünk: jelen a múltról.
Szemléletünk: jelen a jelenről. Várakozásunk: jelen a jövőről.” In: Augustinus. Id. mű: 365. o.

6 In: Augustinus. Id. mű: 366. o.

nem aktuálisan létezők, akkor pusztán emlékezetünk, illetve fantáziánk te-
remtményei lehetnek. Így az igazán létező, csak az aktuális jelen, amiben éppen
benne vagyunk, de csak egy pillanat erejéig, hiszen az idő – mint kontinuum – az
azonos pillanat-egységek egymásutánja, nem más, mint változás-sor a végtelen felé.

Mindennek megoldására Ágoston a jelent terjeszti ki az idő egészére.5 Eszerint
az időre reflektáló ember számára a valóságos idő csak a jelen lehet, hiszen a
múlthoz, amelyhez már nem jelen-szerűen kapcsolódunk, nincs közünk, viszont
szükségünk van rá, s úgy, mint múltban megtörtént dolgokra, mint tapasztalatra,
mint emlékekre, mint déja vu érzésekre, mint előzményekre. A múlttal való
egyetlen élő kapocs az emlékezet (anamnesis). Az emlékezetünk egy viszonylag
bizonytalan eszköz arra, hogy az aktualitásokhoz hozzágondoljuk a szükséges
előzményeket. A visszaemlékezésünk kogníciói rendkívül különbözőek, és sok
mindentől függnek: például a kulturális hagyományok minőségétől, az egyéni is-
meretanyagtól, a begyakorolt logikai képességektől, az érzelmi és idegállapottól,
időjárástól stb.

Nem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy Ágoston jó néhány, az idővel kapcso-
latos, megállapításával megelőlegezett egynémely jelenkori posztmodern narrá-
ciót. Ágoston egyébként hosszan elgondolkodott az idő mérésének lehetőségeiről,
és elég karakterisztikusan sejteti a bergsoni elméletet az időtartamról. Érdekes
felvetése az is, hogy az idő iránya valójában a jövő felől tart a jelenen át a múlt
felé: „Tehát abból, ami még nincsen, azon át, amelynek hiányzik tartama, és ab-
ba, ami már nem is létezik.”6

Ennek a megalapozott idő-ontológiának a mérhető egysége a tartam kiterje-
dése. Ennek a kalkulációs egysége az időszalag, amely segíti a bizonytalan vissza-
emlékezést. Még a 20. században is találtak etológusok olyan természeti népeket,
amelyek nem ismerték az időt, hanem a múltról szóló ismereteiket szakrális tör-
ténetekben őrizték meg. Ezt nemcsak verbálisan, hanem mozdulatművészettel,
azaz tánccal és mimikával is bemutatták. Ágoston Confessioja is szigorú kronolo-
gikus rendet követ. Az első kilenc könyvben a saját életpályáját mutatja be – egé-
szen megtéréséig (Tolle! Lege!), valamint anyja haláláig. Ebben a kronológiai idő
szerint halad, szinte hónapról hónapra. A Vallomások nem arányos szerkezetű,
mert a második részt a X. könyv tartalmazza, amelyben már nem a kronologikus
felfogás a döntő, hanem a belső időt (Kairos) jeleníti meg, amikor a lelkében a
bűn és az erény vívódását ábrázolja. Az önéletrajz harmadik része (XI–XIII.
könyv) a Szentírás metafizikai kérdéseit vizsgálja. Az ágostoni időelmélet már
tartalmazza az idő képi narratíváinak modern előzményeit. Nem véletlen, hogy
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7 Eugen Fink: Megjelenítés és kép In: Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, Budapest: 1997.
47–96. o. Fordította: Rózsahegyi Edit. Fink tanulmánya Husserl vezetése alatt készült 1927 és
1929 között, s ezt nyújtotta be doktori disszertációként, miután elnyerte vele a Freiburgi Egye-
tem Filozófiai Fakultásának díját. (A továbbiakban Fink)

az időtudat szempontjából Ágostont idézik a legtöbben az elmúlt 1500 esztendő-
ben, hiszen a művészeti alkotások megjelenítésének két elsődleges aktusa a kép-
tudat és a hozzárendelt emlékezet. E kapcsolat összefüggéseinek vizsgálata alap-
vetően a vizuálisvizuálisvizuálisvizuális nevelés  nevelés  nevelés  nevelés fenomenológiai kérdése. A XX. század elején Edmund
Husserl több elemzésében is rámutat e két tematikus fenomén adekvát elkülöní-
tésre, ugyanis a közkeletű értelmezés gyakorta összekeverte, összecsúsztatta a
kettőt. 

Eugen Fink egy 1927-es előadásában7 felveti, hogy a két fenomén vizsgálatában
a kétértelműség, az ekvivokáció kibogozása a legfőbb feladat. A megjelenítés in-
terpretációjában kiemelkedő jelentősége van az emlékezet horizontjára vetített
képforma értelmezésének, s ez elsősorban a művészetelméleti tárgyalásmód fel-
adata, hiszen a kérdés – mint univerzális problematika – szükségszerűen az egész
szolgálatát jelenti. Fink kiemeli, hogy egyetlen egyedi elemzés sem önmaga ked-
véért történik, mindegyik a rendszer egészének vonzáskörébe esik, egy alapkér-
dés vezérli és ösztökéli.

A képtudat és emlékezet értelmezésének kiindulópontja a tematikus fenomé-
nek előzetes megértésének ténye. Bármely kérdés szerkezetének felállítása ön-
magában rejt egy előzetes ismeretet, viszonyítást, amit kérdésessé kívánunk ten-
ni. Tehát már az első kérdéseknél meghatározó, hogy a lehetséges válaszok ho-
rizontjai milyen módon és mértékben tárulnak elénk. A kérdezés előzetes adott-
ságai bizonyos fokig előfeltételezik a kérdés irányultságának lehetséges megértési
horizontjait. Fink szerint sokszor már a kérdezés kezdeti stádiumában elakadunk,
hiszen összemosódik gyakorta a kérdés tárgyi értelmének megértése a fogalmilag
megragadandó anonim horizonttal, amelyre a kérdés irányul.

A megjelenítés és képtudat aktusai először az ember mindennapi előzetes
adottságaiban kódoltak. Ez nem más, mint az ember önmaga számára nyitott-léte,
amely független mindenfajta reflexiótól. Ezt a stúdiumot puszta önismeretnek is
nevezhetnénk. Az ember számára a mindennapiság alapján vett, tagolt, legálta-
lánosabb létterületeket magában foglaló megértés eleve egy előzetesen felvázolt,
közvetlen-környező világot feltételez, amelyben önmaga eleve-adottsága annak
az eleve-adottságát feltételezi, amire az ember képes. Ez pedig nem más, mint az
ember cselekvése, amelyben megnyilvánul önmagának. Saját nyilvánvalóságának
jellege pedig cselekvéseinek megértése vagy nem-megértése. Az emlékezet vagy
fantázia semmiképpen sem a közvetlen reflexióból születik, hanem az érthetőség
fogalmi megformálásának termékeiből, az élménytípusokból.

Az élménytípusok már meghatározott értelmezéseket sugallnak a szubjektív
élet cselekvésként felfogott létmódja alapján, azaz legtöbbször egy cselekvési
egységet, aktust értünk meg. Vajon ezen élményaktusok kódjai engedik-e az ere-
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deti belátások, az újszerűségek megfogalmazását, vagy pedig a meglévő antropo-
lógiai alapfelfogások már eleve tematizálják az újfajta, eddig ismeretlen élmény
megragadását? Hogy ezeket az útvesztőket elkerüljük, érdemes követnünk Fink
koncepcióját, amely szerint a művészet fenomenológiai elemzése három lényeges
kérdésen kell, hogy alapuljon: először is minden fenomenológiai elemzés lénye-
gileg előzetes jellegű, ami azt jelenti, hogy szükséges a fenomenológiai a' priori
felvázolása, ami nem más, mint saját érvényességének rejtett, anonim horizontja.
A második elem lényege, hogy minden fenomenológiai elemzés lényegileg idő-
analízis, amit E. Husserl a leülepedett történelem feltárásának nevez, ugyanis az
értelem értelmezése mindig az időbeliség horizontjában jelenik meg, s ez tulaj-
donképpen a fenomenológiai elemzés egyik alaphorizontja. A harmadik összete-
vő szerint minden fenomenológiai elemzés vezérfonalra támaszkodik. Ez a kérdés
pedig már felveti a fenomenológiai redukció husserli elméletét. 

Ezzel kapcsolatban Fink megjegyzi, hogy bár a pszichológiai kutatás területén
ugyanazok a konstitutív problémák merülnek fel, mint a transzcendentális tema-
tizálásban, ezek a problémák azonban mindkét esetben más megoldást nyernek.
A pszichológiai beállítottságban egy konstitutív probléma megoldása azoknak a
tudatmódoknak a feltérképezését jelenti, amelyekben a tárgy mint elgondolt je-
lenik meg, míg a transzcendentális beállítottságban a megoldást az jelenti, hogy
megérthetővé tesszük a szubjektív teljesítményeket, amelyekben a valóságos
tárgy konstituálódik.

A fenomenológiai elemzés előzetességének első fontos eleme, hogy a megjele-
nítéseket elhatároljuk az időhorizont-tudattól, ugyanis nehéz értelmezni, hogy
mit is jelent a jelen fenomenológiai fogalma, mivel nem egy mértani pont alapján
tételezett most-ot, s nem is egy határozott kiterjedésű időhorizontot értünk alat-
ta. Maga a jelen rendkívül különféle érzet- és képzettudatok sokféleségét jelenti
a létező időben. Ezt úgy kell felfognunk, hogy különféle, akár nem összefüggő
létfázisok hozzák létre a jelenvalóság egészét. Az időben tételezett valóság egy
folyamatosan áramló folyamat, amelyben az adott tárgyak észrevevése vagy gon-
dolatok vizuális absztrakciója jelenti a tagolást. Ilyen tagolási mód vagy kísérlet
az idő jelentelenítése, amikor egy műalkotás reprezentációja az időtlenbe vezet.
Ilyen például a pravoszláv ikonok idő-nélkülisége, ahol az ikonosztáz, mint egy-
fajta fal jelenik meg a jelenvaló mindennapiság és a teremtő, isteni, igazi, időn kí-
vüli lét között. A jelentelenítés másik gyökere a felejtés, amikor az intenció el-
nyomása történik egy múlt vagy ismeretlen horizontba. Az emlékezetre való fel-
hívás mindig együtt jár a felejtésre való reflektálással. 

Gondoljunk csak a középkori transzcendens művészetek eszköztárára, amellyel
felejtésre ítélték az antikvitás nemkívánatos tényeit. (Kivéve Platónt és Arisztote-
lészt.) A visszaemlékezés kivételes tulajdonsággal rendelkezik a képi megjelení-
tések között, mivel csak ez tekinthető önadó megjelenítésnek. Ez különbözteti
meg az összes többi megjelenítésmódtól, például a tételező típusú megjelenítéstől,
az együttes megjelenítéstől vagy akár a nem-tételező megjelenítéstől, a fantá-
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8 In: Fink. Id mű: 65. o.
9 Maurice Merleau-Ponty: A szem és a szellem. In: Fenomén és mű. Fenomenológia és esz-

tétika. Kijárat Kiadó, Budapest: 2002. 71. o. Fordította: Vajdovich Györgyi és Moldvay Tamás.
Merleau-Ponty ezt az állítást abba kontextusba helyezi, hogy a modern festészet szándéka nem

ziától. Az önadás azt jelenti, hogy egy sajátos önmagaságot képvisel, mintegy va-
lami múltbélinek jellemzi, jeleníti meg önmagát.

Itt látható, hogy a visszaemlékezést nem tekinthetjük pusztán képtudatnak,
hiszen a képtudat leképeződhet akár múlthoz-kötöttség vagy jelen-aktualizálás
nélkül is. A visszaemlékezés – értelme szerint – nem más, mint a múlthorizont-
ban véghez vitt konstituálás. Ezt nevezi Fink re-konstitutív tudatnak, amelyben
a valaha-tapasztalt derül fel, s így definiálja: „A valóságos lét minden meghatáro-
zása az elevenen áramló jelen impresszionális konstitúciójában, ősalapítással
megy végbe. A múltbeli tárgyiság úgyszólván már keresztülment a meghatározás
színhelyén, és az áramló időbeliség, mint az átalakulásban meghatározottat ha-
gyományozta ránk. A múlt temporális értelméhez hozzátartozik ez az egyszer s
mindenkorra rögzítettség és kész-mivolt, ami időben így és így létrejött-létnek
tekinthető. A visszaemlékezés, amely tematikusan a tapasztaló élet elmúlt idő-
beliségéhez és az abban tapasztalt tárgyisághoz fordul vissza, önmagában tehetet-
len, nem képes a tárgyat új meghatározásokkal ellátni, azt már, mint meghatáro-
zottat, intendálja. Ezt az általános tényállást fejezzük ki, amikor a visszaemléke-
zést reproduktív tudatnak nevezzük.”8

Az előzetes megjelenítés fenoménjével kapcsolatban fontos kiemelnünk a fan-
tázia tematikus szerepét. Nem jellemzem most a fantáziatudat intencionális lé-
nyegét, hanem mindössze elhatároló jellemzést kísérlek meg, amikor a fantáziát
a nem tételező típusú megjelenítésként értelmezem. A fantázia is egyfajta világ-
időt és világteret tartalmazó világként tudatosul, azonban ez az idő nem esik egy-
be az aktuális én időbeliségével. A fantázia-kép sokféle lokalizációs formát tartal-
mazhat. Itt az adott és faktikus világ alakul át fikcióvá úgy, hogy a fantázia sze-
lektíven formál meg egyes meghatározottságokat, míg másokat érintetlenül hagy.
Az érdekesség az, hogy a lokalizált fantáziák betölthetik a jelen teljes prezentá-
ciós mezőit. Létezik még az úgynevezett tiszta fantázia, amelyet nem köt meg-
határozott motiváció, hanem mindössze a szemléletszerűség alapján szerződik.
A művészi alkotások képtudatának kialakításában a fantázia-kép fontos funkciót
tölt be, hiszen produktív módon rendezi a szubjektum saját világát, majd aktuális
hidat épít a múlt- és jövőhorizontok között. A fantázia segítségével történő
visszaemlékezés az emlékvilág tárgyiságán keresztül történik. Nem hagyható fi-
gyelmen kívül azonban az a megfigyelés sem, amelyről Leonardo da Vinci úgy
vélte, hogy minden tárgyban felfedezzük azt a hullámos vonalat, amely mint ten-
gely vezet át a kiterjedés egészén. Maurice Merleau-Ponty számára világos, „hogy
létezik egy ekvivalencia-rendszer, a vonalaknak, fényeknek, színeknek, dombo-
rulatoknak tömegeknek valami-féle Logosza, az egyetemes Lét fogalom nélküli
megjelenítése."9
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arra irányult, hogy válasszon a művészi eszközök és a jelek teremtése között, hanem arra, hogy
megtöbbszörözze az ekvivalencia-rendszereket, s ezeket megkülönböztesse az ábrázolt tárgyak
puszta kinézetétől.

10 In: Fink. Id. mű: 67. o. A reális tárgyiság tekintetében a tér és idő jelenti a megjelenítés
testét. A tér és idő az ábrázolt vagy az emlékezetben felidézett tárgyakon keresztül érzékelhető.

11 In: Fink. Id. mű: 68. o.

A tárgyiságban a formákat a tér és az idő faktumai biztosítják, hiszen a tárgy
képe-korpusza csak az időhöz, térhez való kötöttségben, hozzárendelésben jele-
níthető meg: „…emlékvilágtérről és emlékvilágidőről van szó. Lényegileg már-
most minden emlékvilág időbelisége (elvileg ez minden megjelenítésre érvényes)
folyvást folyó és áramló jelen. Ehhez hozzátartozik egy emlékvilági jövő és egy
emlékvilági múlt is, amelyekbe egykor ennek a »világnak« a szubjektuma meg-
jelenítések útján behatolhatott.”10

Az emlékezés horizontján az emlékvilág időben való megjelenítése az adott
szubjektum aktuális időfelfogásához kapcsolódik. Ez biztosítja, hogy az aktuális
én azonosságot képezhessen az emlékvilág horizontjaival. Az én általános azo-
nossága az emlékezettel abban a formában igaz, hogy az emlékezet folyton gazda-
godik, változik. Az emlékezet fő próbaköve az időhöz, mint áramláshoz, való vi-
szony. A valóságos, objektiválódott időt az ember pusztán önmagában nem képes
reálisan tételezni, mert érzékszervei erre tökéletlenek. Fink szerint „Az én azo-
nos volta olyasmi, ami a tapasztalatokban való állandó gazdagodáson át megőrző-
dik, és ez azt jelenti, hogy az emlékvilág jelenében, a jövőm mint eljövendő ta-
pasztalat még semmiképpen nem volt meghatározott, legalábbis a feltételezett
előrejelzéseket leszámítva. »Időközben« az egykori jövőhorizontra tolódott át a
benyomásszerű ősalapítás, úgyhogy most az emlékező én álláspontjáról az emlék-
világ emlékezésszerűen adott jövője úgy jelenik meg, mint ami egészen magának
a jelenlegi emlékezésnek a pillanatáig meghatározott. Ebben a beilleszkedésben te-
hát különféle horizontok fedik egymást, éspedig deskriptíve különböző módon.
Először is az emlékvilág jelene egybeesik az aktuális múlt egy pontjával, az emlék-
világ múltja a múlt többi részével, az emlékvilág jövője az emlékező én múltjával
egész jelenéig, és azután a jövőjével. Ez az egyedülálló és csak az időtudat keretei-
ben feltárható egymást fedés adja a visszaemlékezés sajátos pozicionális jellegét.”11

Így különféle faktumok emlékezetben való megjelenítése minden esetben be-
hatolást jelent az emlékezetben feltételezett és megőrzött időbe, ami az alapja le-
het az egyes eseményekkel kapcsolatos időbeli tévedéseknek, hiszen az emlékezet
horizontjainak legfontosabb jellemzője a jelentelenítés, ami azzal oldható fel,
hogy minden az időre reflektáló visszaemlékezés során rekonstruáljuk a valami-
kori jelent. Az abszolút vagy tényleges jelen tételezése és megélése mindenkor
lehetetlen kísérlet, mert a visszafordíthatatlanul és állandóan tovaáramló időt
nem lehetséges a most fogalmában reálisan megragadni. Csak arra van lehető-
ségünk, hogy a jelenben hivatkozott most idejét az áramló időből ideiglenesen
elkülönítsük, kiszélesítsük.



1 Jeffersonról magyarul lásd Lévai Csaba, „Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Is-
ten igazságos” (Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája)” Aetas. 2001/1, 5–26. o.; Ari
Helo, „Thomas Jefferson republikanizmusa és a történelem progresszív felfogása” Aetas. 2001/1
27–39. o.

BENNSZÜLÖTTEK SZIMPÁTIA 
ÉS ASSZIMILÁCIÓ RÁDIUSZÁBAN:
Thomas Jefferson morálfilozófiája és 
az észak-amerikai indiánok

Vajda Zoltán

Thomas Jefferson (1743–1826) személye különös jelentőséggel bír az amerikai
eszmetörténetben. A magyar közönség számára politikai szerepvállalása révén,
elsősorban a Függetlenségi Nyilatkozat (1776) első változatának megalkotójaként
vagy az Egyesült Államok harmadik elnökeként ismert. Részben ezekkel össze-
függésben ugyanakkor jelentősnek mondható az elsősorban az észak-atlanti kul-
túrkörhöz való tartozásából eredő, és arra jellemző problémák iránti érzékeny-
sége. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere, melyet elsősorban párizsi nagy-
követként kezdett el kiépíteni az 1780-as évek közepén, lehetőséget nyújtott szá-
mára arra, hogy a kor olyan jeles személyiségeivel folytasson eszmecserét első-
sorban levelezés útján, mint a francia fiziokrata Antoine Louis Claude Destutt de
Tracy, az angol filozófus, teológus és kémikus Joseph Priestley, a német termé-
szettudós Alexander von Humboldt (aki még látogatást is tett nála Washington-
ban az 1800-as évek elején) vagy a lengyel forradalmár és politikus Tadeusz
Andrzej Bonaventura Kościuszko és a régi jóbarát, Lafayette márki, aki az ame-
rikai függetlenségi háborúban a szövetséges francia hadsereg tisztjeként segítette
a britek ellen harcoló patriótákat. E mellett Jeffersont jelentős olvasottsága is se-
gítette abban, hogy bekapcsolódjon a korabeli szellemi áramlatokba. Klasszikus
és modern szerzők műveit gyűjtötte és közel 7000 kötetnyire rúgó könyvtára ké-
sőbb alapját képezte a Library of Congress, az Egyesült Államok nemzeti könyv-
tára gyűjteményének.1 

Mindezek alapján talán érthető, hogy a kutatások egyik vonulata a korabeli
jelentős európai művelődéstörténeti irányzat, a szentimentalizmus, illetve érzé-
kenység szellemi áramlatával összefüggésben vizsgálja Jefferson eszmevilágát. A
18. század közepe és vége felé jelentkező mozgalom Észak-Amerikában ugyan-
akkor szorosan kapcsolódott a skót morálfilozófia alapvetéseihez, melyekkel Jef-
ferson is tisztában volt. Ezek közül a jelen írás szempontjából kiemelendő az er-
kölcsi érzék fogalma, mely meghatározza az egyének közötti kapcsolatok jellegét,
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2 Ehhez lásd például Alexander Broadie, ed., The Cambridge Companion to the Scottish En-
lightenment (Cambridge: 2003. Cambridge University Press), 137–38, 149, 320. o.

3 Fonna Forman-Barzilai, Adam Smith and the Circles of Sympathy: Cosmopolitanism and
Moral Theory (Cambridge: 2010. Cambridge University Press)

4 John Saillant, „Black, White, and ‘The Charitable Blessed’: Race and Philanthropy in the
American Early Republic,” in Essays on Philanthropy, no. 8. (Indianapolis: 1993); Ari Helo és
Peter Onuf. 2003. „Jefferson, Morality, and the Problem of Slavery,” in William and Mary
Quarterly, 3rd Series, 60.3, 583–614. o.; Peter S. Onuf, Jefferson’s Empire: The Language of
American Nationhood (Charlottesville and London: University Press of Virginia); Jean M. Yar-
brough, American Virtues: Thomas Jefferson on the Character of a Free People. Lawrence,
Kans.: University Press of Kansas, 1998; Jean M. Yarbrough, „The Moral Sense, Character For-
mation, and Virtue.” In Gary L. McDowell and Sharon L. Noble, eds. Reason and Republican-
ism: Thomas Jefferson’s Legacy of Liberty. Lanham, Boulder, New York and Oxford: 1997.
Rowman & Littlefield; Jean M. Yarbrough, „Race and the Moral Foundation of the American
Republic: Another Look at the Declaration and the Notes on Virginia” Journal of Politics 53.
1 (1991), 90–105. o.

és biztosítja az erkölcsi normarendszer működését, hozzájárulva egy adott kul-
túra kohéziójához. Ehhez kapcsolódik a szimpátia (sympathy), illetve szeretet
(affection, love) fogalma is, mely változó formában bár, de a legtöbb gondolko-
dónál és Jefferson esetében is az emberek közötti kapcsolatok fundamentumát
jelenti.2

Az említett kutatási irányvonalhoz kapcsolódóan a jelen tanulmányban azt a
problémát igyekszem megvizsgálni, hogy a szimpátia különböző térbeli dimen-
ziókhoz köthető válfajai miként jutnak érvényre Jefferson szentimentális morál-
filozófiájában, illetve ezeknek mi az egymáshoz való viszonya az észak-amerikai
indiánokkal kapcsolatos gondolkodásában, valamint ennek milyen következmé-
nyei ismerhetők fel, különös tekintettel az asszimiláció problémájára. Elemzé-
semben Fonna Forman-Barzilai eszmetörténész analitikai modelljére támaszko-
dom, melynek segítségével Adam Smith mint korabeli skót morálfilozófus szim-
pátiával és affekcióval kapcsolatos fejtegetéseit vizsgálja.3

A Jefferson gondolkodását a morálfilozófia összefüggésben szemlélő eddigi
munkák egy része különös hangsúlyt fektet a speciális amerikai kontextusra,
amennyiben az erkölcsi érzékkel vagy a szimpátiával kapcsolatos gondolatrend-
szerét gyakran összekötik az Újvilág különféle etnikai csoportjaival – fehérek, fe-
keték, „rézbőrűek” – kapcsolatos nézeteinek elemzésével.4 Ugyanakkor ezek a
munkák nem vetik fel annak lehetőségét, hogy Jefferson morálfilozófiai rendsze-
rén keresztül vizsgálva ezen etnikai csoportok a szimpátia milyen kulturális ta-
goltsága alapján írhatók le, és hogy ennek mik lehetnek a gyakorlati következ-
ményei, miként magyarázhatják Jefferson a politikus ehhez kapcsolódó tevé-
kenységét. Forman-Barzilai modelljének alkalmazásával azt igyekszem bizonyí-
tani, hogy Jefferson számára az indiánok esetében nem működik maradéktalanul
a szimpátia modellje, és a velük szemben folytatott asszimilációs program volt
hivatva arra, hogy kulturális oldalról megoldja a problémát.
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5 Smith a sztoikus filozófia alapján használja az oikeiÇsis fogalmát, jóllehet el is tér tőle,
amennyiben elveti azt, hogy az individuum képes lehet az apátia gyakorlására a hozzá közel
állókkal való kapcsolatok esetében. Erről bővebben lásd: Forman-Barzilai, 153. o.

6 Forman-Barzilai, 141. o.
7 Forman-Barzilai, 142, 151, 153, 154, 161. o.

Adam Smith szimpátiával kapcsolatos morálfilozófiai nézeteiben meghatározó
az az elv, mely az antik görög hagyományban gyökerező oikeiÇsis néven vált
ismertté a nyugati filozófiában. E szerint a szeretet és szimpátia az individuumtól
távolodva fokozatosan gyengül, illetve erősebb a hozzánk legközelebb állók, mint
a tőlünk távolabb állók iránt. Az elv szerint a családi és rokoni kötelékek meg-
előzik a szomszédsági, államhoz kötődő, illetve a nagyvilág lakói iránt érzett
szeretetünket. Generálisan tehát a távolsággal fordítottan arányos a szeretet és
szimpátia ereje.5 

Smith erkölcsfilozófiai rendszerében hasonlóképpen működik az oikeiÇsis  el-
ve, de – ahogy arra Forman-Barzilai rámutat –, differenciált mechanizmus alap-
ján. Az elv működésének elemei a „fizikai”, az „affektív”, illetve a „történelmi-
kulturális” térhez köthetők (a távolság perspektívájához kapcsolódva). Mint azt
Forman-Barzilai kifejti, ezen dimenziók között „átfedések” mutatkozhatnak, de
bármilyen szimpátia leírható a segítségükkel. Mindegyik dimenzió egy-egy „kon-
tinuumot” képez, melyen a szélsőségeket a fizikai dimenzió esetében a „közeli”
és „távoli”, az affektív esetében a „kapcsolódó” és a „nem kapcsolódó”, a törté-
nelmi-kulturális dimenzió esetében pedig az „ismerős” és az „ismeretlen” dicho-
tómiája foglal keretbe. A szimpátia pedig a három „kontinuum” találkozásának
az eredményeként jön létre.6

Forman-Barzilai megállapítja, hogy Smith számára a fizikai dimenzió kevésbé
fontos a szimpátia vizsgálatában, mint a másik kettő. A „fizikai közelség” a skót
filozófus rendszerében „pontosabbá” teszi az „együtt-érzést”, ám az „affektív kap-
csolat” felülírhatja a fizikai közelségen lapuló szimpátiát, áthidalva a fizikai tá-
volságot. Ugyanakkor az affektív kapcsolat erőssége is a közelség elvével függ
össze, amennyiben a mások iránt érzett szeretet intenzitása időbeli fejlődés ered-
ménye, mivel a közelség és a „közös élmények”, valamint ismeretség az alapja,
és mindez a szokáson alapuló szimpátia következménye. A hozzánk közelebb álló
személyek iránt érzett szeretet intenzívebb, mint a tőlünk távol állók esetében,
és mindez természetes jelenség. A harmadik típusú, a kultúrához, illetve a törté-
nelemhez kapcsolódó szimpatikus tér jelentőségét növeli, hogy Smith nézete
szerint az emberek morális ítéletalkotását saját partikuláris kultúrájuk határozza
meg, és ebből a meghatározottságból képtelenek kilépni. Erkölcsi ítéleteiket át-
hatja a „kulturális elfogultság”. A szimpátia emiatt kultúrafüggő és nem működik
kultúraközi viszonylatban.7 

A szimpatikus tér e három fajtája tekintetében Smith számára ez utóbbi a meg-
határozó, ugyanis míg a fizikai távolságot a képzelőerő áthidalhatja és kiválthatja
a szimpátiát, a történelmi-kulturális tekintetben ezt a legkevésbé sem gondolja
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lehetségesnek. Smith a kulturális különbségek miatt nem látja lehetőségét az
egyetemes moralitásnak, a minden egyes kulturális kontextusban univerzálisan
érvényes szabályrendszernek. Ami az egyik kulturális normarendszerben
elfogadott, a másikban nem feltétlenül az, és ezt a konszenzuson alapuló partiku-
laritást erősíti az egyén „szeretet” és „elfogadottság” iránti „vágya”, mely az adott
kultúra szabályrendszerének a követését hozza magával. Miközben a tapasztalás
révén elsajátítjuk a normákat, kijelölődnek önmagunk és mások megismerésének
a határai és ezzel együtt az erkölcsi ítélkezés feltételrendszere.8

Mint látni fogjuk, ez a lokalitás-orientáltság jellemzi Jefferson szimpátia-fel-
fogását is az indiánok tekintetében, ám részleteiben jelentősebb különbségekkel.
Ennek feltárásához azonban először szükségesnek látszik tisztázni, hogy az ame-
rikai gondolkodó milyen nagyobb eszmetörténeti rendszerbe helyezve vizsgálta azt
a népet, melynek sorsának alakításában politikusként tevékenyeken részt vett.

Jeffersonnak az észak-amerikai indiánokról alkotott nézeteinek az a korabeli
fejlődéselmélet adott keretet, amely elsősorban a skót felvilágosodás civilizáció-
felfogásában öltött testet, többek között Smith közreműködésével. Az elmélet
szerint az emberi társadalmak történetileg négy fázison keresztül vezető fejlődési
pályán mozognak, melyek eltérő életmódhoz köthetők. Ezek általánosságban a
vadász-halász-gyűjtögető, a nomád (barbár), a földművelő, illetve a kereskedelmi
létforma. Az elmélet szerint ezek a stációk egy adott társadalom esetében időben
egymást követik, és így annak mindegyiken keresztül kell haladnia ahhoz, hogy
a legfejlettebb fejlődési fokra, a kereskedelmibe jusson.9

Észak-Amerikában ezt a modellt ugyanakkor bonyolította a nyugati terjeszke-
dés folyamata. Itt a fejlődési modell segítségével leírt társadalmat különböző
történelmi időkben leíró fejlődési stációk térbeli dimenziót is nyernek, amennyi-
ben a fejlettebb keleti területek és a kevésbé fejlett nyugati részek között a
civilizációs megkésettség alapvető különbségeket eredményez.10 Ezt a képet tette
magáévá Jefferson is, aki élete vége felé, 1824-ben összegezte nézeteit a területi
expanzió és civilizáció összefüggésében. E szerint az Egyesült Államokban akár
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egy generáció életében is jelen van az összes fejlődési fokozat. Ezek keletről nyu-
gat felé haladva jellemzik az adott területet, időben egyre fejlettebb stádiumában
mutatva a civilizációt, melynek legfejlettebb elemét a keleti part tengeri kikö-
tővel rendelkező nagyvárosai jelentik, míg a legkevésbé fejlett részek a Sziklás-
hegységben találhatók. Ez utóbbi terület egyben a Jefferson által „vademberek-
nek” (savages) nevezett indiánok élettere. Ők a „természet” törvényei szerint él-
nek, a barbárság állapotában, „vadállatok … húsával táplálkoznak”, és azok „bő-
rével … fedik” testüket. Ugyanakkor Jefferson azt is kifejti, hogy „a civilizáció
előrenyomulásának” eredményeképpen az amerikaiak „ismeretei” gyarapodnak,
és életkörülményeik javulnak. Egyúttal a „barbarizmus” egyre inkább kiszorul
a kontinensről, és, ahogy megjegyzi, „idővel el fog tűnni a föld színéről”.11 

Mint látni fogjuk, Jeffersonnak a fejlődéssel kapcsolatos ezen nézetei az ame-
rikai bennszülöttek szentimentalista szempontú felfogására is hatással voltak.
Mindazonáltal, ennek kialakításában szerepet játszottak erkölcsfilozófiai alapve-
tései, így ezekről is szót kell ejtenünk röviden.

Jefferson morálfilozófiájában központi helyet foglal el az erkölcsi érzék fogal-
ma, és meghatározó szerepet játszik a szimpátiához kötődő terek tekintetében is.
Nála az erkölcsi jó felismerésének és követésének a képessége összekapcsolódik
a mások iránti szeretet érzékével. Amint azt Thomas Lawnak 1814-ben írt leve-
lében kifejti, az erkölcsi érzék, amely független az észtől, természettől fogva sa-
játja minden embernek, „a mások iránti szeretetre” ösztönöz, és alapvető az em-
ber „társadalmi lényként” történő meghatározásában. Jefferson számára a szív az,
ahol az erkölcsi érzék lakozik, ez az a szerv, melynek segítségével olyan érzelmek
generálódnak, mint a „szimpátia”, „jóakarat”, „hála”, „igazság”, „szeretet” vagy a
„barátság” amellett, hogy általa az erkölcsi normarendszer érzékelése is megva-
lósulhat.12

Ugyanakkor, ahogy Smith esetében is, Jefferson számára a szimpátia a társa-
dalom kohéziójának feltétele13, és hangsúlyozza az erkölcsi normarendszer és
szimpátia kultúra-specifikus voltát: ugyanaz a cselekedet más-más megítélésben
részesülhet különböző normarendszerrel bíró kultúrákban.14 Ez az erkölcsi relati-
vizmus az, amely – mint látni fogjuk – lehetővé teszi Jefferson számára, hogy az
indiánok tekintetében kulturális váltásról beszéljen, mely esetükben valójában
a szimpatikus tér kulturális részének imperatív átrendeződését jelenti.15



312 III. TÖRTÉNETFILOZÓFIA, TÖRTÉNELEM, POLITIKAI FILOZÓFIA

16 Jefferson, 133, 134. o.
17 Jefferson, 134. o.
18 Jefferson, 99. o.
19 Jefferson, 93–94. o.
20 Jefferson, 95, 96. o.

Jefferson a szimpátia fizikai térhez kötődő dimenzióját csak közvetett módon
érinti az indiánok kapcsán. Nézete szerint szentimentális képességeiket alapve-
tően meghatározza társadalmuk jellege és szerkezete. Amint azt Jegyzetek Vir-
ginia államról (1782; Notes on the State of Virginia) című művében megjegyzi,
Észak-Amerika őslakói „sok kis társadalomban” élnek.16 Ennek részben az a kö-
vetkezménye, hogy törvények és kormányzat helyett inkább a közvélemény ere-
jével igyekeznek érvényesíteni társadalmaik erkölcsi szabályrendszerét. A sza-
bályszegőket „megvetés” vagy a közösségből való kitaszítás büntetése sújtja,
illetve a vérbosszú.17 Erkölcsi érzékük erre a kisméretű társadalomra van szabva,
és így válhat érthetővé a Jefferson által hangsúlyozott szónoklatra való képes-
ségük jelentősége. A „személyes… befolyás” és „meggyőzés”18 az alacsony lélek-
számú közösségben nagyobb jelentőséggel bír, mint a törvények vagy a rendvé-
delmi államapparátus. A szónoklás képessége rendkívül fontos az indiánok szá-
mára, hiszen az nagyobb hatást érhet el a közvetlen kontaktus miatt: az affektus
ereje a kis populációjú indán társadalmak behatárolt fizikai térben jobban ér-
vényesülhet.

Ami a szimpatikus tér affektív változatának jelentőségét illeti Jefferson ameri-
kai bennszülöttekkel kapcsolatos nézeteit illetően, azt ő összekapcsolja az oikei-
Çsis elvével. Mindezt azonban a francia természettudós George-Louis Leclerc,
comte de Buffon elméletére reflektálva teszi a Jegyzetekben. Buffon elmélete sze-
rint szerint az Újvilág élőlényei az ottani éghajlat hatására természettől fogva fej-
letlenebbek európai fajtársaiknál. Ez alól nem jelentenek kivételt az amerikai
bennszülöttek sem, akik ráadásul a szeretet (affection) képességét tekintve is el-
maradnak az óvilági társadalmak tagjaitól, és ez egyben kihatással van társas
szerveződéseikre is.19

Ezt a képet cáfolandó, Jefferson kifejti, hogy bár fizikai jegyeik tekintetében
az indián férfiak valóban különböznek európai társaiktól, az csupán a „táplál-
kozás” és a „testmozgás” elégtelen voltának tudható be. Mi több, szeretetre való
képességüket illetően az újvilági bennszülöttek ugyanúgy viselkednek, mint az
európaiak: az indián férfiak gyermekeik iránt érzett szeretete igen erős, illetve
a családon belül a legerősebbek a szeretet kötelékei, majd fokozatosan gyengül-
nek a távolsággal. Még a legszigorúbb harcosok is elsiratják halott gyermekeiket,
és rendkívül erősek körükben a barátság szálai.20

Ez az eszmefuttatás kétségkívül illeszkedik az oikeiÇsis klasszikus elvéhez. Ami
viszont különössé teszi Jefferson gondolatmenetét, az az indián férfiak és nők vi-
szonyának az elemzése. Nézete szerint ugyanis az amerikai bennszülött férfiak
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asszonyaikkal való kapcsolatukban „barbár” társadalomban élvén, visszaélnek na-
gyobb fizikai erejükkel. Jefferson ugyanakkor hozzáteszi, hogy ez általános is-
mérve a „barbár népeknek”. Az indián férfiak erre a fizikai erőfölényre támasz-
kodnak akkor, amikor feleségeiket fizikai munkára kényszerítik, ahelyett, hogy
azt maguk végeznék. A fizikai munka hiánya teszi az indián férfiakat fejletle-
nebbé óvilági társaiknál, illetve az indián nőket a rendszeres munkavégzés erő-
sebbé az európaiakhoz képest. Az ok pedig, amiatt feleségeiket lélekölő munkára
kényszerítik, az, hogy a barbár népekre általában jellemző önzés vezérli az indián
férfiakat.21

Jefferson értelmezésében tehát az indián férfiak esetében a családon belüli kö-
telékek tekintetében a szimpátia és szeretet korlátokba ütközik – legalábbis ami
az affektív teret illeti, és mindez kulturális tényezők (vö. barbaritás) folyománya.
Vagyis, a kulturális közeg az indiánok esetében részben felülírja az oikeiÇsis elvét
a családon belül nők és férfiak viszonylatában, amit pl. Smith nem vet fel egy
adott kultúrán belül. Az affektív proximitáson alapuló szimpátia terében, mivel
azt a barbaritás állapota határozza meg az indiánok esetében, nincs lehetőség af-
fektív kapcsolatra nők és férfiak között. Ráadásul az ismertségen alapuló kultu-
rális szimpatikus tér sem működik az amerikai őslakos férfiak és nők viszony-
latában, tehát a szimpátia történelmi-kulturális tere ilyen értelemben nem tűnik
relevánsnak Jefferson indián-szimpátia modelljében. Így nem is érvényesülhet
maradéktalanul az oikeiÇsis elve a kultúrán belül. Jeffersonnak ez az álláspontja
kétségkívül alternatívát jelent Smith-nek a kultúrán belüli kapcsolódáson nyugvó
szimpátia felfogásához képest. Előbbi számára a közös történelmi–kulturális ta-
pasztalat és tudás, illetve a közelség, mely ebből fakad, nem tényező az amerikai
őslakos indián férjek és feleségek tekintetében. Ennek végső oka a barbárság ál-
lapota, mely önző férfiakat termel. Ugyanakkor részben ez, az indiánokra jellem-
ző defektus szolgál alapul Jefferson asszimilációs terveihez is az észak-amerikai
őslakosokat illetően, szentimentális összefüggésben. Ugyanis asszimilációs prog-
ramjának fontos része volt az indiánoktól elvárt kultúraváltás mozzanata, mely
valójában az oikeiÇsis teljessé tételét is hivatott volt szolgálni az észak-amerikai
bennszülöttek körében, és aminek véghezvitelére ugyanakkor egy új generáció
tűnt a leginkább alkalmasnak.

Az indiánoknak a fennmaradásuk érdekében, egyre szűkülő életterük miatt,
a letelepedett életmódra kell áttérniük, amely mezőgazdasági, illetve háziipari
tevékenységen nyugszik – fejti ki Jefferson többek között második elnöki beik-
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tatási beszédében. Ez a fejlődési fokozat nem pusztán jobb életkörülményeket
biztosít számukra, hanem egyúttal szellemi és erkölcsi épülésüket is szolgálja.22

Erre lehetőséget teremtenek a rájuk jellemző általános antropológiai jegyek,
melyek révén be tudnak épülni a fehér kultúra affektív terébe. Amint azt a Jegy-
zetekben kifejti, Észak-Amerika őslakói az „ész” (reason), a „képzelőerő” (imagin-
ation), valamint az „érzékek” (sentiments) tekintetében kiváló képességekkel
bírnak, melyek fejleszthetők. Mindezek miatt például különböznek a feketéktől,
ugyanis az utóbbiak sem a képzelőerő, sem pedig az ész viszonylatában nem
versenyezhetnek velük.23 Ezek a jegyek teszik az indiánokat ugyanakkor alkal-
massá a fehér kultúra adaptációjára.

Ebben a szellemben ecsetelte Jefferson az asszimiláció előnyeit a seneca indián
törzsfőnöknek, Szép Tónak (Handsome Lake). Arra biztatta őt 1802-ben írott le-
velében, hogy „győzze meg” népét a földművelő gazdálkodásra történő átállás
előnyeiről, melyekért a következő generációk is hálásak lesznek majd, hiszen en-
nek nyomán gyarapszik a népesség is, mi több, az indián „nők” és „gyermekek”
nem fognak hiányt szenvedni ételt vagy ruházkodást illetően.24 

Ugyanakkor Jefferson szerint ennek a fejlődésnek gátját képezik azok, akik az
indiánok között a változás ellen ágálnak, akik az „ősök” és „szokások” iránti el-
vakult tisztelettől vezérelve eleve elutasítják a ráción alapuló fejlődést, félnek az
újtól. Ők úgy vélik, hogy a „tudás veszélyeket hordoz” és a „tudatlanság” egyenlő
a „biztonsággal”, és a „szokásokat” előbbre valónak tartják, mint az értelem fejlő-
dését.25 Ebből adódik az indiánok új generációjának fontossága a kultúraváltásban
Jefferson asszimilációs programjában.

Jefferson szemében az új generáció az, amely képes kilépni a kulturális determi-
náltság korlátai közül, és megtenni azt, amit egyébként az adott civilizáció morális
normarendszere nem támogatna. Ennek az az oka – ahogy azt Jefferson-kutatók
már kimutatták –, hogy számára az egyén fejlődésének lényege, hogy az egybeesik
a családtól, illetve szülőktől való függetlenedés folyamatával, melynek végeredmé-
nye, hogy az individuum „saját józan eszére támaszkodva” elkezdi élni saját életét.26

Ezzel függ össze az, hogy Jefferson szerint minden generáció önálló, különbözik
az előzőtől, úgy viselkedik, mint egy külön „társadalom” vagy „nemzet”.27
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Jefferson eszmerendszerében a generációk problémája ugyanakkor szorosan
összefügg a történelmi fejlődés kérdésével. A felvilágosodás korának szellemében
hitet tesz az „emberi elme” tökéletesedése mellett, amint azt 1816-ban kifejti
Samuel Kerchevalnak írott levelében. Ennek a fejlődésnek az alapja a „tapaszta-
lat”, melynek révén „új igazságok” és „felfedezések”, valamint a múlt hibáit fi-
gyelembe véve képes az emberiség az új „körülményekhez” igazítani „intézmé-
nyeit”. Ezzel összefüggésben, minden nemzedék nagyobb tudással rendelkezik
elődeinél, véli Jefferson. Az „ész” és „tapasztalat” által biztosított fejlődés nagyobb
tudást biztosít az új generáció számára, és így erre alapozva annak meg kell te-
remtenie az új körülményekhez szabott politikai intézményi kereteket. Ily mó-
don – véli Jefferson – „minden nemzedék éppen olyan független, mint az, amely
őt megelőzte”, és jogában áll kezébe venni saját sorsának irányítását, illetve új
törvények meghozásával korszerűsíteni intézményeit, nem lévén tekintettel az
elmúlt generációk már nem érvényes jogaira.28 Amint azt John Cartwrightnak írt
levelében (1824) megfogalmazza, egy nemzedék sem kötheti meg a következő
kezét. „A Teremtő az élőknek teremtette a földet, nem a holtaknak” – írja.29 

Jefferson nemzedékekkel kapcsolatos alapvetése egyértelműen jelzi: az oikeiÇsis
történelmi-kulturális térben való érvényességét az új generációk esetében is ér-
vényesnek gondolta. Az új nemzedék az adott kultúrához való kötődése nem olyan
szoros, így képes arra, hogy egy módosult történelmi-kulturális térbe lépjen be,
illetve, hogy elszakadjon a szülők történelmi-kulturális szimpatikus terétől. Nem
véletlen tehát, hogy politikusként Jefferson különös figyelmet fordított arra, hogy
az indiánok asszimilációját a fiatalokat átnevelő programmal segítse. Ennek lényege
az volt, hogy az indián fiatalok saját falvaikban sajátítsák el a földműveléshez
szükséges ismereteket, és idejekorán megismerkedhessenek a fehér kultúra alap-
vetéseivel, felkészülendő a fejlődés a fejlődés rájuk jellemző szakaszára.30

A fentiek alapján megállapítható, hogy mivel az észak-amerikai indián törzsek
kultúrája különbözött a fehérekétől, a Jefferson által szorgalmazott, civilizáció-
jukkal összekötött asszimiláció egyben feltételt is jelentett volna számukra ahhoz,
hogy kultúravesztésük révén elsajátítsák a fehér normarendszerhez való csatlako-
zás képességét, és egyben a fejlett fehér társadalom képviselte szeretetközösség
részévé válhattak. Jefferson indiánjai esetében tehát – csakúgy, mint Smith álta-
lános szimpátia elméletében – a fizikai és affektív térrel szemben a történelmi-
kulturális szimpatikus tér szerepe meghatározó, de nem ugyanabban az irányban.
A barbaritás következményeinek hangsúlyozásával Jefferson ugyanis egyben azt
is állítja, hogy a történelmi-kulturális szimpátia hatása irreleváns indián férfiak
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és nők viszonylatában, mert nem eredményez szeretetet a férfiak részéről. Ezért
valójában az oikeiÇsis elvének és rendjének helyreállítást is célul tűzi ki Jefferson
asszimilációs programja révén. Ugyanakkor az leginkább az új generációt érint-
hette sikeresen, hiszen az ő esetükben, az eredeti őslakos kultúrára jellemző
szimpatikus térhez való lazább kötődésük révén könnyebben valósulhatott meg
az oikeiÇsis  helyreállítása és csatlakozásuk a fehér kultúrához.

Jefferson ezáltal gondolta kivitelezhetőnek az indiánok közösségi kultúrájának
felszámolását és az individuumok megmaradását. Akik nem ezt az utat válasz-
tották, menthetetlenül a kihalás sorsára jutottak. Mi több, a civilizációnak ellen-
szegülők ellen az erő alkalmazását is elfogadhatónak gondolta Jefferson. Amint
azt William Henry Harrisonnak, egyik indián ügynökének írta 1803-ban: „… úgy
véljük, hogy a mi erőnk és az ő gyengeségük mára olyannyira nyilvánvalóvá vált,
hogy látniuk kell, csak ökölbe kell szorítani a kezünket, hogy összezúzzuk őket,
és hogy az irántuk mutatott engedékenységük csupán puszta emberségünkből
fakad”.31 

Természetesen ez a fajta „humanitás” az erkölcsi érzék Jefferson és Smith által
is relatívnak gondolt, egy bizonyos, kultúrafüggő változatában gyökerezett, és
nem pusztán az amerikai indiánok túlélését szolgálta, hanem a szimpátia művelt
társadalmakat jellemző rendjének megvalósítást is, melyben indián nők és férfiak
végre egymásra találhattak, és beolvadhattak a fehér kultúrába. Jefferson civili-
zációs programja, mely számolt az oikeiÇsis generációkat is érintő hatásával, a
barbárság állapotából történő kilépés szükségességének hangsúlyozásával a
szimpátia affektív terének helyreállítását is szolgálta indián nők és férfiak
tekintetében – akár a kényszer erejével.



1 Erre vonatkozóan lásd Jordi Pujolnak a Generalitat elnökének írását. Pujol, J.: La région,
espace de participation civique en Europe. In: Dubrulle, M. (ed.): Régionalisme, fédéralisme,
écologisme. Presses Interuniversitaires Européennes, Bruxelles: 1997. 27–34. o.

2 Vö. Delors, J.: Réconsilier l’idéal et la nécessité. Devant le Collège d’Europe à Bruges, le
17 octobre 1989. In Le nouveau concert européen. Éd. Odile Jacob, Paris: 1992. 315–318. o. 

REGIONALIZMUS 
ÉS FÖDERALIZMUS DENIS 
DE ROUGEMONT ELMÉLETÉBEN

Szénási Éva

AJÁNLÁS

Bár Rougemont munkássága közvetlenül nem kapcsolódik Spanyolországhoz,
a regionalizmussal összefüggő írásai nagy visszhangra találtak Katalóniában.1

Szeretettel ajánlom az alábbi írást Csejtei Dezsőnek 60. születésnapja alkal-
mából. 

Denis de Rougemont (1906–1985) szűkebb értelemben véve nem tartozott az
európai integráció alapító atyjai közé. Pedig fontos szerepet játszott a világháború
utáni integrációs egységtörekvésekben és áramlatokban: 1947-ben fő szervezője
a Montreux-ben megalakuló Union européenne des fédéralistes (Föderalisták
Európai Szövetsége) szervezetnek, majd egy évvel később a Hágában összeülő és
az Európa Tanácsot életre hívó Európa kongresszus Message aux Européens (Fel-
hívás az európaiakhoz) című záródokumentumának megfogalmazója. 1949-ben
Lausanne-ban megszervezte a kultúra első európai konferenciáját, majd egy évvel
később Salvador de Madariaga elnökletével Genfben létrehozta a Centre Euro-
péen de la Culture-t. 1963-tól pedig alapítója, majd nyugdíjba vonulásáig, 1978-
ig, igazgatója volt a nagyhírű genfi Institut universitaire d’études européenne-
nek. Talán kevésbé ismert az a tény, hogy nézetei számos politikus munkásságát
is inspirálták az Európai Unióban, többek között a Bizottság régebbi és jelenlegi
elnökéét. Jacques Delors, aki nagy tisztelője volt Rougemont-nak, 1989-ben a
Bruges-i Collège d’Europe fennállásának 40. évfordulóján mondott beszédében
hosszan méltatta a svájci gondolkodó munkásságát.2 Manuel Barroso pedig politi-
katudományi stúdiumainak befejezése után, 1982 és 1985 között Genfben az In-
stitut d’études européennes-ben folytatott tanulmányokat a föderalista munkás-
ságáról ismert Dusan Sidjanskinak, Rougemont közeli munkatársának az asszisz-
tenseként. 
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lizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs: 1995. 186. o.

5 Rougemont: Nyílt levél az európaiakhoz. Id. kiad. 124. o.

Rougemont sokrétű elméleti munkásságából e rövid írás elsősorban a régiókról
alkotott felfogását állítja vizsgálódásának középpontjába, amely szerinte a jöven-
dőbeli föderális Európa alapegységét fogja majd alkotni. 

Ma már valójában általánosan elfogadott vélemény az integrációról szóló szak-
irodalomban, hogy a svájci gondolkodó az elsők között ismerte fel a régiók je-
lentőségét az európai integrációban. A téma egyik legteljesebb kifejtése az 1970-
ben megjelent Lettre ouverte aux Européens (Nyílt levél az európaiakhoz) című
munkájában található. Rougemont érdeklődése a ’60-as évektől kezd a régiók felé
fordulni. Koncepciója döntően a centralizált állam kritikájából indul ki, amelyet
a nemzetállammal azonosít. Kialakulását pedig – leginkább francia példákra hi-
vatkozva – a jakobinus és a napóleoni tradícióból, illetve Bodin szuverenitás fel-
fogásából vezeti le. Véleménye szerint a XIX. század folyamán kialakuló egységes
nemzetállamok a XX. századra válságba kerültek, amit a világháborúk és a tota-
litárius rendszerek létrejötte bizonyít számára. A válság okát abban látja, hogy
az egyközpontú nemzetállamok a világháború után egyre kevésbé voltak képesek
megfelelni a kor politikai, gazdasági és katonai kihívásainak. A nemzetállam
„egyszerre túl kicsi és túl nagy” hangzik a ’60-as évektől többször is megfogalma-
zott kritikája: túl kicsi ahhoz, hogy a politikailag beleszóljon a nagyhatalmakkal
küzdelmébe, gazdaságilag felvegye velük a versenyt, vagy önállóan ellássa saját
védelmét, ugyanakkor túl nagy és alkalmatlan arra, hogy biztosítsa és előmoz-
dítsa a régiók fejlődését. Így véleménye szerint „a mai egységesített és abszolút
nemzetállam tulajdonképpen nem más, mint egy tökéletlen birodalom”,3 amely
hosszú távon megszűnésre van ítélve. Álláspontjának igazolására Rougemont szí-
vesen idézi Renannak a Mi a nemzet? című előadásában kifejtett gondolatát, mi-
szerint „a nemzetek nem örökkévalók: volt kezdetük és egyszer végük is lesz.
Vélhetően az európai konföderáció lép majd a helyükbe”.4 A megoldást a szerző
a nemzetállam lassú átalakulásában és meghaladásában látja, amelyet egy regio-
nalizációs és föderalizációs folyamat részeként képzel el. 

A régiók azonban nem a nemzetállamok kicsinyített másaiként, hanem éppen
ellenkezőleg, a centralizált állam alternatíváiként jelennek meg elméletében.
Olyan modern entitásként fogja fel azokat, amelyek létrejöttét a XX. század má-
sodik felében végbemenő változások, az ipari fejlődése, a demográfiai robbanás,
az urbanizáció és a növekvő társadalmi mobilitás generálja. Rougemont sajátos
értelmezését adja a régiónak, amelyet „az új típusú, az ókori polisznál nagyobb
és összetettebb, ám a nemzetnél nagyobb sűrűségű és a politikai részvételre több
lehetőséget nyújtó új típusú egység”-ként5 definiál. Számos alkalommal hangsú-
lyozza, hogy modern régiók nem követik egy-egy ország hajdani feudális területi
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felosztását, nem feltétlenül azonosak a régi történelmi közigazgatási egységekkel,
sem a megyékkel, sem a tartományokkal, hanem újonnan kialakult agglomerá-
ciók. Elméletében a régiók egy-egy metropoliszt és vonzáskörzetét foglalják ma-
gukban, amelyek az ipar mellett egyben a szellemi, a kulturális, a pénzügyi élet
és a közigazgatás központjai, valamint közlekedési csomópontok is. Közelében
gyakran jelentős nyersanyagforrások találhatók. A metropoliszt alkothatja egy
nagyváros, vagy létrejöhet több közepes nagyságú városból és vonzáskörzetéből,
„amely így egy ország minimum két maximum hatmilliós népességcsoportjának
dinamikus központjá”-vá válik.6 Erre példaként a Lille – Tourcoing – Roubaix
agglomerációt, az Ex-en-Provence – Etang régiót, Bázelt és környékét, a Regio
Basiliensist és a Genf központú és Franciaországba átnyúló Regio Lémano-Al-
pine-t említi. A korabeli EGK országait vizsgálva pedig úgy véli, 8–9 régió alakít-
ható ki Franciaországban, körülbelül 10 Olaszországban, 15–20 régióval számol
Nyugat-Németországban és 2–3-mal Hollandiában. 

Rougemont megkülönböztet etnikai (Bretagne, Baszföld), nyelvi (Elzász), kul-
turális (Oxitánia), földrajzi-ökológiai (Genfi-tó és az Alpok vidéke), gazdasági
(Regio basiliensis) és történelmi (Skócia és Katalónia) alapú régiókat. Perszona-
lista filozófiai gyökerei következtében kiemelt szerepet kap régió-elméletében
a személyiség (personne). A protestáns lelkészi családból származó Rougemont
intellektuális fejlődésére párizsi tartózkodása idején, a 30-as évek elején nagy
hatást gyakoroltak a kor filozófiai áramlatai. Kapcsolatba került Karl Barth dia-
lektikus teológiájával, S. Kierkegaard és Martin Heidegger filozófiájával, nem
utolsósorban pedig Emmanuel Mounier és Alexandre Marc révén megismer-
kedett a perszonalizmus filozófiájával. Az 1934-ben megjelenő Politique de la
personne (A személyiség politikája) című első jelentősebb munkája Mounier lap-
jában, az Esprit-ben publikált írásait foglalta össze. Ebben már megfogalmazódtak
azok a gondolatok, amelyek meghatározták későbbi elméleti munkásságát: fel-
bukkant benne a centralizált állam bírálata, a totalitárius rendszerek elvetése, a
személyiség szerepének középpontba való állítása, a személyiség és közösség
egymáshoz való viszonyának elemzése és a föderalizmus gondolata. 

Rougemont írásaiban az elszigetelt és magányos egyénnel (individu) az általa
személyiségnek nevezett autonóm és szolidáris egyént állítja szembe, aki egy-
szerre szabad és felelős. A szabadság és a felelősség elválaszthatatlan kapcsolata
a demokrácia fejlettségének fontos fokmérője számára. Az egyénnek ez a fel-
fogása teszi sajátossá elméletét és erős etikai tartalommal ruházza fel. Az általa
leírt aktív és a közösségért tevékenykedő felelős egyén erősen magán viseli a
Rousseau és Tocqueville által elképzelt ideális állampolgár jellemzőit. 

Rougemont az állampolgári részvételnek két formáját különbözteti meg, a
passzív, azaz befogadó, illetve aktív, azaz adakozó és kreatív részvételt. Ez utóbbi
a személyiség (akit a későbbiek során egyre inkább az ideális állampolgárral
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azonosít) kiteljesedéséhez vezet a közösségben. A régió ugyanis – és ebben kü-
lönbözik elmélete más régió-elméletektől – „az állampolgári részvétel terepe” is,
amely elősegíti az autonómia megvalósítására alkalmas valódi közösség kiala-
kulását és fejlődését. A következőképpen foglalja össze az új típusú régiók és
benne a részvétel szerepét: „Ha emberi közösséget akarunk újjáalkotni (és nem
hangyabolyt), akkor tehát régiókat kell létrehoznunk. Ott az ember ismét szabad-
nak érezheti magát, mert felelős. Az ember csak kommunális szinten lehet fele-
lős. Tocqueville ezt jól vette észre és jól írta le.”7 

A régió olyan összetett fogalom elméletében, amelyet tehát nem lehet Denis
de Rougemont perszonalista filozófiájától függetlenül szemlélni. Elképzelése sze-
rint azonban az új típusú régió nem szűkíthető csupán egy földrajzilag körülha-
tárolt nyelvi, történelmi vagy etnikai stb. egységre. Olyan autonómiával rendel-
kező döntéshozatali központ, amelyben a szubszidiaritás elve érvényesül, ameny-
nyiben a döntéseket közvetlenül az állampolgárokhoz legközelebb eső szinten
hozzák. A régió a hatalom kollektív gyakorlására és a részvételre épül. Nem ál-
lami hatásköröket követel magának, hanem csak azokra tart igényt, amelyeket
az állampolgáraihoz közel álló szinten képes a legjobban megoldani. Ez pedig az
emberi kapcsolatok megváltozását, szorosabb „társadalmi háló” kiépülését ered-
ményezi, amely mélyen átszövi a közösségek életét.

Ebből az állampolgárok és régiók közötti kapcsolatrendszerből formálódik az
európai föderális rendszer, amelyben az új típusú régiók fogják alkotni Európa
új földrajzi térképét. Már az 1960-as évektől egyértelmű számára, hogy a vám-
határok fokozatos „devalorizációja” a régiók „revalorizációját” fogja maga után
vonni, és felismeri az eurórégiók és a határokon átívelő interregionális kapcsola-
tok jelentőségét, amelyek nemcsak gazdasági érdekazonosság alapján szerveződő
területi egységek, hanem új típusú gazdasági–társadalmi–kulturális és közigaz-
gatási kapcsolatrendszert feltételeznek. 

A regionalizáció tehát Európa föderalizációjának előfeltétele, a régió az európai
föderáció konstitutív eleme, amely a nemzetállam helyében lép. Ahhoz azonban,
hogy az európai politika ne a nemzetállami politika magasabb szintű megismét-
lődése legyen csupán, és ne egy európai szuperállam vagy birodalom kialakulásá-
hoz vezessen, két nagyjából párhuzamos és egymással kölcsönhatásban álló folya-
matnak kell érvényesülnie: az egyik egy nagyobb politikai egység, az európai fö-
deráció kialakulását eredményezi szupranacionális szinten, a másik pedig kisebb
egységek, a régiók létrejöttéhez vezet szubnacionális szinten. Elmélete a régió-
felfogásoknak ahhoz az irányzatához tartozik, amely a regionalizációs folyamatot
az állami kompetenciáknak szubnacionális szintre való áthelyeződésével és a
nemzetállam fokozatos megszűnésével kapcsolják össze. „Lévén hogy a Nemzet-
állam nemcsak saját regionalizációjának (belső föderalizmus) legfőbb akadálya,
hanem az egész integrációé az európai kontinens egészén (külső föderalizmus),



Szénási Éva 321

8 Rougemont: Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe. In op. cit. 651. o.
9 Rougemont: L’Europe des régions. In op. cit. 186. o.

10 Vö. Ferrari, G.: Denis de Rougemont tel qu’en lui même. In op. cit. 523–529. o.

nyilvánvaló, hogy a Régió és az európai Föderáció nem képzelhető el egymás nél-
kül. Nincs európai Föderáció Régiók, mint alapegység nélkül, nincsenek életké-
pes Régiók az európai Föderáció felé való nyitás és ezáltal az egységes világ, mint
végső cél nélkül”8 – írja 1979-ben az európai egység állapotáról több ismert ku-
tató részvételével készült jelentésben. 

A kompetenciák áthelyeződését a nemzetállami szintről a regionális szintre
természetes és organikus fejlődés keretében véli megvalósíthatónak, amely az
előbbi szint fokozatos háttérbe szorulásával végződik. Rougemont azonban – ta-
lán éppen az európai politikai rendszerek és államok kevésbé árnyalt elemzéséből
adódóan –, figyelmen kívül hagyja az európai fejlődés sajátosságait és az egyes
országok politikai rendszerbeli különbségeit. Ugyanakkor a svájci gondolkodónak
a centralizált állammal szemben megfogalmazott heves bírálata idővel sokat sze-
lídül, és a ’70-es évekre eljut a jövőjével kapcsolatos árnyaltabb megközelítéshez.
Annak ellenére, hogy végső soron a nemzetállam megszűnését prognosztizálja,
mégis fenntarthatónak gondolja a regionális – nemzeti – európai szint együtt-
élését, amelyben az államok speciális feladatokat látnak el. A következőképpen
ír erről: „még sokáig fennmarad három európai cselekvési szint: Régiók, Nem-
zetek, Európa. Hosszú átmeneti szakaszra van szükség, melynek során az államok
továbbra is magukra vállalják a szabályok és törvények harmonizációjának és
egyszerűsítésének hasznos feladatát a régiók nagy többsége számára. Európa fö-
deralizációja és regionalizációja végén természetesen sor kerül bizonyos terü-
leteken bizonyos jogokat garantáló föderális intézmények felállítására, amelyek
a kultúra, a gazdaság és az európai védelem egészét érintik. Ez az összes föderáció
szokásos folyamata”.9

Rougemont több írásában is párhuzamot von a két államtípus, az unitárius ál-
lam és a föderális állam között: immobilitás, mozdulatlanság, homogenizáció jel-
lemzi az elsőt, mobilitás, dinamizmus és sokszínűség a másodikat. Sőt, Montes-
quieu-höz hasonlóan az egyes államtípusokhoz kormányzati elveket is társít: a
nemzetállam elve a hatalom, amelyet „mások felett” gyakorolnak, a föderaliz-
musé pedig a szabadság, amelyet „maga felett gyakorol az egyén”.10 Úgy véli,
hogy az unitárius állam alternatívájaként létrejövő föderális állammal (amely az
előbbivel ellentétben egyesít, de nem egységesít) kiküszöbölhetők a háborúk és
megteremthető a béke Európában. Olyan konszociális demokratikus modellt
vázol elénk, amely egyben alkalmas a régiók problémáinak kezelésére, kialakít-
ható a társulásos együttélés ideális modellje. Itt érdemes utalnunk arra, hogy De-
lors a perszonalista filozófia mellett a föderalizmust és szubszidiaritás elvét emeli
ki követendő példaként Rougemont elméleti hagyatékából. Ugyanakkor a hata-
lom és szabadság megítélésével kapcsolatban vitatkozik a svájci gondolkodóval.
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Véleménye szerint a kettő nem zárja ki egymást, hanem egymás szolgálatába
állítható. Az alulról való szerveződés, a botton up kizárólagosságával szemben
Delors hitt abban, hogy meg lehet találni a top downt, a felülről kiinduló integ-
ráció útjait, „amelyek nélkül a közeli vidékek közötti szolidaritás kis patakjai
sohasem torkollnak a nagy folyóba”.11 

Az európai föderáció nem államokat egyesít, hanem közösségeket, népeket és
régiókat. Míg a nemzetállamot és a föderációt összeegyeztethetetlennek tartja
egymással, addig a régió és a föderáció szervesen egymásra épül, és így – Rouge-
mont kifejezésével élve – „hajlékony egyensúly” alakul ki a regionális autonómia
és a közös európai kultúrára épülő föderáció között. Véleménye szerint csak a fö-
deráció lesz képes összeegyeztetni egységet és a diverzitást, vagyis megvalósítani
a mai Európai Unió „egység a sokféleségben” jelszavát.

A föderalizmus témájának – mint a politikai integráció egyik lehetséges for-
májának – előtérbe kerülése az integrációval foglalkozó szakirodalomban össze-
függ az Európai Unió politikai jövőjéről folyó vitákkal. A föderalizmusnak
ugyanakkor nem létezik általánosan elfogadott meghatározása. A definíciók kö-
zött eltérés mutatkozik abban, hogy hová helyeződik a hangsúly: egyes szerzők
a megállapodásra, a szerződéses viszonyra, mások a megosztott hatalomra és az
ebből fakadó eljárási és döntési mechanizmusokra helyezik azt. 

A legáltalánosabban elfogadott meghatározás a két kormányzati szint egymás-
mellettiségét emeli ki a kritériumok közül, és a föderalizmust a területi szerve-
ződés olyan formájaként definiálja, amely egyetlen politikai rendszerben hangol-
ja össze az egységet és a regionális sokféleséget, megosztva és alkotmányosan biz-
tosítva a hatalmat a tagállami vagy regionális és a központi kormányzat között.12

Mások a föderalizmus megállapodás jellegét domborítják ki és olyan kormányzati
módként definiálják, amely egymástól különálló és egyenrangú politikai közössé-
geket tömörítő megegyezésen alapul.13 A társulást létrehozó alapmegállapodás
közös intézményeket, szervezeti alapelveket, működési módozatokat, illetve
megvalósítandó célokat fogalmaz meg. Összességében a föderatív modell lénye-
gében három alapelven nyugszik: a kormányzati szintek elválasztásának, az auto-
nómiának és a részvételnek az elvén. Ezeknek a föderális elveknek a megvaló-
sítását szorgalmazza Rougemont is egy európai föderáció létrehozása érdekében.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy föderáció nemcsak struktúrát, hanem fo-
lyamatot is jelöl, amennyiben föderáció maga egy föderációs folyamat eredmé-
nyeként jön létre. A föderációs folyamat több irányú mozgást is jelölhet. Egyfelől
olyan folyamat leírására használják, amelynek során a korábban egymáshoz nem
kapcsolódó territoriális közösségek egy új egységet hoznak létre, másfelől jelölhet
egy ellenkező irányú, decentralizációs, majd regionalizációs folyamatot is. A
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decentralizáció a hatalommal való szűkebb, elsősorban végrehajtási felruházást
jelent, míg a regionalizáció már törvényhozói és döntéshozói jogosítványokat is
nyújt.14 

Rougemont számára a föderáció nem csak politikai rendszer, hanem egyszerre
folyamat és módszer „az alkotás művészete” és „vezetési-irányítási módszer”.
Ideálja a svájci minta alapján alulról szerveződő föderális modell, de nem zár-
kózik el a felülről, a nemzetállamból kiinduló decentralizációs tendenciáktól sem,
melyek szintén elvezethetnek a centralizált állam lebontásához, illetve meghala-
dásához. Ez a meghaladás azonban az ő esetében sokkal inkább posztnacioná-
lisnak, mint szupranacionálisnak nevezhető, amennyiben az európai föderáció
létrejötte végső fokon az állam megszűnését és a régiók kialakulását eredményezi.
Elképzelésének eredetiségét pedig, mint utaltunk rá, többek között az adja, hogy
új elvekkel gazdagítja a föderalizmus elméletét, beemelve abba perszonalizmu-
sának elemeit. 

Mindezek után felmerül a kérdés, milyen helyet foglal el Rougemont az euró-
pai integráció történetében? Munkásságát kezdetektől fogva egyfajta különutas-
ság, kritikai szellem, az európai egység megteremtésére irányuló egyéni útkeresés
jellemezte. Így, mint említettük, kívülálló kritikusként nem tartozott az alapító
atyák közé, és perszonalizmusából adódóan fenntartásokkal kezelte a gazdaságin
keresztül megvalósuló funkcionalista integráció modelljét. Nem sokkal az Euró-
pai Gazdasági Közösség megalakulása után, egy 1963-ban született írásában a kö-
vetkezőket írta: „bármilyen nagyságrendű gazdasági átalakulás sem korlátozódhat
pusztán gazdasági területre”.15 Egyfelől azt vallotta, hogy a szociális kérdés nem
választható el a gazdaságitól, másfelől úgy gondolta, hogy a politikai integráció
problémájának felvetése sem odázható el sokáig. Egy későbbi munkájában több
ponton is elismerte a Monnet módszer hatékonyságát (a szolidaritás erősítésében,
ennek intézmények és szabályozások révén történő garantálásában, illetve a
nemzetek feletti gazdaság kialakításában), mégis úgy vélte, hogy „a módszer
gyengéje az alaphipotézisben rejlett, amely szerint a politika követné a gaz-
daságot, mint ahogy Marx szerint a felépítmény tükrözi az anyagi alapot”.16 

A koncepcionális különbség a két álláspont között elsősorban a kiindulópont
kérdésében mutatkozik: Rougemont a közös kultúrán keresztül megvalósuló
Európát hirdette, és föderalistaként nem bízott a kormányközi kapcsolatokra
épülő Európa-építés sikerében. Rougemont korai írásaitól kezdve hangsúlyozza
a kultúra értékteremtő szerepét. Számára az integráció elsődleges feltétele az
európai kultúrán alapuló közös identitás, amely összekötő kapocsként működik
a különböző népek között. A következőképpen ír a kultúra és a politika kapcso-
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latáról: „egy uniós politika csak akkor valósítható meg, ha először is megvan a
kultúra közössége az egységre törekvő emberek között. Ez a politika ezután csak
akkor megalapozott, ha kifejezi, tolmácsolja és megpróbálja megóvni azt, ami
kreatív ebben a közösségben”.17 Némi elégtétellel tölthette el az a Jean Monnet-
nak tulajdonított és gyakran idézett gondolat, amely szerint Monnet állítólag éle-
te végén azt mondta, hogyha újra kellene kezdenie, a kultúrán keresztül meg-
valósuló integrációval kezdené.18

Rougemont számára Európa (és ezen belül az Európai Unió) nem a globalizált
világ kihívásának megfelelni kívánó regionális gazdaság csupán, hanem az emberi
együttélés formája, a személyiség kiteljesedésének színtere egy emberibb és élhe-
tőbb közösségben, melynek alapja a régió. A „kívülálló kritikus” a „Régiók Euró-
pájának” teoretikusaként idővel mégis helyett kapott az európai integráció kép-
viselőinek képzeletbeli arcképcsarnokában. Ezt bizonyítják a munkásságát elis-
merő munkák és a tiszteletére rendezett konferenciák is. Aktualitását pedig a
komplexen felfogott Európa-építés alkotja, amely a gazdasági szféra mellett nem
feledkezik meg – és ez a „demokratikus deficit” korában különösen tanulságos –
a szűkebb egységekről, a régiókról és benne az állampolgárról sem. Véleménye
szerint a „regionális forradalom” akkor válik majd teljessé, ha a metropoliszok
nagyobb gazdasági és kulturális jelentőséget vívnak ki maguknak, mint a fővá-
rosok. „Virtuálisan azon a napon ér majd véget az európai forradalom, amikor a
számítógépek azt mutatják, hogy a régiók között szövődő konkrét kötődések, a
köztük formálódó háló erősebb és tartósabb lesz, mint az egyes régiók és a nem-
zeti főváros közötti hagyományos jogi és elvont kötődések”.19 Utópikus elkép-
zelés? Talán. Mindenesetre egy több mint kétszáz regionális egységből álló
Európai Unió működtetése és irányítása egyelőre kivitelezhetetlennek tűnik. 



1 Homer: Iliad 2, 603–614. o. ; Pausanias: Graeciae descriptio 8, 5, 2; Strabo: Geographica
14, 6, 3.

2 Hesiod: Theogony 176–200.

CIPRUS: MÍTOSZ ÉS TÖRTÉNELEM

Kalmár Zoltán

Ciprus az idők hajnala óta mindenki számára tartogatott valamit. Egyes felté-
telezések szerint az emberi jelenlét nyomai már Kr. e. 10 000 körül kimutatha-
tóak a szigeten. A vándorlásra mindig kész, földrajzilag mozgékony görög népes-
ség Kr. e. 12. századi megtelepedését a szigeten a ciprusi történelem egyik leg-
jelentősebb fordulópontjának tekinthetjük. Cipruson a legkorábbiak közé számító
mükénéi kultúrát a Peloponnészosz északi részéről származó görögök honosí-
tották meg. A görög gyarmatosítás első hullámában érkezett jövevényeket a kö-
vetkező évszázadokban folyamatosan egyre több görög bevándorló követte. A
görögök térhódítása teljes mértékben szétzilálta a korábbi helyi közösségeket.
Már a Homérosz által megénekelt legendás trójai háborúból ismert Agamemnón
mükénéi király kortársai létrehozták a partok mentén saját görög városállamai-
kat. Az elsők között született meg a Teukrosz által alapított Szalamisz. A Trójából
visszatérő Agapénor nevéhez fűződik Páfosz alapítása és az itteni Aphrodité-
kultuszhely megépíttetése.1 A sziget legősibb városai közé tartozik Kurion, amely
szintén az akhájok Ciprusra történő progresszív behatolásakor jött létre.

A görögök fokozatos térhódítása nemcsak abban mutatható ki, hogy gyarma-
tokat alapítottak a szigeten. Azáltal, hogy megismertették a ciprusiakat a lóte-
nyésztéssel, a kerámiakészítés másféle gyakorlatával, és ragyogó szellemi életük
különleges produktumait, sajátos írásukat, mitológiai gondolkodásukat meghono-
sították, a korábbiakhoz képest merőben új kultúra alapjait fektették le Cipruson.

Néha a legtávolabbi szigeteken történnek meg a legtündéribb csodák. Ciprus
lánya, Aphrodité születésének elbeszélése a görög mitológia legszebb történetei
közé tartozik. Az ég istenének (Uranosz) és a föld istennőjének (Gaia) legfiatalabb
fia, Kronosz fellázadt apja hatalma ellen. Uranoszra támadt, és egy sarlóval meg-
fosztotta férfiasságától. A hatalmas férfi isten lemetszett hímtagja a tengerbe
esett, s az életet adó tenger megszülte az Uranosz véréből és magjából fogant
Aphroditét, a szépség és a szerelem istennőjét. E származástörténetről, a tenger
ölébe elmerüléssel történő behatolásról, az ég és a tenger jelképes szexuális
együttlétéről, Uranosz hímtagjának megtermékenyítő erejéről Hésziodosz
gyönyörű és megrázó leírást hagyott maga után.2 Páfosz és Limászol között Petrá
tu Romiunál, közvetlenül a festői tengerpart mellett sziklák állnak ki a tengerből.
A hagyomány szerint Aphrodité itt, a sziget délnyugati partján emelkedett ki
meztelenül a titokzatos tengerasszony termékeny öléből. Cipruson ma is tudni
vélik, hogy az istennőt a páfoszi partoknál már várták a három évszakot (tavasz,
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nyár, ősz) megszemélyesítő hórák: egyikük fehér ruhába öltöztette, a másik illa-
tos olajjal kente be, a harmadik pedig ékszerekkel díszítette. Ezt követően felkí-
sérték Aphroditét méltó helyére, a Troodosz-hegység kétezer méter magas csú-
csára, az Olümposzra. A „habokból születettet”, akit később a rómaiak Cypriának
is neveztek, a tengerészek és a tengerpartok lakói kiemelt tiszteletben részesí-
tették, és védelmet reméltek tőle az egész görög világban. A szigeten eredetileg
a házasságot és a szülést védelmező anya-istennő típusát testesítette meg, később
azonban nemcsak a szépség, a szerelem, a termékenység és az élet istennőjeként
tartották számon, hanem őt képzelték el a házasságtörés és az erőszak szeszélyes,
zsarnok istennőjének is.

Nem csak a születés mítosza ciprusi, de a szigeten ősi templomromok is jelzik,
hogy ezen a helyen jött létre az ókorban Aphrodité tiszteletének központja. Az
érzékiséget, a buja szexualitást, illetve magát a nemi aktust megtestesítő istennő
páfoszi temploma jól ismert zarándokhelynek és termékenységi kultuszhelynek
számított. „Kultusza Korinthoszban és Cipruson valahogy a prostitúcióval társult
(Phryne in Ath. 573c-d). Gyakran tekintették a kurtizánok különleges védelme-
zőjének, és ’Aphrodite Hetairia’-ként bontakozott ki kultusza (Phryne in Ath.
571c-e, 573c-d).”3 Számos ókori forrás, köztük Hérodotosz (I. 199) és Ennius
(Euhem. 134–138.) is beszámol a nők által Cipruson az Aphrodité-kultusz része-
ként gyakorolt rituális prostitúcióról.

A legenda szerint Páfosz környéke volt Aphrodité otthona, hiszen először itt
lépett a halandók földjére, de a szigeten Amathuszban is Aphrodité-szentély
emelkedett. Ciprust azért is az istennő szigetének tekintették, mert Hésziodosz
szerint a szigetre lépő Aphrodité lába alatt fű sarjadt, ő teremtett termékeny me-
zőket Cipruson. A hagyomány úgy tudja, hogy a gránátalmafát is az istennő ho-
nosította meg a szigeten,4 támászoszi kertjében. A görög hitvilág istenségei közül
az asszonyok csábítására ember- vagy állatalakot öltő Zeusz kultusza Szalamisz-
ban virágzott. A görög panteon legfőbb istenén kívül Apollónnak, a rituális tisz-
taság és a jóshelyek istenének a Páfosz közelében fekvő Kurionban emeltek jelen-
tős szentélyt. Apollón ciprusi kultuszának megszilárdulásához az is hozzájárult,
hogy az ifjú férfi istent a szigeten Aphrodité hitveseként is tisztelték.5

Ciprust a Kr. e. 11. században természeti csapások, földrengések sújtották. Ezt
követően az újjáéledést, a görög kolóniák, helyi hatalmi központok fejlődését je-
lentős mértékben befolyásolta az a tény, hogy a görögökön kívül más hajózó
népek érdeklődését is felkeltette a sziget. A Földközi-tenger keleti partvidékét
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lakó, kiváló hajósként ismert föníciaiak Kr. e. 1000 körül Ciprus déli partjainál
is létrehozták a maguk kolóniáját, Kitiont (Lárnákát). „E korszakban születik meg
a sziget mai neve, amellyel először a homéroszi eposzokban találkozunk. Küprosz
(latinul Cyprus) nem görög eredetű szó, hanem valamelyik keleti nyelvből szár-
mazik, s minthogy a kifejezés származékai a rézzel, illetve a réz megmunkálá-
sával kapcsolatosak, valószínűnek látszik, hogy az átadó nyelvben is »réz« jelen-
téssel bírt. Homérosz két várost említ a szigeten: Páfoszt, ahová Aphrodité pihen-
ni tér egyik kimerítő szerelmi kalandja után, és Temeszát, ahol az akháj harcosok
vasat cserélnek rézért.”6

Ciprus a Kr. e. 1. évezred elejétől a birodalomépítések során politikai és kultu-
rális szempontból a Kelet-Mediterráneum egyik legjelentősebb helyének tekint-
hető csaknem 3000 éven keresztül. A Kr. e. 8. század végén a görögök által ala-
pított – és túlnyomórészt már görög népesség lakta – viszonylag virágzó ciprusi
városállamok nem tudták elkerülni az asszír hódítást. Az asszírok, akik a szigetet
Jatnan néven emlegették,7 nem avatkoztak be a városállamok belső életébe, nem
mozdították el a városállamok éléről a helyi királyokat, cserébe azonban rendsze-
res és megbízható adófizetőnek kellett lenniük. Az asszír uralom Kr. e. 612-ben
bekövetkezett összeomlása után az egyiptomiaknak kedvezett a történelmi sze-
rencse, ekkor a Nílus-völgyiektől kerültek politikai függésbe a ciprusi polisz-ki-
rályságok. Az egyiptomi 26. dinasztiához tartozó II. Amaszisz (Kr. e. 570–526)
hosszú uralkodását követően a perzsák Kr. e. 525-ben vereséget mértek a mai
Port Szaídtól délkeletre lévő Pelusiumnál a keményen védekező egyiptomi had-
erőre, s ezzel a Ciprus feletti egyiptomi hegemónia véget ért. Az Óperzsa Biro-
dalom az önálló királyságokra tagolt Ciprusra is kiterjesztette hatalmát, majd az
önként meghódolt szigetre telepítette egyik tengerészeti bázisát.

Az idegen birodalmak fennhatósága alatt is bizonyos önálló cselekvési lehető-
ségekkel rendelkező ciprusi polisz-királyságok az ún. ión-lázadással kezdődött
görög-perzsa háborúk időszakában (Kr. e. 499–449) annyira megosztottak voltak,
hogy olykor még egymással is szembekerültek. Egyes ciprusi városállamok
Athénhoz és szövetségeseihez csatlakoztak, mások a perzsákat támogatták, ami
a perzsák elleni ciprusi erőkoncentrációt már eleve megkérdőjelezte. A sziget



328 III. TÖRTÉNETFILOZÓFIA, TÖRTÉNELEM, POLITIKAI FILOZÓFIA

8 Az Ariszteidész és Pauszaniasz vezetésével Kr. e. 478-ban Ciprus felszabadítására indult
ötven hajóból álló athéni-peloponnészoszi hadiflotta kudarcáról lásd: Thuküdidész: Pelopon-
nészoszi háború 1, 94, 1. Három évtized múlva az athéni Kimon mintegy kétszáz athéni és szö-
vetséges hajóval indult útnak a szigetre, Kition (Lárnáká) ostromakor azonban meghalt, az athé-
ni hajók pedig visszavonultak: Thuküdidész: Peloponnészoszi háború 1, 113, 1. Az expedícióról
csak nagyon röviden számolnak be az ókori szerzők, erről: Parker, S. Thomas: The Objectives
and Strategy of Cimon’s Expedition to Cyprus. In: The American Journal of Philology, Vol. 97,
No. 1 (1976), 30–38. o.

9 I. Evágorász perzsákhoz való viszonya erősen vitatott, lásd: Costa, Eugene A. Jr.: Evagoras
I and the Persians, ca. 411 to 391 B.C. In: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 23, H. 1 (1974),
40. o. Annyi bizonyos, hogy a perzsák nyílt vagy hallgatólagos támogatása nélkül ez idő tájt
nem szerezhette volna vissza ősei trónját, és nem erősíthette volna meg hatalmát a ciprusi Sza-
lamiszban.

felszabadítása érdekében tett ciprusi és athéni fellépések8 kudarcot vallottak,
Ciprust nem sikerült kiragadni a perzsák kezéből.

Cipruson a perzsák föníciai szövetségeseiket ültették a megbízhatatlan görög
uralkodók helyére, de a további perzsa uralom alatt sem szűnt meg a ciprusi po-
lisz-királyságok fejlődése. Ezt az időszakot a klasszikus görög civilizáció előretö-
rése jellemezte a szigeten. Ebben a folyamatban meghatározó szerep jutott I. Evá-
gorásznak (Kr. e. 435–374) és Ciprus keleti partvonalának közepén, a Pediaíosz
folyó torkolatánál fekvő Szalamisz városának. A hagyomány szerint Szalamiszt
Telamón király és Heszioné fia, Aiasz féltestvére, a trójai háborúban részt vevő
és a görögök legjobb íjásza hírében álló Teukrosz alapította. Az Athén közelében
lévő Szalamisz-szigetről származó Teukrosz a várost szülőhazájáról nevezte el.
I. Evágorász, a perzsák és türoszi föníciaiak által elűzött szalamiszi király fia Kr.
e. 411-ben visszatért a száműzetésből, és visszaszerezte a családját illető királyi
trónt. Az uralkodóváltást a perzsák beavatkozás nélkül szemlélték, ami a gon-
dolkodó elmékben azt az érzést kelthette, hogy Szalamisz új vezetője a sziget
tényleges uraihoz kötődik. I. Evágorász politikai boszorkánykonyhájába nem
rendelkezünk mélyebb bepillantással, ám hatalomra jutásához bizonyosan kivá-
lóan meg kellett tanulnia az önuralmat és a rugalmasságot. Ebből következően
nem minden alapot nélkülöző az a felfogás, miszerint uralkodói tevékenységét
kezdetektől fogva a görögök iránti mélységes vonzalom és a perzsa királyhoz
fűződő látszólagos lojalitása mögött meghúzódó perzsaellenes attitűd hatotta át.9

A görög szellemiség elkötelezett és kitartó terjesztőjeként ő honosította meg a
szigeten a régi ciprusi szótagírás helyett a görög ábécét. A trónra került I. Evá-
gorász minden jel szerint két évtizeden át a megbízható szövetséges látszatát
keltve, az elvárásoknak megfelelően elküldte a perzsa királynak azt az összeget,
amiért elismerte őt Szalamisz uraként és nem háborgatta helyi hatalomgyakor-
lását. A perzsákkal kialakított bizalmas viszonynak (vagy figyelemelterelő színjá-
téknak) köszönhetően a város a békés évtizedekben gazdaságilag és katonailag
megerősödött. Ehhez nem csekély mértékben hozzájárultak az Athénnel inten-
zívvé vált kapcsolatok és az a törekvés, hogy a szalamiszi király trónra lépésétől
fogva ösztönözte a görögök betelepülését városába mind az európai, mind a kis-
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10 Costa, Eugene A. Jr.: Evagoras I and the Persians, ca. 411 to 391 B.C. In: Zeitschrift für
Alte Geschichte, Bd. 23, H. 1 (1974), 45. o.

11 Életéről lásd Diogenész Laertiosz: A nevezetes filozófusok élete. 7. 1. 2–3. o.

ázsiai területekről.10 I. Evágorász uralkodása első felének végén, Kr. e. 391-ben
eléggé felkészültnek érezte magát ahhoz, hogy athéni és egyiptomi segítséggel
kiterjessze hatalmát Ciprus egészére. A szigetet továbbra is hatalmi övezetükben
tartó perzsák úgy ítélték meg ekkor, hogy megérett a helyzet a közbelépésre: az
egységes ciprusi görög állam létrehozására tett kísérletek a perzsa nyomás alatt
kudarcot vallottak. A ciprusi Szalamisz Athén-barát uralkodója adófizetésre
kényszerült ugyan a perzsáknak, és le kellett mondania arról, hogy Szalamiszon
kívül más ciprusi városok fölé kiterjeszti hatalmát, ezáltal azonban ismét jelentős
helyi autonómiát biztosított a maga számára. I. Evágorászt Kr. e. 374-ben egy
eunuch tőrbe csalta, és meggyilkolta, udvarának Ciprusra gyakorolt kulturális ha-
tása azonban évszázadokon át megmaradt, s a sziget továbbra is élénk szellemi
színekben pompázott.

A mintegy kétszáz éves perzsa uralomnak a katonák példaképének számító
Nagy Sándor fellépése vetett véget a szigeten. A Kr. e. 336-ban húszévesen trónra
került, kitűnő stratégiai érzékű herceg miután a görög területek felett megszilár-
dította uralmát, Kr. e. 334-ben a Ciprushoz közeli szárazföldön, Anatóliában a
perzsák ellen fordult. Gyors katonai sikerei hatására a ciprusi városállamok felso-
rakoztak a ragyogó hadvezér mellett. Limászol flottája is Nagy Sándort segítette
a perzsák elleni küzdelmekben. A makedón fennhatóság alá került sziget király-
ságai Nagy Sándortól autonómiát kaptak támogatásuk elismeréseként.

Makedónia ifjú királyának trónra lépése táján a dél-ciprusi Kition (Lárnáká)
városában született egy Zénón nevű fiú (Kr. e. kb. 336–264),11 akiben később az
ókor egyik legjelentősebb filozófiai iskolája, a sztoicizmus alapítóját tisztelték. Ez
a filozófiai irányzat egy parányi gondolatból nőtte ki magát óriássá: bölcsen élni
annyit tesz, mint távol tartani magunkat a gyönyörtől és teljesíteni a kötelességet.
Az első sztoikus nem hagyott ugyan ránk ragyogó filozófiai ékszerszövegeket,
követőitől azonban tudjuk, hogy a boldogság eléréséhez vezető utat abban látta,
hogy az ember ne hagyja, hogy az indulatok, szenvedélyek hatalmukba kerítsék.
A törékeny testalkatú fiatal Zénón apja, Mnaszeasz nyomdokaiba lépve keres-
kedelmi ügyleteket bonyolított a térségben, emellett azonban szívesen forgatta
az apjától ajándékba kapott filozófiai tárgyú írásokat. Miután hajótörést szenve-
dett Athén partjainál, a városban maradt, és életét a filozófiának szentelte. „A
tengeren nagyon rossz utam volt – mondogatta a mások által csak »föníciainak«
becézett Zénón –, de a hajótörés igen jól sikerült.” Az athéniak csodálták az agora
tarka oszlopcsarnokában („sztoa poikilé”) tanító mestert. Magával ragadta őket
az az önmérséklet, ahogyan képes volt szenvtelenül rögzíteni magában a világ
változásainak zajszintjét. Nagyra becsülésük jeleként koszorúval tüntették ki, ő
azonban mindvégig ragaszkodott kitioni polgárjogához.
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12 Vö. még: Hansen, William: Foam-Born Aphrodite and the Mythology of Transformation.
In: The American Journal of Philology, Vol. 121, No. 1 (2000), 1–19. o.; Morgan, Gareth: Aph-
rodite Cytherea. In: Transactions of the American Philological Association, Vol. 108 (1978),
115–120. o.; Sale, William: Aphrodite in the Theogony. In: Transactions and Proceedings of
the American Philological Association, Vol. 92 (1961), 508–521. o.

13 Hegyi Dolores: Ciprus az ókorban. In: História 2 (1982), 31. o.
14 A sztoikus filozófia világszemléletét valló Marcus Porcius Cato Uticensis szenátor (Kr. e.

95 – Kr. e. 46) a Kr. e. 2. században élt híres római államférfi, idősebb Cato dédunokája volt.
Életéről részletes áttekintést ad: Fehrle, Rudolf: Cato Uticensis. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1983.

15 Oost, Stewart Irvin: Cato Uticensis and the Annexation of Cyprus. In. Classical Philology,
Vol. 50, No. 2 (1955), 98–112. o.; Badian, E.: M. Porcius Cato and the Annexation and Early
Administration of Cyprus. In: The Journal of Roman Studies, Vol. 55, No. 1/2, Parts 1 and 2
(1965), pp. 110–121. o.

Nagy Sándornak szinte egy évtized alatt sikerült megalkotnia a világ egyik leg-
hatalmasabb birodalmát, és elindítania a hellenizálás nagy hullámát. A harcos
uralkodó azonban Kr. e. 323-ban, mindössze 32 évesen meghalt. Rövid életű bi-
rodalmát hadvezérei osztották fel maguk között. Cipruson a makedón fennható-
ságot a Nagy Sándor utódai által megalapított, egymással vetélkedő királyságok
közül a Ptolemaioszok Egyiptomának uralma váltotta fel. I. Ptolemaiosz Szótér
Kr. e. 296-ban stabilizálta hatalmát Cipruson, s az Egyiptom és Ciprus királya cí-
met viselő Ptolemaiosz uralkodócsalád ettől kezdve több mint két évszázadon át
szilárdan birtokolta az egyre gazdagodó szigetet. A Ptolemaioszok fennhatósága
alatt Ciprus leginkább a hajóépítésről volt híres a térségben. Államukat az egyip-
tomi Alexandriából irányító Ptolemaioszok virágzást hoztak a városokra. Legin-
kább Páfosz mérete és ragyogása nőtt. „Az Aphrodité12 szentélyéről híres város,
amely már Homérosz korában tekintélynek örvendett, ekkor vált politikai köz-
ponttá. Minthogy a szentély főpapjai már korábban is egyfajta theokratikus hatal-
mat gyakoroltak, Páfosz vezető szerepe nem nélkülözött minden előzményt. Fon-
tosságát növelte az a körülmény is, hogy a korábbi legjelentősebb ciprusi kikötő
Szalamisz mellett eliszaposodott, s szerepét a páfoszi kikötőnek kellett átvennie.”13

A Kr. e. 1. század első felében a fokozatosan gyengülő Ptolemaioszoknak a
rómaiak növekvő politikai és kereskedelmi hatalmával kellett szembenézniük.
A konok pragmatikusként ismert rómaiakat kizárólag a haszonszerzés vonzotta,
ezért a senatus határozatának megfelelően a kincses szigetet Kr. e. 58-ban elfog-
lalták, és római provinciává tették. Ciprus új urai, élükön az ügybuzgó ifjabb
Catóval,14 a megszállt szigeten a gazdag ciprusi királyi hadizsákmányt pénzzé
tették, s az árverésen befolyt tekintélyes vagyont, mintegy hétezer talentumot
útnak indították Rómába,15 ahol az államkincstár ez idő tájt kongott az üres-
ségtől. A szigeten, amely közigazgatásilag a Kr. e. 103-ban elfoglalt kis-ázsiai Kilí-
kiával együtt alkotott római provinciát (Cilicia et Cyprus), Cicero nevéhez fű-
ződik a római hódítást követő nyugalmi időszak. A filozófus politikus Ciprus ró-
mai kormányzójaként Kr. e. 50–51-ben határozottan korlátozta a sziget mérték-
telen kifosztására irányuló római törekvéseket. Caesar Kr. e. 47-ben az utolsó
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16 Hegyi Dolores: Ciprus az ókorban. In: História 2 (1982), 31. o.
17 A keletrómai császárok által összehívott hét ókori „ökumenikus” gyűlés sorában az ephe-

szoszi zsinat a harmadik volt, a 325-ös nikaiait és a 381-es konstantinápolyit követően.

Ptolemaiosznak, Kleopátrának ajándékozta Ciprust. Caesar hajdani szeretője, a
szövevényes szerelmi életéről híressé vált VII. Kleopátra (Kr. e. 70/69 – Kr. e. 30)
később, Marcus Antonius uralma alatt is megtarthatta a szigetet. Azt követően
azonban, hogy Octavianus (Augustus) Kr. e. 31-ben az actiumi hegyfoknál legyőzte
Antonius és Kleopátra seregeit, majd Antonius és Kleopátra öngyilkosok lettek,
Ciprus a szenátus irányítása alatt álló római provincia lett. A Római Birodalom
fennhatósága alatt is Páfosz maradt Ciprus fővárosa. „Bár a város Kr. e. 15-ben föld-
rengés következtében elpusztult, Augustus császár bőkezűsége folytán hamarosan
újjáépült. Az új város az Augusta nevet kapta az uralkodótól.”16 Az Antonius és
Kleopátra utáni római uralom első évszázadai békét és virágzást hoztak a szigeten.
Különösen Páfosz, Kurion és Szalamisz mérete és ragyogása növekedett.

Ciprus, amelynek formája az ókoriakat leginkább egy kiterített marhabőrre
emlékeztette, a görögök megtelepedésével új korszakba lépett. A példátlan mű-
vészi–szellemi energiát és kreativitást felszabadító görög kultúra kisugárzó ereje
teljesen áthatotta a szigetet. A görög hatások a városok életében sajátos szellemi
pezsgést és kifinomultságot eredményeztek. A görög kulturális elemek azonban
keveredtek a Ciprust a Kr. e. 1. évezred során meghódító népek (asszírok, föní-
ciaiak, egyiptomiak, perzsák) kulturális hagyatékával, ezért a sziget egészen más
fejlődési utat járt be, mint a szárazföldi Görögország. A kereszténység évszázadai
alatt még inkább megerősödött Ciprus egyedi karaktere.

A korai kereszténység Ciprus területén az elsők között vert gyökeret. A ciprusi
ortodox egyház a legősibb helyi önálló egyházak közé tartozik. Az apostoli ere-
detű, kezdettől fogva autokefál egyház önállóságát a 431-es epheszoszi „ökume-
nikus” zsinat deklarálta,17 Zénón bizánci császár pedig 488-ban megerősítette. A
hagyomány szerint a ciprusi egyház élén mindig ciprusi születésű főpap állt, a
közösség első számú vallási vezetője az egyházi hierarchiában nem pátriárkai,
hanem érseki címet viselt, amelyhez a császár 488-as rendelkezése három érseki
kiváltságot is rendelt.

A korai keresztény hittérítők közül a zsidó hitről keresztény vallásra áttért Pál
apostolt a legjelentősebbek között tartják számon. A Nagy Sándor alapította kis-
ázsiai Tarsus városában született, zsidó neveltetésben részesült, római polgárjog-
gal rendelkező sátorkészítő zsidó férfi fiatal korában részt vett a keresztények
üldözésében. Magával Jézussal személyesen soha nem találkozott, de a damaszku-
szi úton történt látomásos csoda következtében Krisztus követőjévé vált (ApCsel
9,2–8.). Ekkor vette fel a zsidó Saul név helyett a Paulus (Pál) nevet. Megtérése
után a zsidók és pogányok keresztény hitre térítésének szentelte életét. A Föld-
közi-tenger keleti medencéjét keresztül-kasul bejáró tizenharmadik apostol Nero
császár uralkodása idején, 65 körül a pogány világ fővárosában, Rómában vérta-
núhalált szenvedett.
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18 A Sergiuszok nemzetségéből származó római prokonzul, Lucius Sergius Paullus nevét he-
lyesen két l-lel írjuk.

A többnyire Pál apostol árnyékában megjelenített Barnabás apostol a keresz-
ténység első századának jelentős, mégis alig ismert szereplője. A történeti Barna-
bás alakját kizárólag Pál leveleiből és az Apostolok Cselekedeteiből ismerhetjük
meg, a későbbi, főként középkori legendaképződést nem tekinthetjük történeti
híradásoknak.

A Kr. e. 10 körül született Barnabás ciprusi származásáról az Apostolok Csele-
kedetei tudósít (ApCsel 4,36). Pálhoz hasonlóan Barnabás sem tartozott a Jézus
által kiválasztott tizenkét apostol közé, de tiszteletből őt is az apostolok közé so-
rolták (ApCsel 14,14). A keresztény ősgyülekezet vagyonközösségi elvárásainak
megfelelően az eladott földjéből származó pénzt „letette az apostolok lába elé”
(ApCsel 4,36–37). A szántóföld értékesítése a gyülekezet javára Kr. u. 30 körül
történhetett, s ettől kezdve a jótevő ciprusi lévita a korai kereszténység egyik leg-
fontosabb közösségének, a jeruzsáleminek befolyásos személyiségévé vált. Pált,
az egykori keresztényüldözőt Barnabás ajánlására és kezesség vállalására fogadták
maguk közé a jeruzsálemi keresztények (ApCsel 9,27).

A szalamiszi születésű Barnabás Krisztus elhívottjaként 40 és 60 éves kora
között fejtette ki legintenzívebben missziós és gyülekezetvezetői tevékenységét.
Claudius császár uralkodása idején, Kr. u. 46 és 48 között került sor Pál és Bar-
nabás Ciprust és Kis-Ázsia déli részét bejáró, másfél évig tartó missziós útjára. A
két jómódú zsidó családból származó, görögül beszélő, diaszpórában nevelkedett
apostolt első térítő útjukra segítőtársként Barnabás unokaöccse, János Márk is el-
kísérte (ApCsel 13,4–13). A klasszikus világot és értékeit lerombolni szándékozó
új vallás első hírnökei először Ciprus keleti partján, Szalamisz városánál szálltak
partra, s veszélyekkel teli útjuk nagy részét gyalog tették meg a délnyugati részen
fekvő főváros, Páfosz felé. Ha hihetünk a történetet elbeszélő Lukács hallgatá-
sának, az Istentől elhívást kapott misszionáriusok által sikeresen megszólítottak
száma mind a jelentős zsidó népesség által lakott Szalamiszban, mind a déli ten-
gerparti városokban (Kition, Amathusz, Kurion) igen csekély lehetett. Páfoszban
viszont különös esemény történt. A római polgárjogú, lobbanékony természetű,
kompromisszumot nem tűrő Pál apostol e régi kultuszhely közelében parázs vi-
tába keveredett a sziget római kormányzójával jó kapcsolatot ápoló zsidó má-
gussal, Barjézus Elimással. Pál nem csak érveiben kerekedett a mágus fölé, de Ser-
gius Paullus18 kormányzó jelenlétében a hit erejével egy időre csodás módon vak-
sággal sújtotta az álprófétát. Sergius Paullusra olyan nagy hatást gyakoroltak az
igehirdető apostol szavai, hogy Krisztus követőjévé vált (ApCsel 13,12). A hagyo-
mány szerint a nagy műveltségű római helytartó és az apostol még a tanúságté-
telek előtt kapcsolatba kerültek egymással. Sergius Paullus ekkor a békés szená-
tusi provincia nyugalmát az evangélium hirdetésével megzavaró Pált missziós te-
vékenysége miatt egy márványoszlophoz kötöztette, és 39 ostorcsapást méretett
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19 Braunsberger, Otto: Der Apostel Barnabas. Mainz, 1876

rá. A Pállal együtt küldetést teljesítő Barnabásról és János Márkról a páfoszi idő-
szakban nem maradtak fenn újszövetségi említések.

Pál és Barnabás viszonya korántsem volt felhőtlen (Gal 2,11–14; ApCsel
15,36–39). A két, erősen eltérő habitusú Krisztus-követő között vita bontakozott
ki arról, hogy következő hittérítő útjukra elkísérje-e őket János Márk, aki ciprusi
tartózkodásuk után elvált a Kis-Ázsiába továbbutazó apostoloktól. A két misszi-
onárius között támadt viszály ahhoz vezetett, hogy útjaik szétváltak (ApCsel
15,37–40): Pál második térítő útján (Kr. u. 49–52) a jeruzsálemi Szilásszal Kis-
Ázsiába és az európai görög területekre indult, Barnabás János Márkkal ismét
Ciprusra ment. Barnabást bizonyosan a kereszténység sorsáért érzett nagyfokú
aggodalma vezette vissza a pogány kultuszok virágzásáról ismert szigetre. A Cip-
rusra elhajózott apostolt az Újszövetség többé nem említi.

Igaz ugyan, hogy a Lukács által írt Apostolok Cselekedetei határozza meg a két
apostol későbbi megítélését, s a szerző Pált avatja az általa leírt események szim-
patikus főhősévé, Cipruson azonban a megértő és türelmes jellemű Barnabás is
rendkívüli tiszteletre tett szert. A Barnabás Cselekedetei19 című, ismeretlen szer-
zőjű ókeresztény forrásból értesülünk arról, hogy Barnabás Máté evangéliumát
a kezében tartva betegeket és megszállottakat gyógyított meg a szigeten. A ke-
resztény hagyomány szerint Barnabást a vallási szenvedélyektől túlfűtött légkör-
ben szülővárosában, Szalamiszban máglyán megégették (más legendák szerint ezt
megelőzően a város kapuja előtt halálra kövezték). A zavargások kirobbanásának
hátterében azt az Elimás nevű varázslót feltételezik, akivel az első missziós út
során találkoztak a Krisztus-hívő igehirdetők. A kereszténység legelső mártírjai
közé tartozó apostol földi maradványait csak halála után több mint négy év-
századdal, Zénón császár uralkodása idején (474–491) fedezték fel Anthemiosz
ciprusi püspök látomása nyomán egy Szalamisz közelében lévő barlangban. János
Márknak azonban sikerült elmenekülnie a keresztény misszionáriusok ellen
hangolt szalamisziak dühe elől, s egy hajó fedélzetén jutott el az egyiptomi Ale-
xandriába.

Barnabáson kívül a korai kereszténység még egy jelentős alakja, a Jézus barát-
jaként ismert Lázár is a szigeten fejezte be életét. A helyi középkori legenda sze-
rint Lázár, akit négy nappal halála után a Jeruzsálem melletti Betániában Jézus
feltámasztott (Ján 11), a csodatétel után Palesztinából a ciprusi Kitionba (Lárná-
kába) települt át, ahol a feltámasztott férfi még három évtizeden át élt önmegtar-
tóztató életet. Második halálakor ebben a városban temették el, de szarkofágjára
VI. (Bölcs) Leó császár korában (870–912), a 9. század végén találtak rá.

A missziós tevékenységek hatására a kereszténység korán megjelent ugyan
Cipruson, Krisztus 1. századi igehirdetői azonban nem tudták tömegesen meg-
nyerni a szigeten élő istenfélő pogányokat az új hit számára. Az erőt adó keresz-
ténység csak a 4. századtól hatotta át a régi pogány kultuszokhoz szívósan ra-
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20 Öhler, Markus: Barnabás. A „középút” embere. Budapest: Kálvin, 2007, 86. o.
21 Egyéb felhasznált irodalom: Bazemore, Georgia Bonny: Erotica from the Sanctuary in

Rantidi Forest, Cyprus. In: Near Eastern Archaeology, Vol. 63, No. 2, Ethnoarchaeology II
(2000), 112–113.; Brown, A. S.: Aphrodite and the Pandora Complex. In: The Classical
Quarterly, Vol. 47, No. 1 (1997), 26–47. o.; Gömöri Endre: Makariosz. Budapest: Kossuth
Könyvkiadó, 1973.

gaszkodó szigetlakók életét. „Először a niceai zsinaton (325) találkoznak a ciprusi
püspökök, minden korábbi adat – részben Barnabásra vonatkozóan – a keresz-
tény legendák körébe tartozik. A keresztény bazilikák legrégebbi leletei is a 4.
századból származnak.”20 Mindazonáltal Ciprust a kereszténnyé lett 1. századi
római kormányzóra, Sergius Paullusra hivatkozva a világ első keresztény irányí-
tás alá került területeként tartják számon21.



u Egy hosszabb tanulmány részlete.
1 Nézzünk egy tipikus megjegyzést: „Ha megismerhetjük a posztmodern radikális meghatá-

rozottságát, úgy azt mondhatjuk, hogy a politikai filozófia ontológiára kényszerít bennünket”,
M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard: 2000. 354. o. Ezenkívül, itt nem szólok a Deleuze-befo-
gadás standard témájáról, vagyis, arról, hogy létezik-e „két Deleuze”, miközben csupán az egyik
közelít a politikához”. Arról sem ejtek szót, hogy milyen módon nyilvánul meg a pluralitás De-
leuze esetében. Deleuze életművét, kétségtelenül, ellentmondások övezik, de nem lehet ezen
mozzanatokat feloldani valamilyen egyenesvonalú életrajzzal, de úgy sem léphetünk fel, hogy
a szakadások sorozataként ábrázoljuk. Egyébként, nem veszem figyelembe a Deleuze/Guattari-
viszonyt, mindig Deleuze-ről beszélek, és amennyiben a játék kedvéért arra vállalkozhatok,
hogy Deleuze gondolatait rá magára alkalmazhatom, akkor azt mondhatnám, hogy úgy értel-
mezem őt, mint „konceptuális alakzatot” (ez Deleuze híres fogalma).

AZ IMMANENCIA POLITIZÁCIÓJA;
POLITIZÁCIÓ AZ 
IMMANENCIA KÖZVETÍTÉSÉVELu

Losoncz Alpár

Amikor Gilles Deleuze igazolja Félix Guattari mondatát, miszerint a politika
a lét előtt található, akkor gondolkodásának csomópontját fogalmazza meg. A po-
litika elsőbbségének megerősítése a léttel szemben egy olyan kísérletről beszél,
amelynek célja, hogy a politikai-filozófia ugyan ne szakadjon el az ontológiától,
de ne is váljon alárendeltté a léttannal kapcsolatban. Amennyiben következete-
sen átgondoljuk Deleuze irányulását, akkor világossá kell tennünk, hogy itt nem
a „politika ontologizációjáról” van szó, ahogy ezt sokszor állítják,1 hanem az on-
tológia politizációjáról kell beszélnünk, azaz az ontológiát politikai alapra kell
helyeznünk. Iktassunk ki egy másik lehetséges félreértést is: nem arról kell be-
szélnünk, hogy a politikai rezdülései ontológiai megalapozottságot igényelnek,
fordítva, az ontológiának van szüksége politikai artikulációra. A léttan igényli a
politika többletét, ennélfogva hiánnyal terhelt. Csak a politizáció, a szerkezetileg
tagolt valóságba való belépés mentheti meg az elaggott ontológiát. A politika se-
gítségével szabadulhat meg az ontológia az ellentmondásoktól, amelyek béníta-
nak bennünket. Szó sem lehet arról, hogy a lét afféle szilárd alapja lehetne vala-
milyen felépítménynek, amelyet politikának nevezünk, fordítva, a lét keresi az
alapot és a támasztékot. Hogy az ontológiai rend a politizáció terméke, a politiká-
ban végbemenő hatalmi cirkuláció gyümölcse, e vonatkozást nyerjük itt. Nincs
olyan ontológiai rend, amely mentes volna a politikától, csak a politika segítsé-
gével érhetünk el e rendhez.

Deleuze, aki annyit írt a gondolkodás gyorsaságáról, hovatovább, a sebesség je-
leinek megnevezése céljából maga mögött hagyta a „diskurzív gondolkodás lassú-
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2 Jean Luc Nancy jól mondja, amikor a következőt állítja: „ez a nomináció és nem a diskur-
zus filozófiája...a nomináció nem szemantikus, nem a dolgok megjelöléséről van szó...Ez a gyor-
saság filozófiája, amely ellenáll a diskurzus lassúságának...az írás nevekben, és nem a frázisok
mozgásában összpontosul”, J. L. Nancy, Pli deleuzien de la pensée, in: Gilles Deleuze, Une vie
philosophique (sous la direction d´E. Alliez), 1998. 120. o. Deleuze szerint „minden mozgásra
és leírásra utalt: a konceptuális személyiség az immanencia tervének nomádja”, A. Badiou, Le
recours philosophique au poème, In: Conditions, Paris: 1992. 103. o.

3 C. Strathausen: A Critique of Neo-Left Ontology, in: Postmodern Culture, Vol. 16, No.
3, 2006, 1. Arról, hogy szükségünk van az immanenciára a lét „növekedése” és „akkumulációja”
okán, T. Negri, Est-il possible d’être communiste sans Marx?, Actuel Marx, 2010,.no. 48, 47. o.

ságát”2, arra irányult, hogy megelőzze a létet, valamint azt a rendet, amelyben a
politika arra szolgál, hogy szilárd azonosságmintákat nyújtson. Ez a tétje Deleuze
filozófiára utaló gondolatainak: létrehozni egy olyan gondolkodást, amely kellő-
képpen gyors ahhoz, hogy megelőzze a létet. Természetesen Deleuze nagysza-
bású kísérlete nem áll egyedül a filozófiai színtéren,3 sőt, mi több, egy erősbödő
tendenciáról beszélhetek, amely a lét és a politika újfajta kapcsolatairól ad hírt.
Aligha kell hozzáadni, hogy itt nem valamilyen változatlan/szilárd létformához
való visszatérésről kell beszélnünk, és nem olyan ontogenetikus konstrukcióról
kell szólnunk, amelyekhez például az idős Lukács nyúlt, méghozzá Nicolai Hart-
mann életművének fényében; ezenkívül itt nem lehet szó az ontológia területéről
származó hagyományos kategoriális szkémáinak felelevenítéséről sem, amely
megannyi kritikai kommentárt eredményezett, mint pl. Adorno esetében, aki az
ontológiát tout court apologetikusnak nevezte. Az azonosságok, amelyek szilár-
dan a léthez kötnek bennünket, a szubsztancia, amely ellenáll a kontingencia
rohamainak, az időtlen dolgok filozófiája, amely megszabadul minden tapaszta-
lati vonatkozástól – ezen mozzanatok itt nem nyerhetnek érvényt. Nem azzal
kell számolnunk, hogy ehelyütt egy jól körülzárt rendben találjuk majd magun-
kat, tehát, amelyben a fogalmak szilárdan meggyökereztek. Ám nem kisebb hiba
lenne, ha egyszerűen megfordítanánk a sorrendet, és hiposztazálnánk a nem-
azonosságot vagy azt, ami kontingens jellegű, mert ez pusztán ugyanazon érem
másik oldala lenne. Azaz ezáltal az történne csupán, hogy azt, ami nem-ontolo-
gikus, egyszerűen ontologikusként mutatnánk be. Az alaphiányra vonatkozó rá-
mutatás, vagy a poszt-megalapozás ünneplése nem segít abban, hogy szóra bírjuk
Deleuze filozófiáját. 

A politika és ontológia új szövetsége a kimeríthetetlen potencialitás filozófiája
(Agamben), az eredendő együtt-lét gondolata (Nancy), a tőke mint Valós ontoló-
giája (Žižek), a sokaság konstitutív hatalmának gondolata (Negri), avagy az alea-
torikus események kvázi-ontológiája (Badiou) kíván lenni. Nem arra irányul,
hogy a világ megtisztított entitásait jelenítse meg, vagy, hogy bemutassa a létet
mint lényeget. A kései Lukács a „társadalmi lét” kapcsán még ápolta a reményt,
hogy lehetséges visszanyúlni a kezdetekhez, amelyekből kihüvelyezhető a poli-
tikai cselekvéshez szükséges archimédeszi pont. De ez az ambíció már nem fűti
az újabb ontológusokat. Mert, amennyiben a politika az ontológiai kategóriák
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előtt létezik, úgy aligha várhatjuk az ontológiai terepen való mozgástól, hogy
politikai támpontokat nyújtson. Csak félreértés ne essék, ama „elsőbbség” itt nem
valamilyen egyszerű időbeli jelzetet fed. A lényeg a prepolitikai, semleges ontoló-
gia bírálata, és ezt tartjuk szem előtt. 

Hogyan lehetséges, hogy Deleuze transzcendentális materializmusa, amely az
intenzitás dinamikáját, a célvonatkozások nélküli sokszerűséget teszi tárggyá,
megvalósíthatja az ontológia politizációját? Hogyan lehetséges, hogy ezen hozzá-
állás, amely a sztoicizmus, az életfilozófia, valamint az univocitás tartalmait szívja
magába (az univocitást az anarchikum bevégződéseként értelmezi), képes arra,
hogy politizálja az ontológiát? Hogyan képzeljük el, hogy ezen beállítottság,
amely a gondolkodás alakzatait (Mallarméhoz hasonlóan) kockadobásként tag-
lalta, képes a léttan politikai formákba való áthelyezésére? És hogyan tanúsíthat
a politika és az ontológia újfajta szövetségéről azon filozófia, amely egy kozmoló-
giai lendületben elveti a szubjektivizmust, függetlenül attól, hogy azt egyfajta
belsővé tevésként, vagy intencionális kivetítésként értelmezzük, mint a fenome-
nológiában? Mert sem a belsővé tevés reprezentációs gyakorlata, sem a feno-
menológiai intencionalizmus nem teszi lehetővé azt a mozzanatot, ami olyannyi-
ra fontos Deleuze számára, ez pedig a pre-humán, pre-szubjektív és ahumán va-
lóságszintek megragadása, valamint ama anarchisztikus vonásokkal átszőtt kons-
telláció tolmácsolása, amelyben a személytelen individuációk, valamint a sze-
mélytelen életfolyam jelentései nyernek érvényt. A különbségek tánca, és aktív
teremtése határt szab az azonosság minden fogalmi rögzítése számára. Deleuze
meggyőződése, hogy mindezt a fenomenológiai intencionalitás sem képes meg-
világítani.

Nem érünk el semmit, amennyiben Deleuze-t, aki olyan sokat tett azért, hogy
a metafizikus Bergson visszatérjen a filozófia körforgásába, posztmetafizikus gon-
dolkodóként tartjuk számon, vagy valamilyen posztfilozófust látunk benne, aki
levonta a következtetéseket a metafizika bevégződéséből. A metafizika elhagyá-
sának drámája itt nem sejlik fel, amely netalán valamilyen melankolikus érzé-
seket eredményezne. Hiszen Deleuze bátran jelenti ki, hogy a metafizika számára
nem jelent semmilyen nehézséget, s hogy egyetlen pillanatban sem érdekelt ab-
ban, hogy a metafizikát elhajítsa magától! Hogy Deleuze minden zárójel nélkül
önmagát metafizikusnak nevezi, ez olyan tény, amely elkötelezettségére utal. 

Nem rejthetünk el más kérdéseket sem, amelyek megbeszélésre várnak. Mert
lehet, hogy az Anti-Oidipusz filozófusa-társzerzője, még a múlt század szubver-
zív hatvanas éveiben, hidat vert a perverz baloldaliaskodás felé, lehet, hogy úgy
minősíthetjük őt, mint a vágy anarchisztikus burjánzásának gondolkodóját. Azaz,
lehet, hogy figyelembe véve az elmondottakat, kapcsolatot teremthetünk a po-
litizáció és az ontológia között. Lehet, ugyanis, hogy az a filozófus, aki eljátsza-
dozott a skizo-analízissel, kinevetve a polgári családok történeteibe belebonyo-
lódó Oidipusz alakzatát, és pellengérre állítva a háromszögű oidipuszi szerkeze-
tet, fel is ajánlhat valamit azok számára, akik megpróbálnak sajátos kapcsolatot
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4 Hogy Deleuze irányulása a sztoikusok kapcsán igencsak sajátos, J. Sellars, An Ethics of the
Event, Deleuze’s Stoicism, Angelaki, 2006. 3, 162. o.

5 G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, 308. Természetesen, ezen etika kivezet
bennünket a kronológiai időböl, és az esemény kairológiájába helyez bennünket. Mert, az ese-
mény effektusait nem lehet megragadni a kronológiai időben.

létrehozni a politika és az ontológia között. Lehet, hogy a filozófus, aki fontosnak
tartotta, hogy kiegészítse Foucault leírását a pasztorális hatalomról és a biopoliti-
káról, tárgyalható a politika és az ontológia egybeszövődöttségének fényében;
vagy, lehet, hogy a gondolkodó, aki jelentékenyen hozzájárult a fegyelmező tár-
sadalom, és a kapitalizmusban tetten érhető közvetett ellenőrzés leírásához, be-
mutatható a politika és az ontológia viszonylatának távlatában. Lehet, hogy a
gondolkodó, aki Foucault nyomdokain haladva oly találóan megmutatta a hata-
lom diagrammatikus szerkezetét, valóban megfelel az általunk választott témá-
nak. Lehet, hogy a filozófus, aki az anti-fenomenológiai erőfeszítés által bírálat
alá vonja a reprezentáló szubjektivitást, az önmagát élményként tapasztaló tuda-
tot, valamint az oidipuszi bűnt, mint a reprezentacionalizmus, a megjelölés, és
a tolmácsolás, fontos irányba terelhet bennünket. Talán, mondom. Mert hogyan
lehet egybekapcsolni e filozófust, aki az esemény filozófiáját írja (méghozzá azzal
a céllal, hogy egybefonja a kozmológiai dinamika sztoikus értelmezését, a pánszo-
matizmust és a nietzschei amor fatit), az ontológia politizációjával? Vagyis, arról
a Deleuze-ről beszélünk, aki számára a preegzisztens esemény affirmációja a világ
aleatorikus folyásának megerősítését jelenti, ami egyúttal a legmagasabbrendűbb
etikai feladatot jelenti. E Deleuze olyannyira erőteljesen ismétli a megsebesült és
visszavonhatatlanul hátrányos helyzetben lévő Joe Bousquet gondolatát – ama
aszketikus jellegű sztoikus maxima szellemében:4 „a sebem engemet megelőzően
létezik, én azért születtem, hogy megtestesítsem azt”5. A francia filozófus e gon-
dolatkörből építi ki eseményfilozófiáját. Ő azon szükségszerűségről beszél, hogy
felemelkedjünk az esemény szintjére, hogy méltóságteljessé váljunk az esemény
vonatkozásában, amely mindig megelőz bennünket. Deleuze az affirmációt hívja,
amely egy kozmologikus Igent jelent, és a mi felelősségünkről beszél, de az ese-
mény előtt, azaz, az esemény etikáját idézi, de az ontológiai szükségszerűség szel-
lemében. Összegezve, hogyan lehet e gondolkodót kapcsolatba hozni a politika
és az ontológia összevonásának igényével?

A gondolkodás kockadobás, bekapcsolódás a világ aleatorikus dinamikájába,
ahogy már feljebb láttuk. De ne felejtsük a tényt: Deleuze nem beszél a kocka-
dobó szubjektív helyzetéről. Mert itt nem ama transzcendentális szubjektivitásra
kell gondolnunk, aki elmozdítja a kockát, hogy az asztalra dobja azt. Mint ahogy
az esemény rajtunk, rajtam keresztül affirmálódik, az aleatorikusság is a kocka-
dobón keresztül jut kifejezésre. Nem a kockadobó affirmálódik az eseményben,
nem ő áll a középpontban, mint a játék konstitutív-szubjektív mozgatórugója, ha-
nem a lényegi mozzanat maga az aleatorikusság, amely önreferenciális-aszubjek-
tív módon jelenik meg a világban. A kockajátékost csak úgy képzelhetjük el, mint
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6 Alain Badiou egy helyütt élesen szembefordul Deleuze univocitás-gondolatával: nem-e
az aleatorikusság via egy megtisztított automaton esetével van dolgunk? Vajon nem a Mindent
átfogó Egy autaffekciós esetével találkozunk-e itt? Ami, de ezt már én mondom, a szubjektivitás
hiányát feltételezi, A. Badiou, Deleuze: La clameur de l´être, Paris: 1997. 113. o. Az univocitás
messzire vezet bennünket, a XIII. században az univocitás eszményi modellt jelent a jelölés kap-
csán, Duns Scotus azt állítja, hogy a lét univocitása a megismerés alapja, O. Boulnois, Être et
representation, Paris: 2008. 223. o.

7 A Deleuze és Duns Scotus viszonyról, M. De Beistegui, The Vertigo of Immanence: De-
leuze’s Spinozism, Research in Phenomenology, 2005. 35.o., 78. o.

egy szubjektív mezőt, amelyben a végtelen mozgások kereszteződnek. Még akkor
is, amikor a filozófusról van szó, ő nem egy olyan alanyként jelenik meg a színen,
aki rendelkezik saját gondolkodásával, mert maga az aleatorikus valóság szingula-
rizálódik a gondolkodó közvetítésével. Az ismétlés alakzata, amelyet a Különbség
és ismétlés szerzője olyan mélyrehatóan elemzett, valóban a cselekvés feltétele,
de csak a szubjektum által létrehozott fogalmi rögzítettség előtt. 

Tartsuk magunkat ezen említett könyv szinte lírai befejezéséhez, és mond-
hatjuk, hogy mindez az univocitás ünneplését jelenti: „ontológiailag” azonos do-
bás, „ugyanaz az Óceán minden csepp vonatkozásában”6, „ugyanaz a hang a soka-
ság kapcsán”. Vagyis ezen univocitás valósul meg minden fejleményben. Egy
aleatorikusság realizálódik a világ minden véletlenszerű alakzatában. Minden
állapot vízszintesen és függőlegesen összefonódik az ontológiailag „azonossal”,
minden különbség az Egy fényében mutatkozik meg, amely megerősíti az ese-
ményt, abban az értelemben, ahogy a halál megterhel bennünket: anonim módon
(Deleuze nem fogja elmulasztani, hogy mondja: a halál az esemény igazi formája).

Az elmondott vonatkozások neve: az univocitásszerű immanencia, amely De-
leuze számára polémiát jelent a valóság analogikus megragadásával szemben. Az
analogia entis régi módszereivel szemben7, amelyet egyébként is a megjelenítés
sokat bírált fogalmának kontextusába helyez, Deleuze az immanencia önállósá-
gát, a kreativitás dehierarhizációját, és filozófiai átgondolását igényli. Az analogi-
kus logikával szemben, Spinozával együtt, azt fejti ki, hogy egyfajta titkos antro-
pocentrizmust jelent, miszerint az emberrel mérjük azt, ami nincs az emberi
haötókörön belül. Deleuze az univocitás tiszta affirmációját kívánja, méghozzá
a tagadás elemei nélkül. Olyan gondolkodást jelenít meg, amely egyszerre érde-
kelt ama létet illetően, amelyet egy értelem alapján lehet kimondani, és érdekelt
a dolgok vonatkozásában, amelyeket differenciált módon lehet kimondani: A
diszjunktív különbségeket közösségbe fűzi. 

Igen, Deleuze a léttel kapcsolatos dualisztikus jelekkel vagy egyéb bináris me-
chanizmussal szemben egy olyan pluralizmusra céloz, amely a monizmus része.
Az immanencia arra szolgál, hogy megerősítést nyerjen a differenciálás hatalma,
a transzcendenciától való megszabadulás, a belső produktivitás, valamint a krea-
tív önszerveződés hatalma. Olyan affirmációra utal, amely függetlenedik a taga-
dástól, merthogy a tagadás mindig függ attól, amit tagad. A vitalistisztikusan
átszőtt immanencia filozófusa létesülést mond a létező helyett, a mozgásra utal
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8 Deleuze a következőre törekszik: „...az unifikáció Van-ja és a folyamatosságban létező I
(et, and, azaz L.A.) egysége...", E. Alliez, The Signature of the World, Or, What is Deleuze and
Guattari's Philosophy?, New York, London: 2004. 90. o.

a stasis helyett, a fluxust hangoztatja a szerkezetileg tagolt renddel szemben –
még akkor is így jár el, ha ezen dualisztikus kategóriák okán következetlenséggel
vádolják azon bírálói, akik a monizmus mércéit kérik tőle számon. Deleuze a dif-
ferenciálódás extázisát akarja, de úgy, hogy az elkülönböződésnek szuverenitást
biztosítson a viszonylatokkal, a másság alakzataival szemben, tehát, relációk
nélküli differenciálódást akar, azaz olyan elkülönböződést, amely nincs ráutalva
más(ok)ra. A lét mint fundamentum emlegetése helyett Deleuze a létről úgy be-
szél, mint „tranzitivitásról, amely keresztülhalad rajtam” (Nancy). Az immanen-
cia segítségével a folyamatszerűségre (és nem a célra) helyeződik a hangsúly (in-
nen ered a létesülés dicsérete), a termelés helyeződik előtérbe a kifejeződéssel
szemben: nem utolsósorban Deleuze bírálat alá helyezi ama transzcendenciát,
amely megállítja a folyamatot, hogy külső célt szabjon számunkra, és olyan te-
leologikus szerkezetekkel terhel meg bennünket, amelyek megszelídítenek ben-
nünket. Nem támaszkodhatunk senkire sem, semmi sem kezeskedik helyettünk.
A gyengeség fáradtságot, kimerültséget jelent, valamint az evilágiság elferdítését
feltételezi. Az immanencia filozófusa elveti a transzcendens apát, illik hozzá a
goethei kifejezés: „a világ műveli önmagát a világban”. Természetesen nem az a
célja, hogy a zászlójára írt immanenciát elvont elvként helyezze el, őt a konkrét
módon megvalósuló differenciálódások és multiplicitások érdeklik.8 

Deleuze nem azt kéri a filozófiától, hogy jelöljön, vagy hogy szubszumálja a
tapasztalati rétegeket a transzcendentális kategóriák alá, ő a „valóságost” szeretné
megvalósítani. Hogy mindebben az irodalomnak/művészetnek külön szerep jut
(fennáll a párhuzam a skizofrénia és az irodalom között, és azt olvassuk, hogy a
spinozizmust valójában az irodalomban lehet megtalálni), e tényt azzal lehet ma-
gyarázni, hogy az irodalom rendelkezik az immanencia lehetőségeivel. Egy mon-
datban Deleuze egy olyan fogalomról beszél, amely nem jelenik meg sűrűn palet-
táján, nevezetesen a szabadságról – és azt állítja, hogy a szabadságról értelmes
módon csak az immanencia kontextusában lehet szólni. Még a halál sem (amelyet
általában az elgondolhatatlan szférájába utalnak) a transzcendencia fényében
értelmeződik: immanens része az életnek, azaz mindig az élet része marad. Nem
véletlen, hogy Deleuze sehol sem ír a halál drámájáról, hogy nem fordít figyelmet
a halál-fakticitással való szembesülésre. A transzcendencia valami emberi, túlsá-
gosan emberi. A filozófus, aki számára különös jelentőséggel bír a vitalizmus és
az immanencia kapcsolata, a jelképek nem jelentenek semmit: hiszen csupán köz-
vetítettséget jelentenek, azaz, a „valóshoz” való hozzáférkőzés kerülőútját képe-
zik. Ezért formálódik, mint az Anti-Oidipuszban, egy másfajta út, nevezetesen
a „masinisztikus Reális” ösvénye, amely az aleatorikus kapcsolódásokat, amely a
különféle gépek, kapcsolódások középpont és irányadó szubjektivitás nélküli
„őrült szövevényeit” jelzi. Mindezt nem érinti a jelkép birodalma.
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9 C. Davis and A. Riches, Metanoia: The Theological Praxis of Revolution, in Theology and
the Political: The New Debate, eds C. Davis, J. Milbank and S. Žižek, Durham, NC: Duke Uni-
versity Press, 2005. 41. o. D. C. Barber, Immanence and Creation, Political Theology, 2009.
131–141. o. E. Laclau, Can Immanence Explain Social Struggles?, In: Empire’s New Clothes,
Reading Hardt and Negri, Ed.by P. A. P. and J. Dean, New York and London: 2004. 25. o. La-
clau külön hangsúlyozza a rosszal kapcsolatos vitákat mint az immanencia hátterét. Hogyan le-
het a rossz tényét összehangolni az isten mindenhatóságával?

Az immanencia filozófusa csak legyint, ha valaki üdvözülést ígér a másvilágra
hivatkozva: ő azt mondja, hogy a felszabadulás már régóta itt van, bennünk és
körülöttünk, hogy már régen elkezdődött, és mi csak akkor látjuk azt, ha követ-
kezetesen „belül maradunk”. Gyengeséget jelent, ha egy olyan felszabadulásra hi-
vatkozunk, amely csupán eljövendő. Nem kell várakozni az ominózus emberi jo-
gokra sem, amelyek majd mankóként szolgálnak számunkra, nem kell várakozni
az eszkhatologikus lehetőség fénylésére, a felszabadulás már eleve itt van. Csak-
hogy ez nem könnyíti meg a dolgunkat, ellenkezőleg mélyre kell ásni, meg kell
szabadulni a gyengeségtől és az inerciától. Íme, megérkeztünk az immanenciá-
hoz, amely különösképpen érdekel bennünket, és amely ablakot nyit az ontológia
politizációjára.

uuu

Amennyiben Deleuze munkáját életének vége felől értelmezzük, akkor teljesen
világossá válik, hogy a transzcendentális immanentizmus magyarázza erőfeszíté-
seit. Ez nem egy vándorló motívum, amely netalán csak 1968-ban villant meg,
és később peremre került a francia filozófus érdeklődésében. Nem kapcsolhatjuk-
e egybe ugyanis az „immanencia tervére” utaló megannyi megjegyzést a Mi a
filozófia? c. műben az Anti-Oidipuszban szereplő „vágyvonatkozású termelés”
immanens mércéivel? Vajon nem hasonulnak-e az utóbbi könyvben említett jel-
zetek a „kapitalista immanenciáról”, az „immanencia mezejéről a kapitalizmus-
ban”, a „burzsoá immanenciáról” azokhoz a megfigyelésekhez, amelyek majd
csak a kései könyvekben jelennek meg? Nem kapcsolódik-e Deleuze munkássága
a „tiszta immanenciáról” a korábban kidolgozott immanencia-problematikához,
amelyet egyébként Spinoza kapcsán érlelt ki a filozófus? Tehát, folyamatosságról
kell beszélnünk Deleuze kapcsán, méghozzá az immanencia vonatkozásában,
amely az ő esetében transzcendentális rangot nyer.

Tudjuk, az immanencia értelmezése mély nyomokat hagyott a filozófiában, de
a vallásban is, tehát a tények a megfelelő történelmi vonatkozások felé irányí-
tanak bennünket. Azzal a megjegyzéssel, hogy az analogikus műveletek versus
immanencia-féle viták a teológiában sem fejeződtek be, ellenkezőleg.9 Szó sem
lehet arról, hogy az immanenciát úgy tekinthetjük, mint a gondolkodás régvolt
tárgyát, merthogy az immanencia magán viseli a feszültség bélyegét ma is. Nem
lehet az immanenciát a vallásos transzcendencia tagadására egyszerűsíteni. 
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Közben vegyük észre, hogy az immanenciával kapcsolatos, helyenként igen
éles viták, a hatalom értelmezésének fényében történtek. Nem egy ilyen szituá-
ciót érünk-e tetten akkor, amikor Althusser a filozófia politikai immanenciájáról
beszél, azaz amikor azt magyarázza, hogy a filozófia önmagán kívüli terepeken
cselekszik, annak érdekében, hogy meghatározott fejleményeket hozzon létre –
de önmagában, azaz, saját területén? Voltaképpen ez kiváló megfogalmazása az
immanencia problémájának, amely a politizációhoz vezet bennünket. 

Az immanencia történelmi indexe a transzcendens jelekkel ellátott hierar-
chikus képletekkel szembeni lázadást jelent. Nem ezt az igényt látjuk-e például
viszont akkor, amikor arról hallunk, hogy a matériának jelen kell lennie a legma-
gasabbrendűbb vonatkozásokban? Mert hivatkozhatunk az eredendő jelentésre,
az in/manere gondolatára, amely a „belülmaradást” írja körül; lássuk meg ugyan-
akkor, hogy a „belül” mindig polemikus jelzetet hordoz. Ez így van Deleuze ese-
tében és azon gondolkodóknál is, akik rá hivatkoznak: „belülmaradni” ez azt
jelenti, megmaradni, kiharcolni a függetlenséget valamilyen külsődlegessel szem-
ben, ez azt jelenti, hogy sziklaszilárdan meghúzni a határokat. Ha egy pillanat
erejéig a politikai-filozófia felé lépünk, úgy ez a szuverenitást, mint a transzcen-
dens erőt jelenti. 

Önmagunkban maradni ebben az értelemben azt feltételezi, hogy átvesszük/
kifejlesztjük a hatalmat, de önmagunkból kiindulva, valamint, hogy önmagunkat
a hatalom hordozójaként érvényesítjük, azaz, önmagunkban megtaláljuk a ha-
talmat, és nem keressük a hatalomhiány, azaz, a tehetetlenség alibijét. A bibliai
Ádámhoz mitológiailag kötődik a bűn, de meg kell fordítani a szokásos sorrendet:
az immanencia következetes átgondolása Ádámban a tehetetlen mintáját látja, a
gyenge alanyiság prototípusát azonosítja, aki nem tudott felemelkedni ahhoz a
hatalomhoz, amely benne lappangott. A hatalom-nélküliség bűnt teremt, amely
meghatározza az emberiség ösvényeit. Minden bírálat alá kerül itt, ami gyengíti
az ember hatalmát. Az ismert mondás, hogy az ellenállás ontológiailag megelőzi
a hatalmat, pontosan azt jelenti, hogy nincs kibeszéd a gyengeség okán. Az im-
manencia mércéi azt tanúsítják, hogy le kell mondanunk a transzcendens tá-
masztékok kereséséről. Amennyiben a transzcendenciára támaszkodunk, lemon-
dunk hatalmunkról. Ez menekülést jelent önmagunktól, saját hatalmunktól, ez
azt feltételezi, hogy elfogadjuk önmagunkat mint hatalom-nélkülit, azaz mint a
bűn forrását. Mert fennáll számunkra a feladat, hogy felemelkedjünk ahhoz a ha-
talomhoz, amely megadatik számunkra. Nem rendelkezünk e hatalommal, mert
„rajtunk keresztül halad”, ezért kell állandóan erőfeszítést tenni életünkben. Nem
léphetünk ki önmagunkból, hogy mértéket keressünk a külső szférákban, nem
kereshetünk másutt segítséget magunknak, magunknál kell maradnunk, a re-
mény helye csak mi lehetünk. Az immanencia nem valaminek az attribútuma,
nem egy szubsztancia genitivuma, mert önvonatkozódó, önmagára utal, de ön-
maga révén, azaz, immanens saját maga vonatkozásában. Ezért Deleuze távlatá-
ban elutasításra kerül minden olyan irányulás, amely az immanenciához egy ere-
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dendően nem-immanens vonatkozást rendel hozzá: így kerül elutasításra a felvi-
lágosodás eljárása, amely a kritika lehetőségeit az ész immanens logikájában ke-
resi. Ez ugyanis az ész kapcsán megvalósuló immanenciát jelenti, és nem az im-
manenciát magát. Ez nem magának az immanenciának az immanenciája, hanem
a „valami” által való közvetítettség. Az immanencia által történő megragadottság,
ez Deleuze elgondolásának lényege. Íme, a németek is arra irányultak, hogy elsa-
játítsanak valamit, ami immanens, nevezetesen a görög „immanencia-tervezetet”,
amely magában foglalta a megalapozás filozófiai aktusát – de a gyenge immanen-
cia keretein belül maradtak, mert ugyan arra törekedtek, hogy elfoglalják az im-
manenciát, de úgy, hogy az immanenciát valaminek a részévé tették, vagyis egy
X részelemévé kívánták változtatni. Deleuze gyakori jelzetei a gépekkel kapcso-
latban nemcsak az azonossággal bíró szervezettel szembeni distanciát jelölik, ha-
nem a termelékenység jelentőségét is, amely immanens jellegű, és eloldozódott
mindenfajta külső céltól.

Spinoza voltaképpen azért kap annyi dicséretet Deleuze-től, mert ő az egyedüli
filozófus, aki kompromisszummentes, tehát egy pillanatban sem alkudozott a
transzcendenciával, valójában kiűzte a transzcendenciát a gondolkodás terepéről.
Az olyan megfogalmazások, mint az „immanencia kompromisszummentessége”,
a „tiszta immanens”, az „abszolutizált immanens”, az „immanens mint élet” a ski-
zo-analízis politikai credóját jelzik. Mert a politikai filozófia alapvető problémája
a következő: miért harcolnak az emberek saját rabságukért, mintha az üdvözü-
lésükről lenne szó? E polemikus mondatban visszhangzik Étienne de La Boétie
néhai kérdése az önkéntes rabsággal kapcsolatban. De azzal a jelentékeny adalék-
kal, hogy itt nem az akaratról, hanem a vágyról kell beszélnünk. Végül is, nem
véletlenül találtunk rá fent a vágytermelés immanens mércéire. Mert a vágy-
termelés Deleuze esetében nem igényel semmilyen külső támaszt. Csak az affek-
tusok és a vágyak láncolata magyarázza a társadalmi létezőt. A vágy más vá-
gyakkal találkozik, a vágyak egymást keresztezik, gerjesztik, közösen bontakoz-
nak ki, és hanyatlanak le. A vágy, az immanencia logikájának megfelelően, a más
vágyakkal együtt a társadalmi infrastruktúra keretén belül érintkezik. A vágy a
cselekvő/működő immanencia. Nem külsődleges mércék magyarázzák, ezért nem
a hiány kategóriája mozgatja, amely egyesek szerint beleíródik az emberi fejbe
ama „életteliként”10, amely meghatározza az alanyiságot. Mások meg úgy gon-
dolják, hogy a vágy egyfajta eredendő ontológiai meghatározottság, amely a maga
átláthatatlanságában és megfoghatatlanságában mozgósítja az alanyt. De a vágyat
nem mozgatja az élvezet keresése sem, ahogy ezt Deleuze baráti-kritikus módon
kiemelte Foucault-val szemben. Létezik az éhínség, a szenvedés, a megalázottság,
amit nem lehet tolerálni, de az éhínség nem a hiánytapasztalat terméke.11 A vágy
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explozivitása, alkalomadtán félelmetes jellege, abban áll, hogy az immanencia
keretein belül marad, hogy nem kapcsolódik a kielégüléshez, vagy valamilyen
megvalósuláshoz, és nem akarja, hogy úgymond eltűnjön a hiánytapasztalat,
amely állítólag kínoz bennünket, mert nem ez a tény a vágy lényege – hiszen a
hiánytapasztalatok, az ezzel kapcsolatos fantazmagóriák társadalmilag teremtet-
tek! A vágy nem győzelmet óhajt a hiány és a szűkösség felett, hanem önmagát
akarja, és csakis önmagát. 

A vágy, amely mindig pozitív, nem élősködik a hiányon (így van ez Spinoza
esetében is), vagy az élvezeten, netalán valamilyen célon. A lényeg pont abban
található, hogy itt semmi sem hiányzik; a vágy nem érthető a hiány felől, vagyis
a világban fennáll a perverz bőség, és minden hivatkozás a determináló hiány-
tapasztalatra visszadob bennünket a transzcendenciához. Még kevésbé képez a
vágy közbülső állomást a szükségletek felé. Minden esetre nem abban a helyzet-
ben állunk, miszerint az akarat, azaz, a szuverén módon érvényre jutott akarat
indukálja a rabságot, hanem ehelyütt a hatalom akarásáról kell beszélnünk. Az
immanencia etikailag felépített (az etika immanens jellegű a transzcendens mo-
rálhoz képest), és ezért olyan fontos Deleuze számára, hogy a fasizmus (amely itt
több mint egy példa: örökös lehetőség) nem magyarázható külsődleges manipu-
latív mechanizmusokkal, vagy az ideológiai tévedések elterjedésével, amelyek
mintegy kívülről foglalják el az alattvalók tudatát. Nem, mert valójában arról van
szó, hogy maguk a tömegek akarták a hatalom bizonyos szerkezetét, azaz, a fa-
sizmust ... semmilyen hivatkozás netalán valamilyen külső legitimációra vagy
valamilyen külső érdekszerkezetre, nem segít itt. Az immanencia ösvényein kell
haladni következetes módon, ennek alapján fogunk tartózkodni a hatalom forrá-
sának közelében. 

Filozófiai hűséget tanúsítani az immanenciához, ez azt jelenti, hogy élvezzük
önmagunkat mint a hatalom hordozóját, abban az értelemben, hogy az „én”, a
„mi” az affektusok és vágyak tárháza lesz. Az immanenciára utaló abszolút kö-
vetkezetesség nélkül csupán a régi függőségek ismétlődnek, függetlenül attól,
hogy teológiai vagy szekuláris vonatkozásokról van szó. Egy helyen Deleuze utó-
piákról beszél, és a transzcendencia/immanencia tengelyen megkülönbözteti a
tekintélyelvű és az immanens utópiákat. Természetesen az első azon utópikus
szerveződésekhez tartozik, amelyek transzcendens mércéket alkalmaznak, a má-
sik, az utóbbi, pedig a tényleges utópikus igényeket jeleníti meg... Deleuze egye-
nesen Ernst Blochot és a tanult remény filozófiáját hívja segítségül – és Bloch ab-
ban a pillanatokban, amikor a Cur deus homo régi kérdéseiről beszél, valamint
a „legimmanensebb immanencia” fogalmát hozza szóba, valóban Deleuze köze-
lébe kerül.

Helyenként Deleuze oly módon teszi tárggyá a világot, hogy – különösen ter-
minológiailag – a fenomenológia igényeit idézi. Hovatovább, a világ elvesztésére
vonatkozó diagnózis akár Hannah Arendtet is idézheti (noha Arendt opponensét,
Alaine Badiou-t is). A világot pedig Deleuze esetében a káosz jelentései írják
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12 Ezt nem lehet klisészerűen elgondolni. Mert a leginkább külső Deleuze számára a szívünk,
amely egyúttal bennsőbb, mint az egész bennsőségünk, F. Zourabachvili, Deleuze une
philosophie de l'événement, Paris: 1994. 11. o.

13 G. Deleuze, L´image-temps, in: L´épuisé, Quad et autre pièces pour la télévision, de
Samuel Beckett, Paris: 1992. 221. o.

körül, ezért beszél a „káoszmoszról”, amely végtelen variációkat és mélyen bevé-
sett heterogenitásokat tartalmaz. Hogyan tudnánk egyébként magyarázni De-
leuze ama erőteljes kijelentéseit a „világra” vonatkozó hittel kapcsolatban, arról
a hitről, amely viszont eltűnt a modern horizontról? Vagy hogyan tudnánk ér-
tékelni Deleuze azon kijelentéseit, miszerint a „modernitás tényeit” úgy kell
érzékelni, mint az „evilágba vetett hit hiányát” – ami magával vonja a világra
vonatkozó hit elsötétülését? 

Mindezt az immanencia távlatában kell értelmezni: a „külső övezet”, „külső
szféra”, amely oly sokszor jelenik meg Deleuze esetében12, és mindenképpen rop-
pant fontos kategóriát testesít meg, nem lenne érthető a „világ” nélkül. Mert
nincs ama „külső” a világ nélkül, minden olyan remény, amely egy más világba
vetül ki, már előre el van ítélve, hiszen gyenge fog lenni, és megbocsáthatatlan
gyengeséget fog tanúsítani. A „külső övezet” magának a világnak az immanens
kifejeződése, immanens-belső differenciációja. Gondoljunk azon már-már pate-
tikus pillanatokra, amikor Deleuze a világ és az ember közötti „kapcsolatokba,
kapcsokba” való hitet ünnepli, méghozzá önfeledt módon, és hozzáadja: „hinni,
de az e világba, és nem egy másikba, hinni az ember és a világ közötti kapcso-
latban”.13 Deleuze aki egy érdekes helyen Adorno szépítetlen materializmusára
akad rá, egyenesen forradalomról (1991!) beszél, mint az „immanencia utópiá-
járól”, mint „végtelen mozgásról”, valamint „abszolút átrepülésről”, „az abszolút
lehetetlenbe vetett hitről” értekezik, egyszóval soha nem mutat egy másik világ
felé. Nem szembeszökő-e, hogy Deleuze – meghatározott helyeken – a hitet
egyenesen performatív pozícióba helyezi? Amikor Deleuze azt feszegeti, hogy
mit nem lehet tolerálni, akkor nem egy olyan igazságosságot idéz, amely egy má-
sik világban gyökerezik: amit nem lehet tolerálni, az nem valamilyen szublimált
igazságosságfilozófiára vonatkozik, mert „mindennapi banalitássá válik”. A világ
semmilyen átalakulása nem eredményez egy másik világot, amennyiben lehet-
séges az utópia, az evilágban fog tanyát verni. Amennyiben a világot nem lehet
a morális képletek szkémáihoz igazítani, úgy ezt csak immanens mércékkel lehet
megtenni. Hogy ma elveszítettük a világot („ami rosszabb annál, hogy elveszítet-
tük a jegyesünket, a fiunkat és az istent”), ez valójában egy negatív látlelet, ame-
lyet még fel kell tárni. Egyébként a veszteség említése nem véletlen: hiszen „mi,
modern emberek” elveszítettük az immanenciát – rendelkezünk a fogalommal,
de nincs immanenciánk. Ha ma beszélhetünk válságról, akkor az nem más, mint
az immanencia válsága.





u This paper was inspired by an interesting philosophical conversation with Dezső Csejtei.

RORTY AND DEMOCRACYu

Alexander Kremer

I. POLITICS AND PHILOSOPHY

Modern political mass democracies are not perfect at all. We can claim lots of
their negative features (from the decline of the Spenglerian culture into civil-
ization; through the revolt of the masses described by Ortega; to the culture
industry of Adorno and to the critique of the existing social order by Foucault
and more), but it would be difficult to deny some of their extremely important
positive features. First, these kinds of mass democracies decreased so much suf-
fering and pain caused by nature and society that it compensates for the re-
mained old and new social constrains. Second, the Western-type political democ-
racy is the best socio-economic formation, because there is not any other one
working, functioning in practice in a better way nowadays. Finally, it is the best
one, because it involves also the possibilities of its own development, which
means that it can be even better in the future.

On the basis of his historical experiences and theoretical considerations, Rorty
was a believer of western democracies. According to Rorty, history is also con-
tingent (beside language, self and community, etc.), and the change of vocabul-
aries (quasi Wittgensteinian „language-games”) cannot be taken as a result of hu-
man will or argumentation. Human being as a finite and radically timely and his-
torical being rather loses and acquires the habit of using some vocabularies.

The same happens also in politics, since it is already clear for the supporters
and representatives of western democracies that ideological and political voca-
bularies change from time to time. If we would like to maintain democracy, ac-
cording to Rorty we have to insist on certain principles and institutions built on
these principles, at least up to a historical experiment. However, it is not a lucky
choice to choose or build these main political principles from moral values and
basic moral principles because of two reasons. On the one hand, these values will
break down in the first, serious social crisis. On the other hand, there is a theo-
retically unbridgeable gap between the generality of moral values, principles and
the individual situations of concrete decisions, actions, and it always makes it dif-
ficult to apply these values and principles. (As it is well-known, Aristotle has
already seen this problem in the field of morality and tried to solve it with the
help of phronesis.) That is why it is much better to build democracy on such pro-
cedural rules and structures, institutions of power empirically accepted by the
majority of people, which practically have already been proved as good and func-
tioning ones. These procedures, structures and institutions will always be filled
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up with concrete political, ideological content by actual participants of the poli-
tical, ideological arena.

It follows from this that Rorty held that with democracy identified justice and
freedom are more important in society than some kind of philosophical truth. He
claimed the priority of democracy not only to the metaphysical type of
fundational philosophy but also to his own, self-creating philosophy, in other
words to every philosophy. His imagination regarding liberal utopia was an
always changing, developing Freedom:

A historicist and nominalist culture of the sort I envisage would settle
instead for narratives which connect the present with the past, on the one
hand, and with utopian futures, on the other. More important, it would
regard the realization of utopias, and the envisaging of still further utopias,
as an endless process – an endless, proliferating realization of Freedom,
rather than a convergence toward an already existing Truth. (CIS xvi)

It is worth emphasizing here that the first paper („Cultural Politics and the
Question of the Existence of God”) of Rorty’s posthumus volume of his „Philo-
sophical Papers”, which has almost the same title as the volume itself, „Philo-
sophy As Cultural Politics” also strengthens his above mentioned views. Let us
think over this title: Philosophy As Cultural Politics! Rorty shows already with
his title that politics is the most important thing for him in the public sphere. It
is, because he handles every philosophy as a special type of politics. With this
standpoint („philosophy as cultural politics”) Rorty not only draws the conse-
quences of the latest development of European philosophy (early Heideggerian
phenomenology, Gadamerian hermeneutics, late Wittgensteinian and Derridian
approach, etc.). He not only makes philosophy a kind of politics, he not only em-
phasizes that every human feature is a social construction, but he makes phi-
losophy and politics connected directly to morality. The social wellfare and de-
mocracy, that is the social good will be namely the highest moral good, the main
goal of philosophy understood as cultural politics in this way in the public sphere!

This is the reason, why Rorty supports liberal democracy, as a society where
philosophy can really become cultural politics. He saw this type of society – con-
trary to a conservative society – as an open society: open for the challenges, open
for the changes, open for the future. This is a society which includes even the
possibilities of its own future development.

II. DEMOCRACY

As a pragmatist, Rorty claims that our life is first of all practice, even theory
belongs to practice, and our main aim is to improve our life. To make our life
continuously better means on the social level that we have to promote building
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1 Richard Posner: Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press,
2003.

2 Pápay György argues for such an interpretation of Rorty’s political thinking in his excel-
lent article. (Pápay György: „Demokrácia illúziók nélkül”. In: Filozófia a globalizáció árnyéká-
ban: Richard Rorty. Ed.: Nyírő Miklós. Budapest: L’Harmattan Kiadó-Magyar Filozófiai Társa-
ság, 2010, 94–109. o.

democracy. The importance of politics in Rorty’s ouvre is out of question. Al-
though it became important for him gradually, he clearly saw from publishing
his book, Contingency, Irony and Solidarity (1989) on that politics is more im-
portant than not only philosophy but even science. 

The late Rorty have seen Dewey as his philosophical hero. He called him one
of the most important thinkers of the twentieth century beside Wittgenstein and
Heidegger already in the Philosophy and the Mirror of Nature (cf. PMN 5.). We
can mention three dimensions where Dewey’s ideas have especially influenced
Rorty’s thinking: the question of truth, the concept of philosophy and the theory
and practice of democracy. Let us focus here exclusively on democracy. 

Every social phenomena is connected to the centrally positioned democracy
both in Dewey’s and Rorty’s philosophy. Nevertheless, we have to emphasize
that Dewey has represented the deliberative but Rorty the competitive interpre-
tation of democracy. According to this distinction, which originates from Ri-
chard Posner’s book, Law, Pragmatism and Democracy,1 the strongly theoretical
and moral deliberative approach emphasizes first of all the will of the people and
the personal rights of the citizens to participation in the political life. These
rights come together of course with the obligation of active participation in the
political life (orientation in political questions, taking part in political discussions
and making decisions in politcal questions after thoroughgoing deliberations,
etc.), which is the realization of the so called positive freedom. The competitive
model, on the contrary, is oriented on the practical life and emphasizes rather
the institutional side of democracy. This approach does not expect the acceptance
of politics’ priority and the active participation in the public life from the citi-
zens, and accepts that citizens make their political decisions with taking into ac-
count also their special interests. The competitive model of democracy corres-
ponds rather to the existing representative democracy and prefers the negative
freedom of citizens to their positive freedom. This model allows great space for
realization of personal life plans, and does not regard it as an anti-democratic at-
titude if somebody does not want to deal with politics at all. Beside all of this, the
competitive democracy still keeps the political changes within the checked
frames by the help of the political parties which control each other and by the
legal system which restrains abuses. Rorty’s conception of democracy stands
closer to the competitive model, prefered also by Posner, both according to his
texts and according to these texts’ contents, and it takes the wind out of his
critics sails, because they called Rorty to account for such expectations, to which
Rorty did not want to come up at all.2 In the background of Rorty’s choice can
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be found a logical consideration that it is really difficult to build a true democ-
racy without democrats, but it is still worth starting the social change at some
point. The chicken-and-egg paradox is namely a fictitious one! It may indeed ap-
peare that it is impossible to build democratic institutions without democrats,
and democratic personalities cannot be created without democratic institutions.
Although the birth of a socially considerable population of democratic personal-
ities is a historically long and slow process, full of obstacles and regressions, and
it is mostly a result of individual happenings and developments, some democratic
statesmen can create a more or less democratic system of institutions within a
historically much shorter period of time if they have the proper political power.
Naturally, the first institutions of a new social formation are not identical with
the latter, developed institutions of the same formation (e.g. think of the differ-
ence between the institutions of the early and the present capitalism). However,
the creation and maintenance of a democratic system of institutions as long as
possible, means always a step forward in connection with experiencing the de-
mocratic form of living, with building-up the necessary democratic abilities, and
in this way with evolving the new democratic personalities.

After all of these introductory sentences, it is worth collecting Rorty’s philo-
sophical presumptions and the most important general characteristics of his
liberal utopia, in order to get a comprehensive picture about his conception of
democracy. We will see that these characteristics are going to prove also his
commitment on the side of the competitive model. If we look at Rorty’s philo-
sophical premises regarding democracy, we can enumerate minimum four: 

1. On the one hand, it is obvious for Rorty that pragmatists have to replace
„Greek and Kantian dualisms between permanent structure and transitory
content with the distinction between the past and the future”. (PSH 31.)

2. On the other hand, Rorty does not accept any kind of non-human authority.
The only authority which is accepted by Rorty is the human consensus. (Cf. RC
xi.) The human consensus, to be created, is essentially the new solidarity, which
is a purpose to be achieved, and its objectivity will be given by intersubjective
agreements.

3. Rorty’s third basic thought in connection with democracy is that democracy
cannot exist in the long run without economic and social welfare. (Cf. CIS 84.,
TP 175.) Democracy behaves like philosophy: people are interested in it only
after satisfying their needs. It is possible to create a democracy on a social level
and for a long time if the basic human needs are safely satisfied. (Already Aris-
totle has seen this regarding philosophy.) What is more, we can draw a valid
conclusion in the opposite direction, too! If an economic crisis breaks out, or the
welfare society gets in danger from any kind of reason, democracy is also in
danger. People give up namely very easily their high-pitched values, principles,
and many of them can even fall back into the level of animals regarding their
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relations to each other. (Think of the pilferages done by lots of people after dif-
ferent natural catastrophes – hurricane Katrina, earthquake in Haiti, tsunamis,
etc.!)

4. Finally, it is also clear, that lots of things are contingent for Rorty, but – if
there are exceptions – democracy can be regarded as one of them. Although the
realization of his liberal democratic utopia is contingent, its importance was al-
ways out of question. This importance has got clearer and cleare after his prag-
matic turn, that is for the late Rorty. 

If we focus after these philosophical premises on the main characteristics of
the Rortyan liberal democracy described as a utopia, then we can see that Rorty,
as a consequent pragmatist, uses the relations of past and future also regarding
society. We can mention at least five characteristics, which all differ significantly
from the characteristics of our present democracies:

1. The present mass democracies – Rorty’s liberal democracy: Rorty does not
identify his utopian liberal democracy with any of the existing plural mass de-
mocracies. In his opinion, it is a society of the future, a possible liberal democ-
racy which is to be created. Looking at the question from a historical perspective,
we can say, that the autarchical and static pre-capitalist societies were replaced
by the dynamic capitalist society featured by expanded reproduction, and in the
second half of the 20th century the plural, welfare democracies were born in
many western countries. From these western democracies the most developed
social formations became information societies for the turn of the century, for
the beginning of the 21st century. However, the economic crisis of 2009–2011 has
also showed, that there are more historical possibilities in front of mankind, and
one of them can be Rorty’s liberal democracy in the future. Rorty has described
this society always as a society of hope, he has always interpreted and charac-
terized it in the relationship to the present, existing democracies.

Rorty had imagined his future democracy on the basis of a high level and gen-
eral welfare and according to liberal principles. The members and the represen-
tatives of liberal democracy, which members will be mostly liberal ironists, have
already understood the contingency of the main columns of our social existence
(language, self, community), and, on the one hand, they handle separately the
public and the private spheres of society. Plus, on the other hand, they strive to
create the newer and newer, proliferating forms of Freedom. It follows from this,
that this libeal utopia would be, according to Rorty, a society in which irony
means contingency, which is the acceptance of the accidental character of the
world’s happenings. Contingency, understood in this way, is not a negative char-
acteristic, but, on the contrary, contingency has a positive meaning and im-
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3 Contingency means for Rorty „only” the lack of the Absolutum, the necessity of chance,
and therefore the human changeability of our world and institutions, plus the recognition all
of this. Contingency does not mean for Rorty a sceptic behaviour toward our actual value-
order, institutions, or such a permanent scepticism which leads to quietism.

4 Rorty knows well the fuzziness of this distinction, but he regards it as good enough for
distinguishing between the responsibility toward others and ourselves. (Cf. Krémer Sándor: „A
filozófia mint kulturális politika”. In: Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. Ed.:
Nyírő Miklós. Budapest: L’Harmattan Kiadó-Magyar Filozófiai Társaság, 2010, 112.) 

portance. It would namely assure for us a greater possibility of activity and free-
dom, which opened a gateway also to the creation of the new type of solidarity.3

2. Traditional solidarity – Rorty’s new solidarity: Rorty has replaced the tradi-
tional solidarity, understood essentially as sympathy and based on pre-given,
unchangable human nature, with the new solidarity, which is a social aim to be
achieved. It means, that this type of solidarity still does not exist, but we have to
create it in forms of intersubjective agreements, and its essence is to increase „our
sensitivity to the particular details of the pain and humiliation of other,
unfamiliar sorts of people” (CIS xvi.). This new solidarity, as the permanent ex-
pansion of our community, gives also the essence of moral progress for Rorty.

3. Private-public disruption’s present fact – its conscious realization in the fu-
ture: Rorty has sketched the private-public distinction in harmony with the
refutation of the pre-given human nature and with the preference of the nega-
tive freedom.4 The private-public disruption exists already in the present socie-
ties, democracies, but Rorty votes for its more conscious future realization be-
cause of two reasons: it would be desirable to defend more the private sphere of
the individuals and their life-world, which is in danger already today, against the
„system,” as Habermas calls it, plus because of the realization of the liberal prin-
ciple, „everything is permissible, that does not harm others”. Our philosopher
sees it well, that theoretically it is impossible to reconcile the private and the
public vocabularies, but their practical, peaceful coexistence is realizable very
much. (CIS xiv.) Such a relative separation of the private sphere assures a much
bigger freedom and space for the individual life plans on the international or
global level, too. If we want to illustrate the future proliferating diversity of
human freedom, one of the best examples would be perhaps the almost
intransparent and global system of the cultural and scientific connections in our
world. An important scientific exploration or conference was an outstanding
event one hundred years ago, but today we can experience very important in-
ventions every day in lots of different sciences, and hundreds of conferences,
exhibitions, cultural events are organized on a daily basis in the mostly devel-
oped regions of the world. In the future this will be the case everywhere and in
every field of our social life, not only in the field of sciences and culture. It also
shows, that the main question for mankind is no more the production of goods
which satisfy the basic human needs, but the really serious question is the just
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5 I have written more about the question in my other article, „Philosophy as Cultural Poli-
tics. Richard Rorty’s Political Philosophy” (In: Pragmatist Perspectives. Acta Philosophica Fen-
nica. Ed. by Sami Pihlström and Henrik Rydenfelt, Vol. 86, 2009. p. 69–81.).

6 More about the question in my other article, „Philosophy as Cultural Politics. Richard
Rorty’s Political Philosophy.” (Ibid.)

7 More about the question in my other article, „Philosophy as Cultural Politics. Richard
Rorty’s Political Philosophy.” (Ibid.)

8 Bujalos István offers a really detailed interpretation of AOC in his article, „Rorty a balol-
daliságról”. (In: Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. (Ed.: Nyírő Miklós) Buda-
pest: L’Harmattan – Magyar Filozófiai Társaság, 2010, 81–93. o.)

distribution and redistribution of the social goods. However, it is not a philo-
sophical, nor a scientific, but it is first of all a political question.5

4. Traditional justice based on metaphysics – justice as larger loyalty: The
former paragraph has showed us the main reason for emphasizing social justice,
for creation of a more just society. Rorty votes here for John Rawls’ solution, on
the one hand, and interprets justice in a new way. The new meaning of justice
is understood as larger loyalty to a larger community, and Rorty does not want
to give any kind of foundation, especially not a metaphysical foundation of
justice.6

5. Traditional rationality – Rorty’s new concept or rationality: Accepting
Michael Walzer’s distinction between thick and thin morality, Rorty creates a
new meaning of rationality. Rationality does not mean for him any more a rela-
tion to some ultimate principles, but „only” such kind of activity, which is called
by Walzer „thinning-our process,” and which can lead us to an overlapping
consensus in a lucky situation.7

Democracy has meant first of all human freedom and social justice for Rorty.
Both the idea of freedom and social justice were supported by him also at the end
of the 20th century, in his book, Achieving Our Country, what can be regarded
as his political testament. (Cf. AOC 45.) In this book (1998) Rorty analyzes the
history of the American Left. He has distinguished the traditional, reformist Left
from the new, cultural or academic Left. It is true that he has acknowledged the
latter’s results (e. g. the „closure” of the Vietnam war), but he has considered a
really progressive social and political movement, regarding the future of his
country, the reformist Left, which was featured also by Dewey. We have to em-
phasize, that the social-democratic, reformist left-wingism is the organic part of
Rorty’s liberalism. It is not a surprise of course, for it is well-known, that the
American concept of „liberal” means almost the same as the „social-democrat”
in Europe. In AOC we can also find a suggestion for the essential question of our
epoch: how can a non-democratic society become a democratic one. In Rorty’s
opinion, the solution for this acute problem is the common power of the inter-
locked top-down and bottom-up social initiatives (contrary to the Marxist solu-
tion which prefers only the bottom-up initiatives), which reinforce each other.
(Cf. AOC 53–54.)8
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However, Rorty himself did not want to create a detailed political philosophy,
for in his opinion it is not the philosopher’s task. In a liberal democracy it is
much more the task of decent men and women, who „sit down around tables,
argue things out and arrive at a reasonable consensus” (PSH 112.). It is not the
philosopher’s task, for he creates theories on the most general level, contrary to
the political scientists and politicians. There is a need in this field to harmonize
much more, different and independent interests, views, and it must not be done
neither by philosophers, nor political scientists, but rather by politicians and by
the people themselves. 

Beyond that, Rorty has claimed that the final and ultimate theoretical, philo-
sophical foundation of politics and democracy is neither possible, nor necessary.
It is not possible, because there is nothing like the natural order of things and
reasons (cf. e. g. PSH 34. and 36.), and that is why argumentation, justification
also does not have a natural, pre-given order. But it is also unnecessary to strive
for giving a theoretical foundation of democracy, for there is not any consistent
theoretical basis. If we give up namely the metaphysical idea of a pre-given,
eternal and unchangeable big-hearted human nature created by God, then it be-
comes clear that in human beings not only the possibilities of the good, but also
the possibilities of the bad are given. Do not think only of the idealized democ-
racy of the ancient Athens or Plato’s, Morus’ utopian societies, or our own com-
fortable political mass democracies, but think also of the enormities of the WW
I and WW II, that of the Holocaust and the Gulag camps in the 20th century! De-
mocracy is only one of the historical possibilities of mankind, and there is not
such an all-kind, eternal human nature from which it could be deducted with a
logical necessity. According to the late Rorty, only our socio-historical experi-
ences serve us as foundations for apprehending that untill now democracy is the
best, functioning social formation. It means that democracy cannot and should
not be based theoretically, only historically. However, our historical experiences
offer us an adequate basis for the conclusion, that we can look at the utopia of
the Rortyan liberal democracy as a social aim to be achieved and achievable, for
which is worth practically striving. 

Anti!foundationalist philosophy professors like myself do not think that
philosophy is as important as Plato and Kant thought it. This is because we
do not think that the moral world has a structure that can be discerned by
philosophical reflection. We are historicists because we agree with Hegel's
thesis that „philosophy is its time, held in thought”. What Hegel meant, I
take it, was that human social practices in general, and political institutions
in particular, are the product of concrete historical situations, and that they
have to be judged by reference to the needs created by those situations.
There is no way to step outside of human history and look at things under
the aspect of eternity. (…) The moral of the anti!foundationalist sermon I
have been preaching to you is that for countries that have not undergone
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the secularization that was the most important effect of the European En-
lightenment, or that are only now seeing the emergence of constitutional
government, the history of Western philosophy is not a particularly profit-
able area of study. The history of the successes and failures of various social
experiments in various countries is much more profitable. If we anti!found-
ationalists are right, the attempt to place society on a philosophical founda-
tion should be replaced by the attempt to learn from the historical record.9

Rorty claims – in harmony with Dewey – that philosophers have to create
visions about the future of society and mankind. If he has been able to do it only
on an etnocentric basis, Rorty has still dreamed, on the one hand, such a liberal
democracy which would be an inclusivist society contrary to the old type of the
exclusivist society, and it would create also a new type of solidarity. (Cf. RC
1–30.) On the other hand, Rorty calls his expected liberal democracy utopia. The
reason for that is, in my opinion that contingency is valid even in connection
with his utopia, but we cannot say that Rorty does not hold it his most important
social aim or a relizable social goal. Although future is incalculable, but the
necessity and importance of his liberal utopia is not contingent for Rorty, only
its future realization. It is obvious that mankind can even destroy itself. Regard-
ing our future, Rorty’s liberal democracy can be deemed only one of mankind’s
possibilities.
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