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otikai viszonylatban az új nyelv megjelenése eredményez
kommunikációképtelenséget.
Veress Károly úgy véli: a konfrontáció század végi megoldása az együttműködésben, nézetegyeztetésben, szóértésben rejlik. A „domináns" nemzedéki szerep leépül. A könyv
konkrét, alapvető konklúziója útnyitás, lehetőség-felvillantás. A nemzedékek ellentmondását, értékrendbeli inkompatibilitását s a hagyományhoz fűződő (őrzés-elvetés)
dilemmát feloldja a dialógusra tett kísérlet. Kialakul egy
olyan hermeneutikai szituáció, amely közeledni, tolerálni.

feszültséget oldani tanít meg. A „korhangulat" értelmében
a szerző elutasítás helyett konszenzust, dominancia helyett
együttélést javasol, hisz paradox módon ez marad posztmodem korunk egyetlen-sokféle kínálata.
A kolozsvári Polis és a Pro-Philosophia Kiadó közös
kiadványaként megjelenő sorozatnyitó könyv hiányt
pótol mind a felvetett téma, mind a probléma hermeneutikai kezelésmódja által. A sorozat további köteteit óhatatlan érdeklődéssel várjuk.
Kálmán Ungvári Kinga

K ö n y v a filozófia aktualizálásáról
Király V. István: Filozófia és Itt-lét.
Tanulmányok. Kvár 1999. 151 lap
Király V. István könyve - a szerző bevallása szerint „folytatás". Erről az olvasó is nyomban meggyőződhet,
mihelyt összeveti e kötet írásait a szerző előző, 1996-ban
megjelent Határ - hallgatás - titok című könyvével.
Folytatás nemcsak abban a külsődleges értelemben, hogy
a titok sokrétűen elemzett filozófiai témája itt újból
visszatér, hanem abban a szervesebb értelemben is, hogy
e kötet mindenik írása - ugyancsak a szerző szavaival az előző kötet írásaiban, tanulmányaiban gyökerezik.
Ugyanakkor ezt az újabb kötetet az előzőhöz képest
bizonyos fokú tematikai átrendeződés és hangsúlyeltolódás
jellemzi. Addig, amíg az előzőben a titok kategoriális
szerkezetének, megjelenési formáinak, a titokfenomén
különböző változatainak az elemzése állt a középpontban,
ebben a kötetben a vizsgálódás köre kiszélesedik azoknak
a témaperifériáknak, tematikai következményeknek az
elmélyítése és kidolgozása irányában, amelyekhez a titokról való szisztematikus gondolkodás szükségképpen elvezet. Ilyenek a múlt és a voltság kérdése, illetve a magyar
filozófia létének és lehetőségének a problémája. Ezek az
előző kötetben csak érintett témák itt a gondolkodói figyelem fókuszába kerülnek, és részletes kidolgozást nyernek.
E tematikai kapcsolódáson túlmenően azonban a
voltaképpeni, lényegi, a szerző gondolkodásmódjának
valós folytonosságát és hitelességét szavatoló kapcsolat
elsősorban módszertani jellegű. Az, ami az első kötet
írásaiban inkább csak benne levő módszertani beállítódásként, bizonyos felvállalt módszertani elveknek és
alapoknak az elemzés útján való közvetlen felmutatásaként van jelen, itt most az alkalmazott filozófia és a
kategoriális elemzés letisztult módszertani elveiként egy-egy önálló tanulmány erejéig - kifejtett formában
jelenik meg. A tematikai kiszélesítés és módszertani
elmélyítés az egész gondolkodói teljesítményt mozgásba
hozó eredeti és központi témára - a titok kérdéskörének
vizsgálatára - is jótékonyan hat vissza azáltal, hogy e
kibontakoztatott módszertani-tematikai beágyazódásban
a kérdés számos aspektusa új megvilágításba kerül, és
tulajdonképpeni értelméhez jut el. így lesz a két könyv
összefüggésében az „újra-vétel" egyúttal „tovább-vitel" is.
Király Istvánt e kötet írásaiban mindvégig egy
alapvető kérdés foglalkoztatja: lehet-e a mi kultúránkban
hiteles módon „itt és ma" filozófiailag kérdezni, filozófiát

művelni? Miképpen érinti a filozófiával való foglalkozásunk az itt-létünket, illetve az itt-létünk miképpen érinti a
filozófiával való foglalkozásunkat? A „mi kultúránkat", az
„itt-létet" nem feltétlenül a kisebbségi magyar kultúrára és
létszférára leszűkítve érti, hisz belefér ebbe a magyar kultúra egésze, sőt az egész kelet-közép-európai régió a maga
kulturális sokszínűségével egyetemben, az egyetemes
emberi tapasztalatnak mindazok a területei, amelyek valamilyen oknál fogva ez idáig kimaradtak a filozófiai kérdezés fö áramából. A kérdést kitágítva - s egyúttal a népnemzeti konnotációit tompítva - tehát így lehetne megfő
galmazni: mi lehet az értelme a filozófiával való „foglalkozásnak" egy olyan környezetben, amelyben mind ez idáig a
filozófiának nem sikerült igazán otthonossá válnia? Ez egy
olyan kérdés, amely magának a filozófiának a lényegét
érinti, „önnön aktualizálásának" a problémakörét, ezért
nem lehet egy, a filozófia „hasznáról és káráról" szóló
felületes elmélkedéssel elintézni, sem pedig az önhitt és
önironikusnak megjátszott filozofikus tudatlanság magabiztosságával félreseperni.
Ez a kérdés, amelyet a szerző a jaspersi „filozofálás"
lényege felől és a heideggeri lételemzés szellemében igyekszik elgondolni, az ő számára szükségképpen a filozófia
alkalmazásához, azaz az alkalmazott filozófia instrumentális szemléleti és módszertani beidegződésekkel terhelt problematikájához vezet. Király viszont, visszanyúlva a filozófia eredeti önszemléletéhez és szerepvállalásához, kritikailag túllép azon a bevett elgondolássá szervesült tévhiten,
amely alkalmazott filozófián kész filozófiai sémáknak a
konkrét élethelyzetek(ben)re való alkalmazását érti. Szerinte az alkalmazás szervesen hozzátartozik az élő filozofálás lényegéhez, s a filozófia természetes módon alkalmazottként működik abban az „aktualizálási" törekvésében,
„orientált állapotában", amelyben megnyílik a kérdező
ember „lét-kérdései", a történelmi emberiség sorskérdései
irányába, és a maga számára „aktus-ra hozza", azaz tematizálja azokat.
A szerző az effajta tematizálásban a hiteles filozófia
lehetőségét látja A filozófiai tematizálás lényege abban
áll, hogy kimozdítja a problémát a maga rögzítettségéből, és a kérdést a kérdezés számára felszabadítja. Ezzel
az alkalmazott filozófiában a filozófia visszatér a maga
eredetéhez mint olyan belső felhíváshoz és mozgatóerő-
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hoz, amely az emberi létezésben és az emberek közötti
kommunikációban rejlő valós lehetőségek feltárására és
kiaknázására ösztönöz. Király itt arra is rámutat, hogy
minden hiteles filozófia „hatni akar" a világra. De ezzel
kapcsolatban szeretne egy újabb tévhitet is eloszlatni.
Ugyanis hosszú ideig a filozófiának a világra való hatását a filozófiai eszmék ideológiává, azaz tömegeket megmozgató anyagi erővé való válásában látták. S ezt manapság is hajlamosak sokan így (félre)érteni. Király valójában a filozófiának nem ilyen normatív jellegű hatni
akarására gondol. Manapság a hiteles filozófia világmegváltó elvek és receptek előírása helyett egyszerűen a
kultúrában való jelenlétével hathat, azzal, ahogyan az
„elterebélyesedett hazugság" alap-tapasztalatát felnyitja
a kérdezés számára, ahogyan az „itt-létünk színvonalas
problematizálásában rejlő filozófiai lehetőségeket" kiaknázza. A filozófia tényleges hatását leginkább azon lehet
lemérni, ahogyan visszahat magára a kérdezőre. A hiteles kérdezés - hangsúlyozza a szerző - mindig is emancipálja a kérdezőt, szabadságának lényegi lehetőségeire
nyit horizontot.
Módszertani síkon az alkalmazott filozófia Király István
megközelítésében a kategoriális elemzés és az egzisztenciális analízis összekapcsolásaként valósul meg. A kategoriális elemzés kérdéseinek egy merész hangvételű tanulmányt szentel a szerző, amelyben módszeresen lebontja
azokat az idők során az arisztotelészi kategóriatanra ráépült
beidegződéseket, amelyek a kategóriákat csupán általános
fogalmakként láttatják. Eközben - mintegy hermeneutikai
bravúrként - annak a lehetőségét is felmutatja, hogyan
lehet manapság Arisztotelésszel és az arisztotelészi hagyománnyal élő párbeszédet folytatni oly módon, hogy abban
szóra lehessen bírni Arisztotelész eredeti és igazi szándékát
a kategóriákkal mint a filozófiai gondolkodást meghatározott irányokban szervező „szerkezeti erövektorokkal" kapcsolatban. A kategóriák - hangsúlyozza a szerző - Arisztotelésznél, Kantnál, Husserlnél egyaránt a filozófia igazi
értelmét hordozzák, mivel a „lét felmutatását a felmutatott
tapasztalathoz" kötik, s ebben „a lét igazságát, az igazság
létét és a létezés hitelességét" láttatják. Uy módon a kategóriák nem űzhetők ki az egzisztenciális analízisből, s a
kategóriáktól való eltávolodás a filozófia lényegétől való
eltávolodást jelentené.
A kategoriális elemzés kiváló módszertani alapvetést
nyújt a filozófiai tenmtizáláshoz. Az alkalmazott filozófia
horizontjában történő tematizálás ebben a kötetben arra
irányul, hogy az eleven filozófiai gondolkodást a tapasztalat olyan területeihez és a nyelv olyan jelentésrétegeihez
juttassa el, amelyek ez idáig még nem voltak kellőképpen
tematizálva. Király István különleges érzékkel tapint rá
azokra a tapasztalati-nyelvi zónákra, amelyek egzisztenciálisan érintenek, s ezért analízisük révén a filozófiának „itt
és ma", a mi körünkben és a mi nyelvünkön is lehet (és
van) mondanivalója. A kötet törzsanyagát kitevő három
terjedelmesebb tanulmányban - Titok és
szocializmus.
Múlt és VOLTság, A magyar filozófia léte és lehetősége a szerző a tapasztalatnak ilyen „kitüntetett megmutatkozással" bíró területeire irányítja a figyelmet, amelyeket, belátása szerint, az alkalmazott filozófia tematizálhat a maga
számára, s ily módon hiteles filozófiai vizsgálódásra tart-
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hatnak számot. Ilyenek a régiónk történeti sorsába beleíródó életkörülményeinkből kiemelhető témák, mint amilyen
a titok tapasztalata és sajátos viszonya az időhöz, a jelenre
rátelepedő és nem múló múlt tapasztalata, valamint az az
átfogó, sem részleteiben, sem mélységében még kellőképpen filozófiailag ki nem aknázott tapasztalati mező,
amelyet a magyar nyelv kínál fel a filozófiai vizsgálódás
számára. Ezek filozófiai tematizálása a mélyebb belegondolás irányába nyitja meg az utat.
A nyelv kérdését - a magyar nyelvben rejlő filozófiai
lehetőségekre s ennek kapcsán a magyar nyelven gyakorolt
filozófia lehetőségére vonatkozó kérdést - Király, az utóbbi időben a magyar filozófia mibenléte, létjogosultsága
körül felizzó viták szellemétől eltérően, nem a nemzeti
oldaláról, hanem a nyelv és a hiteles filozofálás lehetőségei
felől vizsgálja. Úgy véli - s ezzel megint csak egy régóta
működő beidegződést próbál szétfeszíteni
hogy a magyar filozófia létére vonatkozó kérdés voltaképpen az
önmagára magyarul kérdező filozófia kérdése. Ugyanis
bármilyen filozófiáról is legyen szó, az mindig egy bizonyos nyelven valósul meg, s ezen a nyelven kérdez rá a
filozófia létére és lehetőségére. Ezért e nyelvhez való viszonya nem lehet csupán külsődleges, instrumentális
jellegű, hanem olyan szerves, lényegi viszonyulás, amelyben éppen az illető nyelvben rejlő filozófiai lehetőségek
bomlanak ki. A mi elszigeteltnek és „kicsinek" tekintett
magyar nyelvünkben is rejlenek ilyen hiteles filozófiai
lehetőségek. A szerzőt - bevallása szerint - mind tematikailag, mind módszertanilag a saját kutatásai vezették ,,a
legszervesebb és a legtermészetesebb úton a magyar nyelv
filozófiai lehetőségeiben való elmélyedés felé". A magyar
filozófiára vonatkozó kérdés tehát nem a filozófia valamiféle eredendően magyar nemzeti tartalmára kérdez, hanem
a filozófia egy létmódjára, a filozófia magyar nyelven való
létezésére és művelésére. A magyar nyelv az a közeg,
amelyben a magyarság a létet kimondja, úgy is mint a
sajátját s úgy is mint az egyetemes létben való részesülés
tapasztalatát A magyar nyelvben tehát lehetőség kínálkozik
arra, hogy a filozófia hitelesen kérdezhessen rá saját lényegére és értelmére, s ahol ez történik, ott lehetségessé válik a
magyar filozófia, akár a szónak a nemzeti értelmében is.
A szerző állásfoglalása e tekintetben pozitív tartalmú
és határozott. Messzemenően igyekszik mindazoktól elhatárolódni, akik a divatos oldaláról próbálják megközelíteni ezt a kérdést. Velük szemben hangsúlyozza, hogy a
filozófia számunkra nem egy olyan „kellék", amelyet a
Nyugattal való lépéstartás végett illik beszerezni, hanem
olyasmi, amelynek a lehetősége szervesen beleépül a
történelmi sorsunkba, nyelvünkbe, kultúránkba, s onnan
lehet kibontakoztatni. Kérdés, hogy milyen mértékben és
színvonalon használjuk ki ezt a lehetőséget. A filozófiával való foglalkozás értelme „itt és ma" kizárólag rajtunk
múlik, azon, hogy mennyire van bátorságunk a kérdező
beállítódás felvállalására, és azon, hogy rendelkezünk-e a
szükséges műveltséggel, felkészültséggel ahhoz, hogy
rátaláljunk a hiteles kérdésekre, valamint kellő kitartással ahhoz, hogy végig is haladjunk az általuk megnyitott
úton. A mérték ugyanis - figyelmeztet a szerző - ma már
nemzetközi.
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Király István könyve a maga nemében merész vállalkozás, abban az értelemben, ahogyan az elevenné varázsolt filozófia a maga csendes módján tud provokatív
is lenni. Olyan kihívó problémákat vizsgál meg - a titok,
a múlt, a nyelv kérdéseit - , amelyekről naponta beszélünk, de a lényegükről nem mondunk semmit. Minduntalan ismételgetett dogmákat kérdőjelez meg, szemérmesen elkerült, elhallgatott beidegződéseket billent ki a
maguk problematizálatlan nyugalmából. Es ami a legfontosabb: felvállalja s ezáltal aktuálissá teszi a kérdezés

és a belegondolás fáradságos módján felnyíló problémát,
nem úgy, hogy beszél róla, hanem úgy, hogy a lényegét
vizsgálja meg. Ebben érhető tetten leginkább Király
István személyes kiállása a hiteles filozófiai kérdezés és
gondolkodás mellett, mint a filozofikus magatartás egyetlen autentikus mércéje mellett. Ha ez a kiállás egyszersmind ki-hatás is, akkor az általa müveit filozófia ténylegesen, a szó valódi értelmében, hatni akar.
Veress Károly

Filozófiai tradíció és erkölcsbölcseleti alternatívák
Ungvári Z. Imre: Változó értelemben.
A Komp-Press (Korunk Baráti Társaság) kiadásában
megjelent kis tanulmánykötet két szerkezeti egységet foglal
magában. Ami a kötet első, Közelítések a filozófiához
című részének alapgondolatát illeti, vissza kell utalnom
egy pár évvel ezelőtt a Kellékben megjelent interjúra,
melyben a magyar filozófia státusára vonatkozó kérdés
kapcsán Ungvári Z. Imre a következőképpen fogalmazott:
„Természetesen időről időre szembetaláljuk magunkat
azzal a kérdéssel, hogy mi is a filozófia feladata egy adott
kultúrán belül. Talán megkockáztatható az a vélemény,
hogy bármely nép, nemzet szellemi élete csak akkor igazán
életképes, ha a kultúra minden területe saját belső erőtartalékaira támaszkodhat." Talán, ha megengedhető egy kis
Larry Steindler-féle pszichologizálás, egy effajta kijelentés
annak a valószínűleg mindannyiunkban meglévő „romantikus sóvárgásnak" a megfogalmazása, mely az önálló filozófiai tradíció, a más nyelvterületek filozófiájának milyenségéhez viszonyított és viszonyítható filozófiai tradíció
igényére irányul. Hogy felmutatható-e egy ilyen ,.saját
belső erőtartalék", nem feladatom most tisztázni. Ungvári
Z. Imre mindenesetre a kötet első részében ezen feltételezett tradíció két elemét mutatja be, illetve próbálja argumentálni: Apáczai és Böhm munkásságát.
Apáczai kartezianizmusa, illetve a kartezianizmus erdélyi meghonosodása (?) három Apáczai-művön keresztül
kerül elemzésre: a Magyar Encyclopaediáról A bölcsesség
tanulása c. orációról, valamint a Philosophia naturalisró\
van szó. Mindaz, ami az elemzés során konklúzióként
körvonalazódik, a következőkben foglalható össze:
1. Apáczai kartezianizmusa nem tekinthető egységes
és következetesen érvényesített álláspontnak. A descartes-i
eszmék mellett ugyanis hatottak rá mind a protestantizmus
és puritanizmus tézisei, mind a Descartes nagy ellenfelének
számító Gisbert de Voetius antikartezianizmusa is. Ehhez
talán hozzátehetjük azt is, hogy amikor a puritán teológia
szellemében Apáczai a megismerés forrásainak kettősségéről - azaz észről és isteni kegyelemről - beszél, valahol
azt mégis Descartes szellemében teszi. (Gondoljunk csak a
descartes-i Isten-képzetre, valamint ennek lehetséges értelmezéseire.)
2. Másodsorban, már csak a fentiek alapján is, Apáczai álláspontja nem jelent eredeti felfogást, még kevésbé
önálló filozófiai alkotást. A szerző azonban itt kiemeli,
hogy Apáczai kartezianizmusának jelentősége sokkal inkább abban áll, hogy munkássága révén a magyar nyelvű
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filozófiai irodalom az újkori filozófia alapmunkájával indulhatott, s így kiindulópontját az Énfilozófia, az „én gondolkodom" filozófiája képezhette.
Ami Böhmöt illeti: a kötetben szereplő három Böhmtanulmány már csak terjedelménél fogva is jelzi a téma
fajsúlyát s egyszersmind a szerző kutatásainak irányát. A
három írásban átfogó képet kapunk Böhm életéről és
munkásságáról, ám a továbbiakban csak néhány mozzanatra szeretnék kitérni.
Mindenekelőtt, egy pillanatra még Apáczaira is utalva,
úgy vélem, hogy bár időben és korban meglehetősen távol
esnek egymástól, mind Apáczai, mind Böhm példája egyazon jelenségre hívja fel a figyelmet. Arra gondolok - s
erre a szerző is rámutat - , hogy mind Apáczai, mind Böhm
munkássága a maga korában kultúrkörökben egyáltalán
nem keltette azt a visszhangot, melyet jelentőségük érdemelt volna. Ez - többek közt - azzal is magyarázható, hogy
maga a filozófia nem rendelkezett önálló vagy legalábbis
szempontértékű kulturális szerepkörrel, s úgy vélem, hogy
sokszor ez ma is így van. Hogy mi, filozófusok (vagy legalábbis filozófiában érdekeltek) miként segíthetünk ezen?
Ha a filozófiaművelö és a potenciális .befogadó viszonyában szemléljük a kérdést, úgy gondolom, hogy a befogadóról elég nehezen tudunk nyilatkozni. Ami viszont a magyar
nyelven művelt filozófia mibenlétének kérdéseit illeti, igen
időszerű lenne lépnünk. Ez a lépés pedig véleményem szerint két paradigmatikus követelményt foglal magába:
1. Meg kell próbálnunk túllépni végre a magyar
nyelvű filozófia identitászavarain.
2. Az erdélyi hagyományok sokszor oly üres retorikájának felemlegetése mellett el kell végre végezni mindazokat a kutatásokat, melyek a tényleges erdélyi filozófiai hagyomány tisztázásához vezetnek.
Ungvári Z. Imrének a kötetben foglalt ez irányú kutatásai minden bizonnyal hozzájárulnak ennek a hagyománynak a tisztázásához.
Visszatérve Böhmhöz, még egy vonatkozást szeretnék kiemelni. Az ember kivételes státusának argumentálásában Böhm kitüntetett szerepet ad az értékelésnek.
Az értékelés során az alany kiemelkedik a világból, és a
„dolgok rendje" fölött mond ítéletet. A böhmi premiszszák alapján a szerző megfogalmazza azt a hipotézist,
hogy a böhmi filozófia középpontja az axiológiában keresendő, s hogy ehhez képest a létezési és „ismerési"
mechanizmus inkább egyfajta módszertani-ismereteimé-

