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Az Olvasóhoz

Nehéz dolog a szerkesztő számára előszót írni egy olyan kötethez, amelynek tervén és megvalósításán a szerzője utolsó erejével is kitartóan dolgozott. A kézben tartott kötet friss nyomdafestékszagát, a formás borító
finom tapintását, a megjelenést követő értékelő szavakat, és, ami a legfontosabb, az alkotó ember azon boldogságát, amely az ihlet, a tehetség és a
befektetett munka közös gyümölcsének eredménye, Egyed Péter nem érhette meg velünk.
Közösségi és egyéni veszteségünkkel számot vetve, nekünk – szerkesztőknek és olvasóknak együtt – kell felvállalnunk a felelősséget, hogy további értelmet adjunk munkájának, életben tartva az ember és művei emlékezetét, megismerve és hivatkozva az írásait, megvilágítva gondolkodásának
sajátosságait, kiválóságait, hatóerejét.
A jelen esszé- és tanulmánykötetben foglalt szövegek gondozása közben
végig arra igyekeztünk figyelni, hogy tiszteletben tartsuk a szerző elképzeléseit mind tartalmi, mind pedig a szövegstruktúrát illető kérdésekben.
Tartalmát illetően ez a kötet értelemszerű folytatása a 2010-ben a Polis
Könyvkiadónál megjelent Szellem és környezet című kiadványnak, és olyan
szövegeket foglal magában, amelyeknek nagy része a szerzőnek az utóbbi
7-8 évben kifejtett kutatói-oktatói tevékenysége eredményeképpen született. Van köztük akadémiai szigorral megírt tanulmány, kötetlenebb formájú, de annál olvasmányosabb filozófiai esszé, konferencia-előadás, valamint értő-elemző kritikai recenzió.
Ez a műfajgazdagság Egyed Péter egész munkásságára jellemző, és filozófiai munkái területén annak az igyekezetnek a hozzátartozója, amellyel
mindig azon volt, hogy a filozófiát az erdélyi kultúrafogyasztók számára a
többi nagy tudatformával egyenrangúként ismertesse meg. Gyakran adott
hangot annak a meggyőződésének, hogy e viszonylag kis erdélyi közösségben, a különböző történelmi-társadalmi konjunktúráknak köszönhetően,
a filozófia nem tudott a neki kijáró helyére kerülni és, folytonosságát megtartva, a közgondolkodásba és közoktatásba organikus módon beépülni
(ahogyan például a jóval nagyobb filozófiai gondolkodói hagyománnyal
rendelkező Franciaországban ma is tapasztalható, hiszen ott a Philosophie
7
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Magazine legalább olyan népszerű, mint a nagy divatlapok). Egyed Péter
nagyon jól tudta, hogy e cél érdekében nem elég a filozófiát csak az egyetemek falai között oktatni. Szükség van hozzá vállalkozó szellemre és egy
olyan interdiszciplináris nyitottságra, amely kikerülheti ugyan a szigorú
akadémiai stílust, de nem nélkülözheti a felelősségteljes fogalomhasználatot, az alapos elemző gondolkodást.
Íme, a magyarázata annak, hogy e kötetben is egymástól formailag igen
különböző, ám a gondolati tartalom és gondolkodói attitűd tekintetében
ugyanazt a vállalt feladatot és felelősségtudatot tükröző szövegek kaptak
helyet. Igyekezett, ahogyan a Szellem és környezet első kötetének fülszövegében maga mutatott rá, felzárkózni a filozófiában uralkodó tematikákhoz,
de a nyelvhasználatban és a megközelítésben nem vetkőzhette le másik alkotói énjének, a költőnek és irodalomkritikusnak a habitusát sem.
A mű felépítése tematikailag is értelemszerűen az első kötethez igazodik:
a szövegek négy nagy gondolati egységre tagolódnak, és azokat a filozófián
belüli irányokat, kérdésköröket jelzik, amelyek a szerzőt pályafutása során
leginkább érdekelték. Az első részben az ész, tudat, öntudat kérdéseit főként filozófiatörténeti és fenomenológiai szempontból elemző szövegek
olvashatók, ezt követően a fogalom és kép kapcsolatának tudatfilozófiai,
művészetfilozófiai paradigmáit kutató szövegek teszik ki a második rész
tartalmát. Aki valamelyest ismeri Egyed Péter filozófiai munkásságát, az
előre láthatja, hogy nem maradhattak ki a társadalmi problematikákkal, a
politikum és politikai közösség természetével kapcsolatos meglátásai sem, s
a magyar (nyelvű) filozófiatörténet forrásvidékein végzett kutatásainak az
eredményei is itt találhatják meg a maguk helyét; ezek a szövegek a harmadik, illetve negyedik tematikus részekhez tartoznak.
Igenis helyénvaló lehet olvasás közben az a fajta megérzésünk, hogy itt
nem teljes mértékben befejezett művekkel találkozunk, hanem inkább egy
work in progress, egy továbbgondolásra ösztönző, annak teret nyitó könyvet
tartunk a kezünkben, amelynek folytatására Egyed Péternek még nagyon
sok terve, elképzelése volt. Igyekezzünk ennek tudatában olvasni ezt a
könyvet!
A szerkesztők
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I.
Tudat, tudatosság, tudatparadoxonok

A mindennapi életben – akár tudatosan, akár kevesebb tudatossággal –
igen gyakran foglalkozunk tudatosságunk kísérésével, tudatunk „karbantartásával”. Van ebben valamilyen rendszeresség, ciklikusság: a reggeli ébredést követően minősítjük tudatunk állapotát, alkalmasságát vagy
viszonylagos alkalmasságát, esetleg alkalmatlanságát az aznapra szánt feladatok viszonylatában. Álmaink visszatolakodhatnak tudatunkba, és ha
kellemetlenek, negatíve befolyásolhatják egész napunkat. El kívánjuk hessegetni őket. Ha kellemesek, szinte napsütésben fürdünk. Keressük a szimbolikájukat. Minősítjük a hangoltságunkat, jó és rossz kedvünket. Kávét és
teát fogyaszthatunk, mint ajzószereket. (Ha ezt kulturálisan szabályozottan
– például reggeli teaceremónia keretében – tesszük, további gondolati és
meditációs, autokommunikációs és kommunikációs lehetőségeket biztosítunk a tudatosság determinációjában és pontosításában. Meghatározhatjuk
az akarati ráfordítás mértékét, és tovább „ajzhatjuk”, „uszíthatjuk” magunkat. Ehhez a meglévő vagy virtuális érzelmi késztetéseinket is mozgósíthatjuk. Biztatjuk magunkat, esetleg messze képességeink és lehetőségeink határain túl. És ennyiben ez már tiszta manipuláció, amelybe emiatt
mértékszerűen bele van kódolva a kudarc. Filmszerűen tudjuk felépíteni és
végigkísérni magunkat egy egész napos cselekvési összefüggésrendszerben.
Amennyiben pontos tervet és útvonalat készítünk, a kivitelezés pontosságát és hatékonyságát szinte mérnökileg ellenőrizhetjük. Egy filmen láthatjuk önmagunkat. Az esti számvetés alkalmával ezzel a „filmmel” vethetjük
össze a realizált tevékenységet. Az elalvás előtt visszagondolhatunk a napra,
vagy elmerülhetünk egy egykori kellemes élményben, sétálhatunk az emlékezet napsütötte tisztásain. Meghosszabbíthatjuk a kellemesség pillanatait,
vagy akár elhatározottan „kikapcsolunk” és álomba zuhanunk. Ha nem
megy, altatókat használhatunk. (Altató a mélylégzési technikákkal beléleg9
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zett oxigéntöbblet is.) Ha az ima valamelyik mélyebb változatát választjuk,
belemerülhetünk az istennel folytatott párbeszédbe, amelyben megjelenhetnek a transzcendencia és személyességünk tiszta dimenziói. Kikerülhetünk a mindennapi tudat szokásos determinációiból. Mindeközben felvesszük testünk jelzéseit, és regisztráljuk – a tudatosság valamilyen fokán
– hogy egészségesek, illetve betegek vagyunk-e, még a legapróbb jelzést
(például egy tűszúrást) is minősítjük, értékelünk. Tudomásul vesszük és
befolyásolni igyekszünk általános testállapotainkat (fáradtság). De a normál, éber állapotú egészséges élőlény tudatával ellentétes késztetéseinkre is
odafigyelünk („nem akarunk élni”, a halál valamiképpen tanyát ver a gondolataink közt). Lemondhatunk ezekről a tudatlehetőségekről, és a drogok
által biztosított másvilágot választhatjuk. Tartalmi szempontból választhatjuk a hit vagy akár a babona világát, és találhatjuk fel magunkat ezeknek az
értelmi és pszichikus késztetéseiben, beteljesüléseiben és félelmeiben.
Gondolom, a fentiek alapján nem kell különösebben érvelnem amellett,
hogy igenis a mindennapi élet szintjén milyen gyakran foglalkozunk a tudatunkkal, tudatosságunkkal – különböző fokozatiságokkal – még akkor
is, ha ez az irányultságunk nem tudatos. Mindig tudatossá tehető, intencionálható. A mindennapi élet szintjén azonban ennek a tudatosságnak a
szabályozó funkciói a döntőek és a legfontosabbak, akár el is fedik a többit.
E miatt az elfedés miatt a tudattal kapcsolatos kérdéskörök reflexiója, spekulációja, tudományos kutatása mindig is fontos volt a különböző művelt
tudatformákban.
A tudatnak és a vele kapcsolatos dimenzióknak a kutatása (tudatosság,
tudatossági fokozatok, ön- és éntudat stb.) manapság rendkívül sok tudományos és filozófiai irányban, köztes diszciplináris ágazatokban zajlik. A
kérdés egyik elismert szakembere, az ausztráliai tudós-filozófus, David
Chalmers, munkatársával, David Bourget-vel közösen 2007 és 2009 között összeállított egy mind a mai napig hozzáférhető (és részben letölthető
munkákat is tartalmazó), szisztemikus adatbázist, amelyben 7734 szerző/
cím szerepel, rendszerszerűsített klasszifikációs sémában. Ez szinte kizárólag angol nyelvű irodalmat tartalmaz, és mint ilyen, megkerülhetetlen a
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kérdés kutatói számára.1 Emellett ma már a különböző nagy enciklopédiák
szócikkei is hasonlóképpen igyekeznek a tudományos kutatás számára
rendszerezett és viszonylag naprakész információkat és irodalmat adni (például a Stanford). Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a nem angolszász
irodalomban és referenciarendszerekben némiképpen eltérő módon hivatkoznak a hagyományra, a francia kontextusokban természetesen gyakrabban bukkannak fel Descartes vagy éppenséggel Malebranche nézetei a tudat – tudatosság – identitás összefüggéseiben.
A különböző kontextusokban azonban közös a hivatkozás John Locke
nézeteire. Ő volt az, aki az addig középponti lélek, szellem, elme konceptusai mellett a tudat-tudatosság konceptusát a modern filozófiában és tudományosságban elfogadtatta és működőképessé tette. Ő a modernitás
tudatfelfogásának atyja, és szintén az ő érdeme azoknak a többnyire spekulatív érveknek a tipológiája is, amelyek a tudat egyszeriségével, azonosságával-önazonosságával, kiterjedtségével, azaz testiségével kapcsolatosak –
hogy csak néhányat említsünk –, és amelyek mind a mai napig érvényes és
követendő megfontolásokat, beállításokat, hiposztazációkat, perspektívákat jelentenek. A leggyakrabban Locke híres traktátusának (Értekezés az
emberi értelemről, 1690.) a XVII. fejezetét idézik, ennek szentelt egy nagyon fontos könyvet az egyébként marxista politikafilozófus, Étienne
Balibar2 is. Az ő teljesen helytálló értelmezésében Locke eredetileg a személyesség, a személy azonossága felől tett a tudatra vonatkozóan fundamentális megállapításokat, amelyeket mind a mai napig a tudat/tudatosság
hiposztazációiként idéznek, és amelynek alapján a különböző kutatási irányokat kibontakoztatják. A továbbiakban mi is követjük ezt az általános
módszertani irányt: a modernitás kánonaként felfogott locke-i értelmezéshez fűzzük a posztmodern filozófiában és tudományosságban elfogadott
értelmezéseket és kiterjesztéseket.

1 Online Papers on Consciousness. Compiled by David Chalmers (Editor) and David Bourget. Consc.net/online vagy consc.net/minpapers/1. A philppapers.org/browse/
philosophy-of-consciousness szájt a válogatás alapjául szolgáló művek absztraktjait adja
meg.
2 Étienne Balibar: Identité et différence. L’invention de la conscience. Présenté, traduit
et commenté par Étienne Balibar. Seuil, Paris, 1998. (Angol nyelvű kiadása: Etienne
Balibar: Identity and Difference: John Locke and the Invention of Consciousness. Verso,
2013.)
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John Locke filozófiájában személy és tudat elválaszthatatlanok, a tudat
definiálja a személyt: „Azt hiszem, [a személy] annyi, mint gondolkodó,
értelmes lény, akinek esze és eszmélődése van, el tudja gondolni önmagát,
mint különböző időkben és helyeken levő ugyanazt a gondolkodó lényt”.3
Ez a meghatározás a személyt a gondolkodáshoz, értelemhez, észhez, eszmélődéshez kapcsolja, racionális és individuális, ugyanakkor – merthogy
különböző helyekhez és időkhöz kapcsolja – nagyon is absztrakt projektum.
De éppen ebben a projektumszerűségében mégis van valami általánosság,
jóllehet másmilyen általánosság, mint például a nagy vallások tudata,
amely a közös-általános tudathoz vezető helyzetként gondolja el az egyéni
tudatot (Krisna-tudat). A tudatot Locke a gondolkodáshoz kapcsolta, mint
egy olyan vehikulumhoz, amely az észrevevés észrevevését közvetíti.4 Az
észrevevés azonban az egész percepciós tevékenységünkkel kapcsolatban is
működik, mint az érzékszervi felfogás felfogása, helyesebben észrevevése:
„Amikor látunk, hallunk, szagolunk, ízlelünk, érzünk, elmélkedünk vagy
bármit is akarunk, tudjuk, hogy így teszünk”.5 Ezek mellett Locke az elme
tevékenységeit és az akaratot is besorolja az „észrevehetőségek” körébe.
Soha nem mondja azonban azt, hogy ez strukturálisan epifenomenális jelenség. A tudat mindig érv amellett, hogy az én, a személy azonosan létezhetik, és ezt a személyt meg is tudja nevezni. „Az én tudatom” kijelentésben az énen van a hangsúly, és ennek a hozzátartozásaként (de nem
kísérőjelenségeként) jelenik meg a tudat.
Amikor É. Balibar a locke-i értekezést Descartes egójához kapcsolja, elsősorban az azonosság és a különbségtevés fundamentális lehetőségét emeli ki a tudat európai felfedezésében. „A tudat az önmagával való tartós azonosság, amely a különbözőségekben mindig megismétlődik, különbözőség
és az első eszmélődéssel kapcsolatos nem-azonosság, progresszív elkülönböződés a szellem én-alakító mozgásában.”6 Sőt, a Balibart értelmező

3 John Locke: Értekezés az emberi értelemről. I. Fordította Dienes Valéria. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 330.
4 „Ezt csupán azon tudat révén cselekszi, amely a gondolkodástól elválaszthatatlan,
és – nekem úgy tűnik –, annak a lényegéhez tartozik, mert senki sem vehet észre semmit anélkül, hogy észre ne venné, hogy észreveszi.” I. m. 330. (Hajlunk arra, hogy ezt a
locke-i posztulátumot mint lehetőséget értelmezzük.)
5 Uo.
6 Balibar: i. m. 82.
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François Badelon azt emeli ki, hogy a maga során a MacPherson nézeteire
utaló Balibar itt voltaképpen arra céloz: a tudat teszi lehetővé a személy
önmaga általi birtoklását, ami politikai-jogi kérdés (dominium sui, esse sui
iuris, Property is one’s person avagy self-ownership).7
Balibar érvelése kétségtelenül meggyőző: könyve 27. fejezete 12. paragrafusának a címében Locke állítja, hogy a tudat alkotja a személyes azonosságot, és a tudatproblémát végig az azonossággal kapcsolatos demonstrációk összefüggésében vizsgálja. (A tudat bizonyos patológiái – skizofrénia,
de akár a funkcionális tudatvesztések esetei is – mint a differencia logikai
esetei foghatók így fel. A skizofrénia a tudat azonosságának/különbözőségének egy logikai lehetősége is.) Itt kell megjegyeznünk, hogy a klasszikus
német filozófia olyan kiemelkedő gondolkodóinál, mint Fichte, Schelling
és Hegel is döntően fontos kérdés a (filozófiai) megismerő tudat azonosságfunkciója a valóság/világ konstitúciójában.
A továbbiakban Locke a tudat folyamatos/megszakításos (diszkrét) jellegével is foglalkozik, de ismét csak az azonossággal kapcsolatos felvetések
összefüggéseiben. Hangsúlyozza, hogy az észrevevések a hozzájuk tartozó
tudattal együtt nincsenek mindig jelen, a tudatot megszakítja a feledékenység, „nincsen ugyanis életünknek olyan pillanata, amelyben elmúlt
cselekedeteink egész láncolata egyetlen látványban állana előttünk. Még a
legjobb emlékezet is szem elől veszíti annak egy részét, amikor a másik részt
szemléli”.8 Szép ez a statikus kontemplatív modell és valószínűleg helyes is,
amennyiben egy beállítódási helyzetre vonatkoztatjuk: hogy tehát valóban
egy elmúlt életrészt mint egy láncszemet „szemlélünk”, fenomenológiai
pontosítással intencionálunk. Ebben az esetben a fluxus egy szekvenciáját,
metszetét „írjuk” le, hogy ismét a történeti fenomenológia adta pontosítási
lehetőségekkel éljünk.

7 François Badelon: Identité et différence selon Etienne Balibar. http://multitudes.
samizdat.net/Identite-et-difference-selon. Balibar itt nyilvánvalóan a politikafilozófia
szempontjából akarja hasznosítani a locke-i nézeteket, és ez nem is mond ellent a
locke-i intencióknak. A probléma a hivatkozott mű ortodoxiájával kapcsolatos. C. B.
MacPherson: The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford
University Press, Oxford, 1962. Ezt a könyvet Sir Isaiah Berlin bírálta: Locke nem volt
a szabadversenyes kapitalizmus individualizmusának a megalapozója.
8 Locke: i. m. 330.
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Locke kitér a tudat és az álom összefüggéseire is. Kiemeli, hogy „a mély
álomban pedig egyáltalán nincsenek gondolataink, vagy legalábbis nem kíséri őket az a tudat, amely ébrenlétünk gondolatait fémjelzi”.9 Itt fel kell figyelnünk arra, hogy Locke kimondottan gondolatokról beszél – amelyek nincsenek meg az álomban –, és nem álmokról, álombeli tartalmakról. Amelyek
azonban vannak, és bekerülhetnek a napot, a jelenvalóságot jellemző tudatosságba, sőt a rossz álmok formájában erőteljesen hangolhatják azt, ha meg
nem is határozzák. Ez mai felfogásunk szempontjából sincs másként: logikai
műveletek értelmében nem gondolkodunk az álmainkban, ámde a problémamegoldás pszichológiai elméletei megengedik, hogy a problémamegoldási
tevékenység egy sajátos agyi funkció „tartalmaként” álomban is folytatódhat.
Vannak kutatók, akik fényjelenségekkel kísért reális megoldási útmutatásokról, ha nem is teljes megoldásokról számolnak be ébredéskor.
A tudat „megszakadásával” kapcsolatban – ami kétségtelenül létrejön az
elalváskor –, Locke ama kérdésnek a fontosságát hangsúlyozza, hogy
ugyanazon lények, ugyanazon szubsztanciák maradunk, vagyunk-e vagy
sem? Ami a tudat végső funkcióját illető, alapvető kérdést célozza, Locke a
következőképpen összegez: „Különböző szubsztanciákat ugyanaz a tudat
egyesít egyetlen személlyé” vagy „egy és ugyanaz a tudat teszi az embert
önmaga előtt önmagává”.10
Ennek az azonosságformulának van egy fontos leágazásformulája, amely
egy nagyon régi probléma újraelhelyezését jelenti, és amely kérdésben a
new age gondolkodásalakzatai (modern lélekvándorlás-felfogások) és mellesleg a tudatkutatással is foglalkozó agykutatók is akarva-akaratlanul állást
foglalnak. Lehetséges-e, hogy a tudat mint szintézis a személyes énen kívül
is létezzen vagy azon kívül folytatódjék? Locke szerint leginkább magának
a szintézisnek az aktualitása a fontos, nem pedig az, hogy milyen időben és
milyen szubsztanciákon/-ban oszlik meg. „Minthogy egy és ugyanaz a tudat teszi az embert önmaga előtt önmagává, a személyes azonosság csakis
ezen múlik, függetlenül attól, hogy vajon ez a tudat csak egy egyedi szubsztanciához van-e kapcsolva, vagy folytatódhatik-e több szubsztancián át
egymás után.”11
9 Locke: i .m. 331.
10 Uo.
11 Uo.
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Ebben már nyilván benne foglaltatik a filozófiai „zombi” (tudat nélküli
biológiai cselekvő) mint személy/vagy nem személy manapság oly divatos
(szellemfilozófiai) lehetősége. Az idézett fejezet 13., 14., 15. és 16. paragrafusaiban Locke a személyesség és a személyes/anyagtalan tudat összefüggésbe állításának mintegy mátrixszerűen lehetséges, teljes kazuisztikáját írja le,
hallatlan matematikus-dianoikus elmeéllel. Ezekben a fejtegetéseiben teszi
nyilvánvalóvá, hogy a tudatot a lélek ama részének tartja, amely a személyes
sajátosságokat önazonosan közvetíti. Ez a filozófiai modernitás szempontjából azért is mérvadó, fontos meghatározás, mert több funkció szintézisében jelöli meg a tudat „helyét”, nem pedig absztrakt szubsztanciális definíciókra tesz újabb kísérletet. Sajátos gondolati experimentumok segítségével
demonstrálja: a személyességet végső soron az biztosítja, hogy tudatában
vagyunk valamely személy (akár a magunk) valamely cselekedetének.
(Ilyen értelemben a tudatunk empirikusan általános, ez egy sajátosan az
empirizmusnak megfelelő kiterjesztés, szemben például a német filozófiai
tudat általánosságával mint transzcendentális lehetőséggel.) Nyilvánvaló,
hogy az egykori cselekedet(ünk) tudatossága valamilyen visszaemlékezésben (emlékező funkcióban, a múltra vonatkozó eszmélődésben, illetve eszmélődésből) kibontakozó tudatosság. Ilyen értelemben van a tudatnak egy
sajátos idői, visszavonatkoztató funkciója. Ezt a funkciót Szent Ágostontól
Edmund Husserlig és Martin Heideggerig nagyon sokan az időt illető
konstitutív funkciónak tartották. A locke-i álláspont sajátszerűsége leginkább abban ragadható meg, hogy nála nem annyira az emlékező tudatfunkcióban adott az idő, hanem egy összefoglaló eszmélődésben, a filozófia
legrégebbi sejtéseit illetően általános, tehát személyes énünktől végeredményben független gondolati szintézislehetőségben, amely a jelenvalóságból képes bennünket egykori cselekvéseinkkel, illetve azok időivel kapcsolatos helyzetbe, összefüggésbe hozni. Tudatunk tehát igenis „rajtunk kívül”
is van, de csak annyiban, amennyiben szintetikus funkcióként bennünk
lesz, és akkor megmutatja, hogy „volt”. Ezek a paradoxonok, illetve a paradox elgondolhatóság hozzátartozik a tudat elgondolhatóságához és megragadhatóságához.
A tudat „kiterjeszthető”, és ezzel a megnevezéssel Locke nemcsak egy
dinamikus tulajdonságra, viszonyra utal, hanem a „vonatkoztathatóságra”
is, amely tulajdonság másfelől reprezentációs kérdés is. Szemantikai viszonyokat kell felépítenünk, amennyiben elmúlt cselekvéseinket meg akarjuk
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érteni. Ez immár nemcsak a személyes, hanem a közös tudatra is érvényes,
a kollektív tudatok a múltra vonatkozó reprezentációinak a megértésére is.
A „visszavonatkoztatás” időbeli és reprezentációs-szemantikai struktúrával is rendelkezik. A tudat mindig „beszámol” vagy „beszámolhat” önmagának arról, hogy mit tapasztalt, látott cselekedett a múltjában, egyrészt
imagisztikailag, képek fluxusában és rendszerében képviseli a retroreferenciát, másfelől nyelvi eszközökkel is meg tudja jeleníteni, mintegy
elbeszéli, elmeséli magának a múlt meglátott, megtapasztalt, megcselekedett elemeit. (Ha a tudat voltaképpen személy, akkor alighanem megengedett ennek a személyes módnak a használata.) A fenti értelemben, visszavonatkoztató-szintetikus funkciójából adódóan van tehát a tudatnak narratív
szerkezete is. A tudat „visszaolvashatja” a vele kapcsolatos cselekvések történetét, a történet maga a tudat tartalmához tartozó kérdés.
Szintén sajátos gondolatkísérlet segítségével tér ki Locke a testiség kérdésére is. Amennyiben a feltámadás szemszögéből vizsgáljuk meg a dolgokat, csupán a lélek azonossága alapján csak azok számára lenne lehetséges a
teljes ember feltámadása – állítja –, akik abban hisznek, hogy a teljes ember
azonos a lelkiségével. Ámde a test is hozzájárul „az ember felépítéséhez”.
Kétségtelen, hogy még a modern filozófiában is tovább élő lélek/tudat, illetve test megkülönböztetés és mechanikus elválasztás ma már gondolatilag
sem tartható fenn. Ismeretes a testi cselekvéseknek a szenzomotoros szabályozása, amelyet a mai tudományos szemléletmód a test „saját tudatának”
tart. Ez azonban mégsem abban az értelemben tudat, ahogyan azt a filozófia specifikálta, és amelynek értelmében, leginkább a kanti–husserli hagyomány nyomán transzcendentális lehetőségként működik a tudattapasztalat a tudat-tények mellérendelő-konstruktív megragadásában és
használatában. Ennek a leginkább a „testesülés” (embodiment) összefüggésrendszerébe tartozó megközelítésmódját, illetve felvetésváltozását a következőképpen foglalja össze Kampis György:
„Az elme természettudományos jellemzése ennek hatására
teljesen átalakulhat. A tudás és a gondolkodás helyett a felhasználás és a cselekvés kerül a középpontba. A kéz használata például teljesen független lehet attól, mit tudunk a kézről. A használatát nem tudás és gondolkodás, hanem készségek irányítják,
működése esetlegességek között megy végbe, ahogy adódik. Az
előző észrevételekből következik egy további érdekes dolog. Ez
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a test nem az a test; az »embodiment«-ben nem úgy gondolnak
a testre, mint a hagyományos test/elme szembeállításoknál. Az
utóbbiaknál az elme, de a test is, vagyis az elme anyagi környezete jól meghatározott dolog, véges tulajdonságok jellemzik.
Legfeltűnőbben a modul-koncepcióban látszik ez. A test ebben
a modellben azoknak a moduloknak az összessége, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a belső feldolgozó elmét ellássák bemenetekkel és végrehajtsák annak az utasításait. Ezekről a modulokról azt gondolják, hogy úgy épülnek fel, ahogy a genetika, az
élettan és egyéb tudományok leírják. Ebben a modellben az
anyag tehát egyenlő a leírásával. Amit hagyományosan elme és
test viszonyának gondoltak, az pusztán az elme és egy leírás viszonya. Ennek azonban nem muszáj így lennie. A beépített
elme elképzelése mintegy zsugorítani kezdte az elmét a testhez
képest, mert a testbe helyezett ki elme-szerű funkciókat. Eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy végül a belső elme nem is
létezik, vagy jelképesen kifejezve: egyetlen ponttá zsugorítható
és eltűnik. Mindent anyag tölt ki ekkor, de nem az elméletek
vagy a célra rendelt modulok anyaga, hanem az »ahogy-adódik«
működésekben megnyilvánuló testnek az anyaga – közérthető
metaforával, az arisztotelészi akcidensek változó tulajdonságú
anyaga”.12

Ennek alapján bontakoznak ki a tudat kvantummechanikai redukcióját
követő elképzelések is, ezt itt azonban már csak jelzésszerűen sem érinthetjük. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a tudatot illető jelenkori kutatásokban is rendkívül fontos szerepük van a gondolatkísérleteknek és a spekulatív eljárásoknak. Még ha ezek nem is tartoznak a módszertanilag tiszta
gondolati eljárásokhoz – mint amilyen a Descartes-é avagy a Locke-é volt
–, mégiscsak a filozófia további alapvető jelenléti formái a jelenkori kutatásokban.

12 http://www.phil-inst.hu/highlights/agytudat/kamp.htm
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Az ész hatálya és határa.
David Hume ﬁlozóﬁai relációelméletéről

Elöljáróban meg kell említenem, a tavaly múlt 300 éve, hogy 1711.
április 26-án megszületett David Hume, a skót és egyetemes filozófia e kiválósága, azonban nem csak ezért esett a választásom kimondottan az ő
limitatív észfelfogására. Ez a koncepció a Hume-irodalom sajátos témája,
mind a mai napig számos tévedés és félreértés forrása, még ami a híres
Prolegomena-béli Kant-recepciót is illeti.1 Hadd említsem itt csak az utóbbi évek egyik legjobban jegyzett monográfiáját e tekintetben, David Owen
Hume’s Reason2 c. munkáját, de említhetném R. W. Serjeantson3 alapos
tanulmányát is Hume logikai munkásságáról, különös tekintettel az általános szabályoknak a szerepére (közismerten ez a kanti sematizmuselmélet
egyik középponti kérdése). Immár konszakrált kutatások folynak Hume
asszociációtanának, reprezentációfelfogásának, logikai szintaxisának, episztemológiai vagy mentalista-kognitivista beállításának stb. kérdéseiről.
Mindezeknek a fényében részben az okságfelfogás, és még nagyobb mértékben a valószínűségi relációkban valószínűsíthető ismeretek egyre hozzávetőlegesebb jellegével kapcsolatos felismeréseit értékelik újra, főleg a verifikálhatósági kritériumok szempontjából.
Hume konszakrált filozófiai tételeinek értelemzésében nem kerülhettük
meg a bécsi kör gondolkodóinak a hivatkozásait, akik Bertrand Russell
logikai atomizmusát és főleg Ludwig Wittgenstein tautológiaelméletét kívánták a hume-i hagyománnyal összekapcsolni. Ez számos szélsőséges
megfogalmazáshoz is vezetett, mindazonáltal igen nagyszámú hume-i
mondatnak a modern tudományos episztemológia szempontjából megad-

1 Mark Steiner: Kant’s Misrepresentations of Hume’s Philosophy of Mathematics in
the Prolegomena. In: Hume Studies. Volume XIII. Number 2. Nov. 1987. 400‒417.
2 David Owen: Hume’s Reason. Oxford University Press, Oxford, 1999.
3 R. W. Serjeantson: Hume’s General Rules and the’Chief Business of Philosophers’.
In: Impressions of Hume. Ed. By Marina Frasca-Spada and P. J. E. Kail. Oxford University Press, Oxford, 2005. 187‒212.
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ható általános értelmezhetőségéhez is hozzásegített.4 Előzetesen még azt is
meg kell jegyeznünk, hogy habár a filozófiai relációk tekintetében Hume
felfogásának vannak előzményei az antik és középkori filozófusokat tekintve (Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Ockham), Hume mégsem hivatkozik ezekre. Ennek a magyarázata az, hogy – amint művének a régi filozófiáról szóló részében kifejti – a régi filozófia egyáltalán nem tudta
felfogni a tárgy változását mint fokozatos minőségváltozást, és ebből származik az abszolút azonosságnak, valamint a homogén szubsztancialitásnak
a tévképzete. Az újabb filozófiával kapcsolatos alapvető megjegyzése az,
hogy olyan érzékelésfogalommal dolgozik, amelyben lehetetlen a kvalitatív
különbségeket és még kevésbé azok változásait szemlélni (amennyiben
megmaradunk az egyszerű és egyedi benyomásnál). Szerinte benyomásnak
megfeleltetett diszkrét ideák hozhatják csak létre a rendszeres kutatáshoz
használható gondolati elemeket, tehát a kvalitatív kutatásban az észnek
fontos szerepe van.
Témánk szempontjából a leginkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy
Hume fiatalkori, programatikus nagy műve végeredményben morálfilozófiai célzatú volt, részben ennek módszertani előfeltételezése mindaz, amit
az ész limitációjával kapcsolatosan megfogalmazott. Evidenciának tűnik
számára, hogy amennyiben az emberi természetről akarunk valamit mondani, a mozgás és cselekvés folyamatainak a megértésében az akarat és a
szenvedélyek szolgálhatnak csak oksági magyarázó elvként, mivelhogy valaminek a kieszelése és a megtervezése önmagában soha nem vezet ahhoz,
hogy mozogjunk vagy cselekedjünk. Ebben Hume a régebbi filozófiák általános magyarázati sémáit követi, álláspontunk szerint azonban túlzott az,
amit az ész szerepének a limitációjával kapcsolatban hagyományosan róla
megfogalmaznak. Szerintünk pontosabb előzetes megfogalmazás az, hogy
inkább csak az ész kompetenciáit akarta egzaktabb módszerekkel meghatározni. Hagyományosan Locke felfogásához szokták kapcsolni az övét.
Azonban sok összefüggésben Descartes klasszikus műveivel, az Értekezés a
módszerről, valamint az Elmélkedések az első filozófiáról című munkáinak

4 Lásd ezzel kapcsolatban William Kneale, Martha Kneale: The Development of
Logic. The Clarendon Press, Oxford, 1962. 266.
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bizonyos megállapításaival is kapcsolatba hozható. A jelzett művekben
Descartes ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben az
érzékek adatai az ideák formájában az elménkbe kerülnek, bizonyos szelekció alapján kerülnek oda. Egyrészt főleg azok az érzékletek jönnek számításba, amelyek az ember fennmaradása szempontjából fontosak (antropológiai rendezés). Másrészt, episztemológiai feldolgozás is folyik,
megvizsgáljuk ugyanis, hogy (mint létezőkre vonatkozók) milyen okok és
hatások közben jöttek létre. Tehát az okok és hatások szerint megvalósuló
szintézisek előzetes restrikciókként működnek a tudat ideáinak a kialakításával kapcsolatban. Ez az összefüggés akkor is megteremthető, ha, amint az
Értekezést szemléző Adam Smith megjegyezte,5 Hume felfogásának a lényege az volt, hogy a lélek nem más, mint a különböző észleletek rendszere
vagy sorozata: az észleletek, így a hideg és a meleg, a szeretet és a harag, a
gondolatok és érzetek észleletei egyesülhetnek egymással, de nem találunk
semmiféle tökéletes egyszerűséget vagy azonosságot – amint azt már az
előzményekben, Hume-nak az újabb filozófiával kapcsolatos álláspontjáról
megfogalmaztuk. Kimondottan a descartes-i clara et distincta perceptio
módszertanára visszautalva, Adam Smith a következőképpen folytatta:
„Descartes szerint a lélek lényege a gondolat, nem ez vagy az a gondolat,
hanem a gondolat általában”. Végül megfogalmazta az empirikus és a szellemi immanencia szempontjából szemlélt elme döntő módszertani különbségét: a kartezianizmus álláspontja teljesen felfoghatatlan, hiszen minden, ami létezik, egyedi. „Ennélfogva a szellem szükségképpen a különböző
egyedi észleletekből tevődik össze. Tehát összetevődik belőlük, vagyis a
szellem nem rendelkezik különböző észleletekkel.” A Hume-koncepció
összefoglalását elkészítő Adam Smithtől nyilván nem várhatjuk el, hogy a
karteziánus koncepciónak arra a részére figyeljen fel, amely szerint vannak
az észleletek és ideák összerendezését szolgáló előzetes, általános rendezőelvek, mint amilyen például az okság vagy a hatás. A továbbiakban éppenséggel azt az álláspontot képviseljük, hogy ezek az általános, előzetes rendezőelvek nagymértékben kapcsolatba hozhatók Hume relációival, tehát a
klasszikus racionalizmusnak a klasszikus kanti apriorizmust megelőző álta-

5 David Hume: Értekezés az emberi természetről. Gondolat Kiadó, Budapest,
1976. 611.
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lános képzeteiről van szó. Hasonlóan közös gondolati paradigmát jelent az
ún. általános szabályok kérdése is, ezeket – ismeretes módon – Descartes az
észhasználat általános szabályaiként fogalmazta meg. Van azonban a kérdésnek egy más típusú megközelítése is. Már említett tanulmányában R.
W. Serjeantson szövegszerűen is kimutatta, hogy az általános szabályok (relációk) koncepciójának egyik forrása Isaac Newtonnak a természet filozófiájának matematikai elveiről szóló egyik munkája volt. (Pontosabban a
Principiae mathematica philosophia naturalis III. könyvének a bevezetője,
az 1726-os 3. kiadásból). Ezzel szemben fogalmazta meg Hume polemikus
álláspontját, amelyben az arisztotelészi szubsztanciális természettől, annak
kategoriális felfoghatóságától és legfőképpen az ezzel kapcsolatban kialakított skolasztikus metodológiától határolta el magát.6
Az ész csupán ismeretelméleti-logikai behatárolása ott válik kérdésessé,
amikor magával az emberi természettel kapcsolatos gondolataink (ideáink)
megértésére vonatkoztatjuk, ugyanis az emberi szellem működése végső
elveinek a feltérképezése és a megértése (ideáink összekapcsolása) is része az
emberi természetnek magának. Önmagunk felfogása különböző ideáink
helyes összekapcsolásának az eleme és feltétele is (hogy ne mondjuk ki a

6 „Ennyi az egész logika, amelyet fejtegetéseimben jónak láttam felhasználni, és
talán még ez sem lett volna okvetlenül szükséges, hanem elég lett volna értelmi képességünk elveinek természetes működésére hagyatkoznunk. Logikusaink, e skolasztikus
észlények, nem mutatkoznak annyival jobbnak a beavatatlan tömegnél eszük és képességeik használatában, hogy kedvünk támadna utánozni őket, s szabályok és előírások
terjengős rendszerét felállítani, és ehhez igazodni filozófiai következtetéseinkben.” I. m.
244‒245. Legáltalánosabb megfogalmazásukban Isaac Newton szabályai a következők
voltak: „1. Ne tételezzünk föl több okot a természeti dolgokban, mint amennyi igaz és
elégséges a jelenségek megmagyarázására. 2. Ennélfogva ugynazon természeti következményeket, amennyire csak lehetséges, ugyanazon okoknak kell tulajdonítanunk. 3. A
testek azon tulajdonságai, amelyek nem mutatnak fokozati növekedést (intensio), vagy
csökkenést (remissio), és amelyek a tapasztalataink körébe eső minden dologhoz hozzátartozni látszanak, mindennemű test univerzális tulajdonságainak tekintendők. 4. A
kísérleti filozófiában azokat a kijelentéseket, amelyeket általános indukcióval vontunk
le, jelenségekből, pontosan vagy nagyon nagy mértékben igaznak kell tekintenünk,
függetlenül bármelyik ellenük szóló hipotézistől, ami csak elképzelhető, mindaddig,
amíg csak olyan más jelenség nem bukkan fel, amely által vagy pontosabbá tehetők
vagy pedig kivételek által korlátozottnak bizonyulnak”. Hume gondolkodásában pontosan nyomon követhető az igazodás a newtoni módszertani elvekhez, mint ahogy a
tőlük való indokolt eltérés is.
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kanti kulcsszót, a képességet), amelyhez az összekapcsolások, relacionálások
elmélete is hozzátartozik, az összetett ideák tanulmányozása, a velük kapcsolatos szabályok megfogalmazása – amint maga hangsúlyozza –, filozófiájának alapelemeit jelentik. Szerintünk a relációkról szóló összefoglalását
sokkal inkább a matematikai relációelmélet sematizmusaihoz közelíthetjük
(azaz kalkulatorikusan, és kevésbé a transzcendentalizmus szerint működő
rendszer-elvként határozhatjuk meg őket. Közismert módon, Hume filozófiai rendszer megalkotására törekedett). Elképzelésem szerint Hume-nak
a filozófiai relációkról szóló elmélete termékenyen kapcsolható össze a matematikai relációelmélettel, ha éppen nem az utóbbinak bizonyos elemei
lelhetők fel Hume gondolataiban. Itt nyilván nagyon körültekintően kell
fogalmazni, annak mindenkori hangsúlyozásával, hogy filozófiai relációkról beszél. Ámde az általános (halmazelméleti) relációelmélet is mindenkor
hivatkozik a filozófiai relációk filozófiai elméletére. Ha ezt az utat választom, nem jelenti, hogy nem ismerném el azoknak a hagyományos kutatási
irányoknak a létjogosultságát, amelyek Hume asszociációelméletének pszichológiai útját járják, és természetesen mindazokét, amelyekről már
szóltam.
Műve I. részében (Az ideákról, eredetükről, összetételükről, asszociációjukról és elvontságukról), illetve annak a IV. szakaszában, az asszociációkról
szóló részében Hume leszögezte, hogy létezik az ideákban egy olyan közös
minőség, amelynek alapján képesek vagyunk őket szabad és teremtő módon összekapcsolni. „.. a természet mintegy rávezet bennünket, hogy hol
keressük azokat az egyszerű ideákat, amelyeket a leghelyesebb összetett ideákká egyesíteni. Három minőség létezik – ma reláció-osztályoknak neveznénk – amely képes ilyen asszociációt teremteni és átvezetni a szellemet az
egyik ideától a másikig, nevezetesen a hasonlóság, a térbeli és időbeli érintkezés, valamint az ok és okozat kapcsolata.”7 Nem kevésbé fontosak azok a
specifikációk, amelyekkel az asszociációkat definiálja. Először is, megállapította, hogy a minőségek valóban asszociációkat teremtenek a minőségek
között, és ezek az egyes ideák felmerülésekor ténylegesen fölvetik a másikat
is. Tehát nem a szökellő képzettársítás esetleges és fantomatikus munkájá-

7 David Hume: i. m. 34.
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ról van szó, hanem az ideák közös tulajdonságaiban létesülő kapcsolatokról. A hasonlóság azt jelenti, hogy az érzékek valamilyen szabályt követnek,
miközben tárgyaikat váltogatják, azaz az egyikről a másikra valóban akkor
mennek át, ha azok érintkezésben vannak, mely érintkezés a tér-idő viszonyok kérdése. (Itt kell megemlítenem, hogy Hume tér-idő koncepciójának
van egy fenomenológiailag is értelmezhető közelség-távolság dimenziója,
túl a közelség-távolság kérdés geometriai értelmezhetőségén). E szakasz végén kijelölte, hogy leginkább azokat az „összetett ideákat érdemes tanulmányoznunk, amelyek állandó tárgyai a gondolkodásnak és az elmélkedésnek, s amelyek rendszerint az egyszerű ideákat egyesítő elvek valamelyikéből
származnak.”8
Meg kell ismételnünk tehát, hogy a filozófiai relációelmélet az egyszerű
ideák összetett ideákká való egyesülésének a szabályszerűségeit vizsgálja,
Hume filozófiájának alapelemeiről van szó. A relációkról szóló V. szakasz
megjegyzéseket, azaz kiegészítéseket, pontosításokat, elmélyítéseket és
klasszifikációkat tartalmaz. Le kell szögeznünk, hogy a reláció Hume-nál
nem fogalmi primitív, és nem is generikus relációt jelent – amint a relációelméletekben a kiinduló relációfogalmakat klasszifikálják. Nem, Hume
pontos szemantikai és ontológiai determinációkat ad, megismételve korábbi meghatározása instrumentális értelmét is:
„A reláció vagy kapcsolat szót két, igen különböző értelemben szokás használni. Vagy azt a minőséget értik rajta, amelynek révén a képzelőerő összekapcsolja az ideákat, és az egyik
idea – mint láttuk – természetes módon vonja maga után a
másikat, vagy pedig azt a sajátos vonatkozást, amelynek tekintetében jónak láttunk összehasonlítani két ideát, még ha a képzelőerő teljesen önkényesen egyesíti is őket. A köznyelv mindig
az előbbi értelemben használja a reláció vagy kapcsolat szót, és
csupán a filozófiában terjesztjük ki jelentését az összehasonlítás
tetszőleges tárgyaira, akár van összekapcsoló elv a tárgyak között, akár nincs”.9

8 I. m. 37.
9 I. m. 38.

23

EME
A reláció elsődleges értelme tehát minőség, de ebben az esetben – teszszük hozzá – az ideáknak is tartalmaznia kell (vagy reprezentálnia kell –
nem látszik eldöntöttnek –) azt a minőséget, amely a tárgyakban megvolt,
amikor a benyomások, afficiációk után létrejövő ideák homályosabb konzisztenciájában rögzült. Hume nem foglalkozik a minőség metafizikai
szituálásának a hagyományos kérdéseivel (elsődleges, másodlagos, esszenciális, tárgyon, tárgyban stb). A köznyelvi értelem eljárásai követnek egy
bizonyos intuitív adottságot-lehetőséget, míg a filozófiai eljárás akkor is
megpróbálkozik az [önkényes] összehasonlítással, ha az összehasonlítás tetszőleges terminusai között nem lehet alkalmazni a hasonlóság elvét. Ebben
az utóbbi kiterjesztésben azonban megvan már a reláció halmazelméleti
értelmezhetősége, amennyiben tetszőleges tárgyakról (illetve értelemszerűen azok lehetőségképpeni izomorfiájáról beszél), amit esetünkben az eredeti megfogalmazás jobban hoz „and it is only in philosophy, that we extend
it to mean any particular subject of comparison, without a connecting
principle”.
Példázatként röviden kitér a távolság eltérő köznyelvi és filozófiai értelmére, amelyet műve további fejezetében hosszan elemzett, itt azonban nem
tudjuk érinteni. Azt azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy az összehasonlíthatóság alapvető értelme geometriai, a tárgyak geometriai összehasonlíthatóságán alapul.
A következőkben a minőségeket, illetve a relációkat osztályozta, mégpedig azokat, amelyek a filozófiai reláció ideájához vezetnek. A halmazelméleti relációelmélet alapján ez a klasszifikáció a homogén relációosztályokat
írja le. A relációk másik csoportosítási lehetősége abból adódik, hogy vizsgálhatjuk a relátumok homogenitását. Ebből a szempontból a relációkat
két nagyobb csoportra oszthatjuk aszerint, hogy a kapcsolatban levő
relátumok azonos minőségűek-e, vagyis azonos halmaz elemei vagy sem. A
két lehetséges válasz mentén különíthetjük el egymástól a homogén, illetve
a heterogén relációkat.
David Hume ilyen értelemben 7 különálló kategóriába különítette el
relációit, és kijelentette, hogy ezek minden filozófiai reláció forrásának tekinthetők. 1. „Az első a hasonlóság.” Hume hangsúlyozta, hogy enélkül
nem létezhet semmiféle filozófiai reláció, mert csak az olyan tárgyakat lehet
összevetni, amelyek valamelyest hasonlítanak egymásra. Azonban a hasonlóság nem mindig elégséges feltétele annak, hogy össze is kapcsoljuk az
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ideákat. Ugyanis többféle dologban hasonlíthatnak az ideák, amelyek
mindegyike csoportonként inkább külön fogja választani, mint egyesíteni
az ideákat. Van tehát konvergencia és divergencia a hasonlósági minőségben. 2. Az azonosság parmenidészi értelemben jelenti az állandó és változó
dolgok önazonosságát. Az azonosság a legegyetemesebb minden reláció
között, hiszen minden dologban megvan, akár a legrövidebb ideig létezik.
Ez tehát kimondottan egy ontológiai, létreláció, a lét vizsgálhatóságának a
kérdését jelenti, ahogyan később majd Fichténél és Hegelnél feltűnik. 3. A
tér és az idő relációi (ennél csak az azonosság egyetemesebb). Ennél a filozófiai relációnál Hume sokkal inkább a tér-idői számításoknak a képzetét
favorizálta, és nem annyira a kanti transzcendentális esztétikai képzetek
sokkal spekulatívabb dimenzióját. A végtelen végtelen számú műveletet
jelent Hume-nál, a szemléletének formájául szolgáló viszonyítási dimenziók – amint mondottuk – akár fenomenológiai elemzés tárgyául is szolgáló
működtetéseként. Végtelen számú összehasonlítás válik lehetségessé az
olyan összehasonlításokkal, mint „távol van valamitől; közel van valamihez;
fölötte, alatta, előtte vagy utána van”. 4. Mennyiség és szám szerinti reláció
(azaz összehasonlíthatóság mennyiség és szám szerint). Ez is termékeny forrása a relációnak, állapítja meg Hume, a számosság esetében pedig a platóni és leibnizi hagyományra, képzetekre kell gondolnunk. (Egy 1930-as híres tanulmányában Rudolf Carnap egyenesen a viszonyok logikájának a
kidolgozására tett javaslatot. Éppenséggel Leibniztól eredeztette a filozófiának azt az elképzelését, amely szerint a logikának a relációs formájú mondatokat is figyelembe kellene vennie. „A relációs mondatban – írta volt –,
pl. az »a nagyobb, mint b«-ben, két vagy több tárgyat (vagy ha úgy tetszik,
több szubjektum-fogalmat állítunk egy bizonyos viszonyba.”10) 5.
Fokozatiság – ez alatt azt értette Hume, hogy milyen fokon van meg egy
tárgyban bizonyos, az összehasonlíthatóság alapját képező tulajdonság,
azaz például, hogy valami valaminél súlyosabb (súly) avagy színesebb
(szín). 6. Az ellentétesség (amely látszatra kivétel a szabály alól), hogy tudniillik minden reláció bizonyos fokú hasonlóságon alapul. Ez a reláció
azonban a lét-nemlét ellentétét képviseli, vagyis az ontológia helyét. A lét

10 Rudolf Carnap: A régi és az új logika. In: A Bécsi Kör filozófiája. Gondolat Kiadó,
Budapest, 1972. 203.
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és nemlét hasonlatosságát eléggé spekulatívan, azaz egy harmadik minőségre, illetve ideára való visszavezetéssel oldotta meg Hume. „A létezés, illetve
nemlétezés annyiban tartalmazza a tárgy valamilyen ideáját, hogy az egyik
kirekeszti az illető tárgyat a tér és az idő azon részeiből, amelyeken belül az
– állítás szerint – nem létezik.” 7. Végül a többi – derivált ellentétről – (pl.
tűz-víz, hideg-meleg ellentétességéről) voltaképpen csak a tapasztalatból,
illetve a jelenségek okainak és okozatainak az ellentétességéből szerzünk
tudomást – azonban e kérdést Hume szándéka szerint az okság alatt elemzi majd. Végül kitért a különbözőség kérdésére, azonban ezt a hasonlósági
reláció tiszta negációjának és nem egy adott minőségnek, valóságos és pozitív összefüggésnek tekintette. A különbözőség kétfajta, heterogén, annak
megfelelően, hogy a különbözőség vagy az azonosságnak ellentéte vagy pedig a hasonlóságé. Az egyik esetben számbeli különbségről beszélt a skót
filozófus, míg a másik esetben fajta szerinti különbségről.
Az Értekezés… I. könyve III. részében (I. szakasz) Hume tovább osztályozta és finomította a relációkkal kapcsolatos megfontolásait, egyrészt a
tudás megalapozásának a szempontjából (tudományos episztemológia),
másrészt pedig a modalitás (valószínűségek) perspektívájából. Az ismertetett hét filozófiai relációt további két csoportba kívánta osztani. Az egyik
osztályba kerültek azok, amelyek teljes mértékben az öszehasonlítandó ideáktól függenek, a másikba pedig azok, „amelyeket meg lehet változtatni
anélkül, hogy egyben valamilyen változás menne végbe az ideákban is”.11
Ennek nyomán a hét filozófiai reláció közül csak négy olyan marad, amely
kizárólag az ideáktól függ, és ezért tudás és bizonyosság tárgya lehet: a hasonlóság, ellentétesség, a minőségek fokozatai, a mennyiségi vagy számbeli arányok. Ezt az osztályt tovább lehet finomítani, abból a szempontból, hogy
hármat az első pillantásra felismerünk, és így ezek szigorúan véve inkább az
intuíciónak, mintsem a demonstrációnak a körébe tartoznak. Nem is az
intuíció közvetlen bizonyosságának a kérdése hozza itt a bizonytalanságot,
hanem inkább a hasonlósági reláció viszonylagossága – ezt ugyanis csak a
mértani képzetek szempontjából pontosította Hume. Afelől azonban bizonytalanságban hagy, hogy amennyiben a hasonlóság esetében netán té-

11 Hume: i. m. 107.
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vednénk, milyen korrekciós lehetőségeink vannak. Avagy, hogy milyen
megfontolásokat kell működtetni a látszólagos nem hasonlóság (aszimmetrikus relációk esetében)?! A bizonytalanságot vagy néminemű önkényességet azonban megengedi a mennyiségi vagy számbeli arányok megállapítása
esetében. Azaz: nagyon kis mennyiségek összehasonlítására vannak közvetlen intuitív lehetőségeink, a nagyon nagy mennyiségeket azonban már csak
megbecsülhetjük valamilyen mesterséges összehasonlítási kritérium segítségével.12 Hume-nak van egy vázlatos matematikafilozófiája a fenti elképzeléseinek az alátámasztására, amelyben a geometriának azért biztosít fontos
szerepet, mert az lehetőséget ad a képzelőerő kibontakoztatására, szemben
a matematikával, amely objektumait tekintve („végtelenül finom létezők”)
mindenféle, a demonstrációkhoz nem illő spekulációra ad teret.
A témánk szempontjából igen fontos II. szakaszban megállapította,
hogy az ideától nem függő további három reláció tárgyalásában analitikus
megfontolásokkal kell élni. Ezt megelőzően általában értelmezte az összehasonlítás fogalmát. Kijelentette, hogy „a gondolkodás különböző fajtái
valójában mind csak azt jelentik, hogy összehasonlításokat teszünk, hogy
felfedezzük a tárgyak – két vagy több tárgy – közötti változó vagy változatlan relációkat.13 Ez nagyon leegyszerűsítő és félrevezető definíció lehetne,
ha nem vennénk tekintetbe a hozzá fűzött módszertani jellegű iránymutatást: „Az összehasonlítást elvégezhetjük akkor is, ha mindkét tárgy megjelenik az érzékeinknek, és akkor is, ha egyik sem, vagy csak az egyik. De ha
mindkét tárgy, és velük együtt a köztük fennálló reláció is megjelenik, akkor inkább észlelésről beszélünk, mintsem gondolkodásról; ez esetben nem
működtetjük gondolkodási képességünket, sőt, voltaképpen nem megy
végbe semmiféle cselekvés”.14 Ez a megállapítás voltaképpen semmi egyébnek a kijelentését nem jelenti, minthogy amennyiben valamilyen tárgyat
észlelünk, akkor valóban azt a tárgyat észleljük, és nem gondolkodunk, az
azonban nagyon is megfontolás tárgyát képezi, hogy két tárgy összehasonlíthatósága esetén (amelyek közül az egyik hiányozhat) a hasonlósági reláció lehetősége valóban az észleletben (vagy ha nem abban, akkor miben?)
adott. Ha következetesen a relációelmélet összefüggésében gondoljuk el a
12 Uo. 109. sk.
13 Uo. 112.
14 Uo.
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dolgot, akkor az azonos méretű tárgyak halmazának a fogalma szempontjából az axiomatika megfontolásaihoz kell fordulnunk. A megfigyelésekben semmiféle gondolkodás nem lehetséges, még az alakészlelés szintjén
sem: „E felfogásmód szerint soha nem szabad gondolkodásnak tekintenünk azokat a megfigyeléseket, amelyeket az azonosságot és a térbeli és időbeli viszonyokat illetően tehetünk, mivel e megfigyelések során a szellem
sem a valóságos létezésnek a fölfedezésében, sem pedig a tárgyak közötti
relációknak a megállapításában nem léphet túl azon, ami közvetlenül megjelenik érzékeinknek”.15 Itt nyilvánvalóan a gondolkodást, illetőleg a szellemet illető limitatív, az empirizmus filozófiai alapállását ismét megerősítő
elvek kijelentéséről van szó. Az egyetlen döntő kapcsolat, amely a tárgyak
egymást feltételező vagy egymást követő fennállásában érvényes, az az oksági kapcsolat, amely minden tér-idői változó rendszerben az egyetlen változatlan reláció. Egyedül az ok-okozati kapcsolat vezet túl az érzékeken, és
ezért válik az ok-okozati kapcsolat (valamint annak elemzése) voltaképpen
az egyetlen észkérdésnek, a szellemet megalapozó egyetlen összefüggés-formulának kifejezőjévé. Ez azonban nagyon összetett kérdéskör, voltaképpen
egy egész okságtant takar, amelyben a demonstrációs és deliberációs eljárások a relációk sokaságát mutathatják ki. Az ok és okozat időbeli viszonyát
(az ok előzetessége) fontosságban messze felülmúlja az ok-okozati kapcsolatok szükségszerűségének a megállapítása. A szükségszerűségi oksági kapcsolatok létezése képezi az alapját a természet egyetemes összefüggésének,
az ilyen relációosztályok feltételezése alapján lehetséges egy pozitív ontológiára következtetni. Nem a tételes állítások a legfontosabbak, hanem maga
a kérdés. (Hume okságértelmezésében az egyik legmegfontolandóbb és érvelésünkhöz közel álló álláspontot Strawson fejtette ki, aki szerint, ami a
legfontosabb az egész okság-elméletben, az, hogy ezek a kapcsolatok többször és, ami a legfontosabb, szabályszerűen, szabályossággal jönnek létre, és
ennek alapján alkalmazhatók, és a benyomásokon túl a természetben létező
dolgokra is ki lehet terjeszteni a vizsgálati érvényüket. Ámde Strawson állította fel azt a hipotézist is, hogy a szkeptikus Hume ellentmond annak a
lehetőségnek, hogy egyáltalán valamit mondhassunk a természetről.)16
15 Uo. 113.
16 Galen Strawson: The Secret Connexion: Causation, Realism, and David Hume.
Clarendon Press, Oxford, 1989.
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Amint ennek a filozófiai episztemológiának talán a legfontosabb mondata
megfogalmazza:
„Először, milyen alapon nyilvánítjuk szükségszerűnek, hogy
aminek a létezése valaha elkezdődött, annak oka is van? Másodszor, miért következtetünk arra, hogy ilyen és ilyen oknak szükségképpen ilyen és ilyen hatása van; és miféle következtetés révén
jutunk el az egyiktől a másikig, milyen természetű a hivés, amelyet a következtetés felől táplálunk magunkban?”.17

Itt kell megjegyeznem, nagyon szélsőséges álláspontot képviselt ebben a
kérdésben Moritz Schlick, amikor a következőkben foglalta össze magának
az oksági kapcsolatnak a kutatására vonatkozó, szinte tiltásként értelmezett
szkepszist: „Mindezt természetesen igen világosan látta már Hume is, amikor azt mondta, hogy az oksági kapcsolatra vonatkozóan lehetetlen bármiféle »benyomást« vagy ideát felfedezni. Csak még erőteljesebben hangsúlyozzuk ezt, amikor hozzátesszük, hogy már azzal értelmetlenséget
művelünk, ha keresni próbálunk valami ilyesfajta benyomást. E tekintetben Hume és Kant tökéletesen egyező véleményen van”.18 Ezek kimondottan a tudományos episztemológia területéhez tartozó gondolatok. Nagyon
fontos felfigyelnünk a hívés, a hitmozzanat hangsúlyozásának a fontosságára. A hívés (mindig tevékenység!) is a szellem működésének az egyik formája, éspedig a szellemnek egy olyan érzése, amely az ítéletalkotás ideáit
megkülönbözteti képzelőerőnk fikcióitól, erősebb és nagyobb befolyással
bíró és a konvenció által (tehát mindannyiunk által) valóban erősebbnek és
nagyobb befolyással bírónak tartott ideákról van szó.19 A tudományban
sokszor hangsúlyozzák (igen hangsúlyosan például Polányi Mihály különböző tudományelméleti munkáiban), hogy a tudós sem tud meglenni ama
hit nélkül, amely tudományos igazságaihoz és eme igazságok által afficiált
objektumokhoz fűzi. (Voltaképpen ebben a helyzetben nem Hume okságkoncepciójának a kérdéseivel foglalkozunk, hanem annak a megállapításá-

17 D. Hume: i. m. 118.
18 Moritz Schlick: Az okság a mindennapi életben és korunk tudományában. In:
A Bécsi Kör filozófiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. 356.
19 D. Hume: i. m. 146.
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val, hogy a szükségszerűségi oksági reláció különböző kérdései és az azzal
való foglalkozás képezik az észműködések voltaképpeni területét, tehát
tudományos episztemológiai pontossággal determinálható az észhasználat
és annak hatálya.)
A IX. szakaszban Hume kitér arra a jelenségre, hogy bizonyos relációtípusok szimultán lépnek fel, mint például az érintkezésen és az oksági reláción alapuló tartós kapcsolat. Ez feltétlenül a jelenségegyüttesek fennállását, helyesebben az arról kialakított tartós benyomást képviseli, és a
különböző ilyen konfigurációk közötti súlyozások, erősségi fokozatok
megteremtését. Hume kimondottan a valóságot, valamint a valóságokat és a
közöttük létrejött fokozati viszonyokat tárgyalja itt, amelyek tehát a relációk alkalmazása nyomán alakíthatóak ki. Ezekben a mentális-logikai tevékenységekben döntően fontos a képzelőerő, amely a hívés erejével támogatja a valóságkonfigurációkat, és amely elválasztja őket a csapongó
képzelet által létrehozott fikcióktól. Ez messzemenően kapcsolatba hozható a kanti hipotípus-, valamint sematizmuselmélettel. (Ebbe a kérdésbe itt
és most azonban nem célunk belemenni. Ismeretes módon a Kant‒Humeviszony, főleg a Prolegomena-beli kanti érvelésmód alapján, sztenderd témája a vonatkozó irodalomnak. Lexikonszinten is igen megbízható összefoglalásai vannak, például a Stanford Encyclopedia of Philosophy szentel a
kérdésnek igen nagy teret, megbízható analitikus érveléssel követi Kant
vonatkozó álláspontját.20 Ez azonban mégsem jelenti azt, hogy ne lehetne

20 Ezt egyáltalán nem könnyű és magától értetődő dolog értelmezni. Kant szerint
Hume egyrészt megcáfolhatatlanul bebizonyította, hogy az ész teljesen képtelen az ok
és okozat kapcsolatát a priori fogalmakból gondolni, ugyanis ez a kapcsolat szükségszerűséget tartalmaz. „Márpedig elgondolhatatlan, miért kelljen, mert valami van, azért
valami másnak is lennie; miképp állítható tehát, hogy ily kapcsolat fogalma a priori?”
(Immanuel Kant: Prolegomenái minden leendő metafizikához, mely tudományként fog
szerepelhetni. Ford. és bev. Alexander Bernát. Franklin Társulat, Budapest, 1887. 5. sk.)
Másrészt – és az előbbiekkel nyilvánvaló ellentmondásban, Kant megállapítja: „Én
azért először is megkíséreltem, nem lehetne-e Hume kifogását egyetemesíteni és csakhamar láttam, hogy az ok meg okozat kapcsolatának fogalma távolról sem az egyedüli,
mely által az értelem a priori gondolja a dolgok kapcsolatát, hanem hogy a metafizika
csakis ily fogalmakból áll.” Ezt az ellentmondást egyesek látszólagosnak és az univerzalizmus metodológiájából származónak tartják, mások szerint az ellentmondás valóságos.
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újabb meg újabb perspektívákat találni. E sorok írója például úgy véli,
hogy a hagyományos transzcendentalista szempont mellett érdemes figyelembe venni azt a lehetőséget, amely a hume-i filozófiai relációk apriorizmusa, voltaképpen tehát egy matematikai filozófia felől közelíti meg a kanti recepció kérdését. És ebben a legfontosabb az, hogy az ítélettípusok
meghatározásakor Kant nagymértékben a matematikai igazságokra építette a szintetikus a priori ítéletek, tehát a tudományos metafizika lehetőségét.
Egy következő tanulmányunkban azonban ezt a lehetőséget ki akarjuk
bontani.)
A relációkról szóló tanítás inspirációja a tényleges relacionálás, azaz a
minőségek megállapítása, avagy a kapcsolatok létrehozása az ideák között,
az összetett ideák létrehozása érdekében. (De nem állítjuk, hogy ezek lennének a kanti a priori szintetikus ítéletek közvetlen megfelelői vagy azok
elemei, jóllehet sokan a transzcendentalizmus irányában értelmezik Hume
filozófiai relációit – inkább az azokat létrehozó feltételekről beszélhetünk.
Ennek alapja az, hogy miután a skót filozófus az okság kapcsán definiálja a
két relációtípus: filozófiai és természeti reláció létesítésének a lehetőségét,
azután mint elfogadott elvekre hivatkozunk rájuk.) Az inspiráció sokkal inkább a relacionáláson, azaz a logikai megismerés szükségességén van, amely
értelmezésem szerint egy bizonyos fajta operációsokaság, de annak alapján,
hogy van egy operációs rendszer. A relációk tehát nem a priori lehetségesek,
hanem egy operációs nyilvánvalóságuk van, azaz adódnak. Másodsorban: a
relációelmélet szakemberei előtt ismeretes, hogy létezik egy bizonyos rendezési lehetőség, egy bizonyos háló létrehozásának a lehetősége, a relációk
erőssége szempontjából, amelyet algebrailag a szimmetria, tranzitivitás, reflexivitás stb. jelölnek. Ha a Hume relációit rendezzük, akkor egy olyan
kockát (algebrai relációkocka) kapunk, amelyben a dimenziója origója az
azonosság, egyik szára a hasonlóság, amely a különbözőség felé tart, míg a
másik két dimenziót a mozgást meghatározó tér-, illetve idődimenziók képezik. Az okságot akkor ezek eredőjeként kialakítható változóként szemléltethetjük. Természetesen egy olyan gondolatkísérletről van szó, amely
azonban a Hume relációfilozófiájában reálisan meglevő formális és formalizálható elemekre épít. (Kant ebben a kérdésben is továbblépett.)
Végül itt kell megjegyeznem, hogy a logikai atomizmus és a logikai szintaxis, valamint az ezekre épülő filozófiai és tudományos elméletek mellett a
jelenkori filozófiában Edmund Husserl fordult Hume filozófiája felé, meg31
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állapítván, hogy Hume benyomásai és ideái egy reális fenomenológiai tudatfilozófiába integrálhatók, amennyiben azokat nem statikus, hanem folyamatszerű elemekként értelmezzük. A mai értelmezések és viták is
kétségtelenné teszik, hogy Hume esetében a modern filozófia döntően
fontos protokolltételeiről van szó. Ezekhez azért is érdemes visszatérni,
hogy az ész hatályát és határát belátva legyenek eszközeink annak a fordulatnak a kontrolljára, amely a felvilágosodás francia filozófusainak, valamint a klasszikus német filozófusoknak az ész lehetőségeit illető ama abszolutizálásaiból származott, amelyekben az ész önmagát kritikailag szemlélő
álláspontjától eltértek. S amelyet így aztán kissé igaztalanul ostorozott oly
mélyrehatóan Adorno és Habermas.
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Akaratlagosság és parancsok

„De az akarat előtt vajon mi lehetett az akarat oka?”
Szent Ágoston: A szabad akaratról
Mikor az ember akar ‒ voltaképp parancsol valaminek magamagában, ami engedelmeskedik, vagy amiről ő hiszi, hogy
engedelmeskedik.
Fr. Nietzsche: Túl jón és rosszon
Mi indokolhatja manapság azt, hogy az akarat filozófiai fogalmával foglalkozzunk? Vajon alkalmasak-e a filozófiában megszokott tematizálások és
akaratelemzések arra, hogy a mai világ problematikáját szemügyre vegyük,
és előbbi segítségével az akarathoz tartozó kérdéseket lokalizáljuk? A kérdéseknek e két csoportja között alkalmasint sokkal nehezebb összefüggést
teremteni, mint akár egyéb, a filozófia lehetőségeivel és eszközeivel megragadható kérdések esetében.
Itt van először a sokat használt kifejezés: megvan a politikai akarat, avagy
nincs meg a politikai akarat. Mely kérdés mindközönségesen csak azt takarja, hogy akarnak-e a politikusok egy bizonyos célt elérni, avagy sem.
(De ha már a médiában felbukkan a politikai akarattal kapcsolatos kérdés,
sejteni lehet, hogy nincs meg az akarat, avagy hogy nincsenek meg a lehetőségek, az eszközök, a helyzet, a szükségszerűség belátása. A politikai akaratot a politikai érdekek és hatalmi viszonyok mezőjében kell elhelyeznünk, ezért elemzése tulajdonképpen átvezet a hatalmi elit elszánásainak a
területére. Végeredményben mégiscsak egyfajta akarat meglétéről vagy hiányáról van szó.)
A társadalmi élet másik szegmensében, a különböző függőségeknek a
rendszerében (függés a drogoktól, avagy konzumjavaktól, de akár a szextől
is), a társadalmi patológiában is széles spektruma bontakozik ki az akaratkérdésnek, azaz az akarati erőfeszítésre való képtelenségnek. Valakinek
megszűnik a képessége az akarati erőfeszítésre – ez azzal egyenértékű kijelentés, hogy megvolt egy ilyen képessége, miután kialakult benne, bizonyos
biológiai-pszichológiai diszpozíciók nyomán. Az akaratpedagógia tehát
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egy genetikus adottság nyomán igenis képes ép akarati készségeket kifejleszteni, alakítani, vagy éppen visszaterelni a függő állapotból az alanyokat
az akarati erőfeszítés képességének az állapotába. A függéseknek az esetében ez feltételezi a függés helyzetének a megszüntetését (elvonás), majd pedig egy hosszan tartó terápia vagy tréning segítségével felépíti az akarat
gyakorlásának a lehetőségét. (Megszívlelendő, hogy ezekben a hiposztazációkban az akaratról mint adottságról, valamilyen szubsztanciálisan létező tényről (tényadottságról) beszélünk, és természetesen az akarati funkciók sokaságáról, amelyek mindig megnyilvánulnak, amikor valamilyen
pszichikus vagy testi értelemben korlátozottak vagyunk.)
Kétségtelenül vannak tehát olyan helyzeteink, amelyekben meg tudjuk
állapítani, hogy pusztán a cselekvésünk okainak, céljainak, tartalmának,
eszközeinknek a tudomásulvétele, a mindennapi jelentésadás („népi pszichológia”) nem elégséges, és az intencionális rendszerek általános elméletéhez, avagy éppen a kognitív tudományok megfontolásaihoz kell nyúlnunk.1 Ugyanígy rá tudunk ébredni arra, hogy akarati indukcióra van
szükségünk a helyzetünk szisztemikus kezeléséhez.
A kérdések kérdése azonban az interszubjektivitás területe, a szándékok,
késztetések, vágyak és elszánások felfedésének és szembesítésének a mezeje,
ahol az erősebb akaratok elnyomják, de meg nem semmisítik a gyengébbet,
amely így önmagával kényszerül foglalkozni, mígnem megerősödve egy
másik helyzetben bizonyíthatja megszerzett fölényét. Mint ahogy az is
megfigyelhető, hogy az akaratok harmonizálása, avagy a közös célkitűzések
megsokszorozzák a teljesítményt, a közakarat több lehet, mint az egyes
akaratok összege. (De az egyszerű többségi demokráciák többségi akarata
már látnivalóan megszüntetheti a kisebbségi akaratérvényesítést.) A pszichodinamika területéről kétségtelenül átkerülünk a társadalmi mezőbe,
amely a korai államelméletektől már tudomásul vett, reflektált terület, jóllehet az akarati komponens tárgyspecifikus elemzése eléggé késői fejlemény, és ami a legfontosabb, az erénytan, illetve a morálfilozófia viszonyában jelentkezik. A specifikusan filozófiai akaratelemzések a végeredményben erkölcsi akarat szisztemikus viszonyait tárgyalják, avagy éppenséggel az

1 Daniel C. Dennett: La stratégie de l’interprête. Le sens commun et l’univers quotidian. Éditions Gallimard, 1990. 121.
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etikai rendszerek megalkotásának követelményei miatt foglalkoznak rendszerszerűen az akarattal. Ebből fakadóan, a klasszikus filozófiákban alig
találunk utalást a tudatosságot, majd a specifikusan akarati involvenciát
igénylő helyzeteket megjelenítő reprezentációkra, a nyelvi fenomének pedig döntőek az előbbiek összetevőinek a megragadásában. Mondjuk azt,
hogy az akarat evidenciájának a tényét a leginkább az fejezi ki, hogy több
mint felszólítást, parancsot – vagy visszavonhatatlan követelést – intézünk
önmagunkhoz. És többnyire a tegyük meg/ne tegyük meg – ha önmagunkra
referáló illokúciós aktusokról, avagy a tedd meg/tegyétek meg, avagy éppenséggel ne tedd/ne tegyétek meg illokúciós aktusokról van szó, amennyiben
propozíciónk másra/másokra referál. Jóllehet a parancstípusú propozíciók
elemzésének ma már nagy hagyománya van a nyelvfilozófiában (Austin,
Searle, Grice, Putnam), mégsem mondhatjuk, hogy a kérdések nyugvópontra jutottak. Azt mindenképpen érzékelni lehet, hogy az akarati aktus
nyelvi formájának az elemzésével egy adott pillanatban a nyelvi kompetenciák területén találhatjuk magunkat.
Egy példával szemléltethetjük, hogy ez mennyire így van. Közismert,
hogy a katonai szabályzatokban igyekeznek nagyon pontosan behatárolni,
egyértelműsíteni, hogy a különböző vezérlési szinteken milyen összefüggésrendszerekhez (téridő, helyzet, feltételek, okok, célok, eszközök) milyen
parancsok tartoznak. Ugyanakkor azt is meghatározzák – többnyire a magasabb egységek szintjén –, hogy emez összefüggésekben milyen parancs
nem minősíthető parancsnak (ha például maga a parancsot kiadó személy
látni valóan megbolondult). Azonban az alantas eljárásnak a jogszerűségét
minden esetben egy következő instanciának kell elbírálnia. (Mivel katonák, személyek élete függ a parancskiadás helyességétől). Ez már kétségtelenül az a fajta jogi-etikai környezet, amelyben a korai filozófiai akaratelemzések megszülettek.

1. Arisztotelész és az alkalomelemzések
A Nikomakhoszi etika Harmadik könyvében Arisztotelész leszögezi,
hogy elsősorban az erény természetét vizsgáló emberek számára, de a törvényhozók számára is hasznos megkülönböztetni a saját akaratunkból származó történést attól, ami a saját akaratunk ellenére történik.
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„Akaratunk ellenére történik nyilván az, ami kényszer vagy
tudatlanság következtében megy végbe. Kényszerű történés pedig az, amelynek a mozgató elve kívülről való, oly értelemben,
hogy ahhoz a cselekvő vagy szenvedő személy semmivel sem
járul hozzá; például ha valakit szélvész hajt valahová, vagy olyan
emberek hurcolnak el, akiknek erre hatalmuk van.”2

(Mondanunk sem kell, hogy az akarati cselekvés ilyetén meghatározása
mindmáig a jogi tény megállapításának a legfontosabb alapelve, ami az
önmagát teljességében birtokló személyt az elkövetéshez rendeli.) Általában le szokták becsülni a példák fontosságát a filozófiai diskurzusokban, és
csak a szintetikus-általános kijelentésekre koncentrálnak, Arisztotelésznél
azonban rendkívül fontosak, mert olyan látványképek-filozofémák3 ezek,
amelyeknek a funkciója tulajdonképpen analitikai. A vegyes jellegű, avagy
inkább a saját akaratunkból végbemenő cselekvések jellemzésére használja
Arisztotelész ezeket a példákat, az akaratot illető kérdésben a legfontosabb
azonban kétségtelenül, amit az elemzés módszertana szempontjából ránk
örökít:
„Az effajta cselekvések [lásd a lábjegyzetben idézett példákat,
amelyek kivétel nélkül dilemmatikus helyzetekre, avagy egzisztenciális határhelyzetekre vonatkoznak] tehát vegyes jellegűek,
bár mégis inkább hasonlítanak a saját akaratunkból fakadó tettekhez; mert akkor, mikor végrehajtjuk őket, érdemes őket választani; s különben is a cselekvésnek a végcélját mindig az
adott alkalom szabja meg. Tehát arról, hogy valami saját akaratunkból fakad-e, vagy akaratunk ellenére történik, a cselekvés
időpontjának megfelelően kell beszélnünk”.

2 Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Magyar Helikon, 1971. 52. skk.
3 Egy újabb módszertani irodalom, a filozófiai imagisztika azonban kiemelten
foglalkozik a képnek a diskurzusban betöltött szerepével, annak a módszertanával.
Lásd: Jean-Luc Solère: L’image comme philosophème. KHŌRA, 2005–2006. 3–4. 47;
Victor Goldschmidt: La paradigme dans la dialectique platonicienne. Vrin, 2003;
Delphine Kolesnik-Antoine: De l’imagination entre physiologie et métaphysique. De
L’Imagination. De la Recherche de la Vérité. Livre II. J. Vrin, 2006.
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Egy dolog evidens: a téridő-összefüggésben (helyzet, alkalom) nem értelmes akarat és végcélok összefüggéséről, tehát általában véve akaratról
beszélni. Az akaratnak azonban van topikája, az a cselekvő ember szempontjából önmagában van, és e tekintetben lelki tényező módján érthető
meg, amely a testet mozgásra képes motiválni.4
„Márpedig az ember saját akaratából cselekszik, hiszen a
testrészek mozgatásának kiindulópontja az ilyen cselekvések alkalmával mindig az illetőben önmagában van; aminek pedig
őbenne van a kezdete, annak végrehajtása, illetve végre nem
hajtása is rajta fordul meg.”

Az Arisztotelész-kommentátorok az akaratelemzés során kiemelik, hogy
a saját akaratiság tényének a megragadása és annak lokalizálása után Arisztotelész az elhatározás elemzésébe fog, és ez fontos fordulat, mert nem a
saját akarat szubsztancialitásában (akaratiság), hanem sokkal inkább az
akaratból származó instrumentális (tehát jóval inkább konkretizálható,
„kimeneteli”) lehetőségek elemzésébe fog. Előzőleg azonban egy sereg elhatárolást tesz mintegy annak az igazolására, hogy nem az akarat a legalkalmasabb a megnyilvánulását lehetővé tevő helyzetek elemzésére. Először is
leszögezi, hogy „a saját akaratból fakadó cselekvést a gyermek és az állatok
is gyakorolhatják”,5 tehát a cselekvés specificitása nem ragadható meg
benne. Vannak hirtelen cselekvések, amelyek azonban nem elhatározásból
történnek – ez a megfogalmazás nagyon erőteljesen fejezi ki, hogy az akaratiság lehetőségeit voltaképpen az elhatározás fejezi ki, amennyiben koncentráltan irányt biztosít a cselekvésnek, és azt az egyén célzatos elszánásaihoz, lelki diszpozícióinak a mozgósításához köti. Ámde az elhatározás
kimondottan nem akarat: „Azoknak, akik az elhatározást vágynak, indulatnak, akaratnak vagy valamilyen véleménynek tartják, aligha van igazuk”.

4 Ugyanakkor A lélekről című összefoglalásában, illetve Kisebb lélekfilozófiai írásaiban Arisztotelész egyáltalán nem beszél az akaratról. Sir David Ross véleménye szerint
Arisztotelész egyrészt az elhatározás fogalma alatt tulajdonképpen az akaratot tárgyalja,
másrészt a szabad akarat természetét végül is nem érti meg, valamilyen objektív
kontingenciának tartja. Sir David Ross: Arisztotelész. Osiris Kiadó, Budapest, 1996.
258, 260.
5 Arisztotelész: i. m. 58. sk.
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Az elhatározás végül is azért konzisztensebb összefüggés-lehetőség az emberi irányultságok és elszánások elemzésében, mert „a végcélhoz vezető eszközökkel függ össze”.6 Ezzel alighanem a filozófiai akaratkérdés egyik nagy
módszertani dilemmáját fogalmazta meg Arisztotelész: vajon nem az akarat-e az a kérdés, amelyet a legtovább vitt a régi típusú metafizika?

2. Az akarat mint tiszta metafizikai létező
Hasonló dilemmára bukkanunk a szabad akaratról szóló irodalomban
is. Az akarat mint metafizikai létező, aztán meg valaminek az oka és princípiuma, fundamentuma, egyszerűen van. Szent Ágostonnak a szabad akaratról folytatott dialógusában maga Augustinus határozza meg az ok és az
akarat metafizikai formalizmusának a dilemmáját: „Minthogy az akarat a
bűn oka, te pedig magának az akaratnak az okát kutatod, vajon – ha meg
tudnám találni –, nem keresnéd tovább a megtalált oknak az okát is?”.7 A
metafizikai kérdés az, hogy vajon van-e az akaratnak is oka, és amennyiben
van, mi lehet ez az ok. A módszertani, jelen esetben kauzális problémát
példaszerű pontossággal is kifejti Augustinus a folytatásban: „Hol a mérték, mikor véget ér a keresgélés és kérdezősködés, ha nem látod be, hogy
nem szabad a dolgok gyökerén túl kutakodni?”. Érvelésünk szempontjából
tehát perdöntő állásfoglaláshoz érkeztünk: az akarat egy olyan metafizikai
létező, amelynek gyökere önmagában van. Ezek után Augustinus egy kitérőt tesz abba az irányba, hogy egy bizonyos mértékszerűségi elvet vezessen
be az akarattal élés összefüggéseibe, amelynek nyomán kijelenti, hogy a
valamivel mértéktelenül élés (pl. a kapzsiság esetében) egy bizonyos visszás
akaratot határoz meg, amely minden rossz oka. Egy oksági láncolatot kell
vizsgálnunk, amelyben nyilván a rekurziós probléma jelenti a legnagyobb
nehézséget Augustinus számára, amelyet úgy kíván feloldani, hogy az oksági láncolat elejére az igazságot teszi. Minden abból származik, hogy igaz
vagy igaztalan:

6 I. m. 59.
7 Szent Ágoston: A boldog életről és a szabad akaratról. Európa Könyvkiadó, 1989.
232. sk.
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„… amit minden rossz gyökerének mondunk, az természet
ellen való; ez pedig mindazokkal szemben megfelelő ellenérv,
akik a létezők természetét akarják vádolni. Ha pedig te e gyökér
okát keresed, lehet-e ez majd minden rossznak a gyökere? Az ok
inkább a gyökér oka lesz. S ha rábukkansz, ennek – ahogy
mondtam – megint csak tovább keresed majd az okát, s vége
hossza nem lesz majd a kutatásnak. 168. De az akarat előtt vajon mi lehetett az akarat oka? Ez vagy önmaga is akarat, és akkor nem különbözik az akarat gyökerétől, vagy pedig nem akarat és ilyenformán nem bűnös. Tehát az akarat vagy a vétkezés
első oka, vagy pedig a vétkezés első oka nem bűn. 169 A bűnt
viszont csak elkövetőjének lehet jogosan felróni, tehát csak annak, aki akarja is a bűnt. […] Végezetül: bármi is az akarat oka,
vagy igaz, vagy igaztalan”.8

Ezek szerint a bűnt nem lehet az akarat nélkül megérteni, mint ahogyan
később Immanuel Kantnál sem lehet az akarat autonómiáját a szabadság
nélkül? Vagy a valamit (Istent, a szellemet) helyezzük az akarat okába vagy
az akarat gyökerébe, és deklaráljuk róla, hogy vagy igaz, vagy igaztalan
(móduszok), a séma ugyanaz: az akarat mint abszolút létező jelenik meg,
amely más létezőket (móduszokat) determinál.
A velünk született (avagy istentől/szellemtől) determinált akaratnak a
filozófiában leginkább elterjedt (dogmatizálódott) elképzelésén kívül
(amelynek tehát mintegy metafizikai szubsztancialitása van, amennyiben
belőle általában az emberi cselekvés, avagy más választások származtathatóak le) létezik egy másfajta filozófiai koncepció is, amely eredetileg az ember
erőiből (lelkierő, aktív erők) vezette le, avagy azoknak az alapján értelmezte az akaratot.
3. Az akarat mint lelkierő
E felfogások egyik legjellemzőbbike a Spinozáé. Ő az Etika III. részének
(Az indulatok eredetéről és természetéről) 59. tételéhez fűzött megjegyzésében beszél az akaraterőről, mint a lelkierő egyik részéről:

8 Szent Ágoston: i. m. 233.
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„Mindazokat a cselekedeteket, amelyek az indulatokból következnek, amelyek a lélekre mint megismerőre vonatkoznak, a
lelkierőhöz számítom, ezt pedig akaraterőre és nemeslelkűségre
osztom. Mert akaraterőn azt a kívánságot értem, amellyel mindenki törekszik a maga létét egyedül az ész parancsa szerint
fenntartani”.9

Az akaraterő tehát lelkierő/észparancsok szerint tevőleges kívánság. Itt
első ízben találkozunk a témánk szempontjából oly fontos parancsterminussal, hogy tehát az akaraterő működése megragadható egy parancsban,
amelyet az észnek megfelelően adunk ki. (Most ne vélelmezzük azt, hogy
feltétlenül csak észparancsokban ragadható-e meg az akaraterő működése.)
Az akarat azonban egy in potentiam állapotból nagyon is in actu állapotában, a parancsokéban ragadható meg. Azaz, hogy meg tudom parancsolni
magamnak, hogy ezt vagy amazt a cselekedetet ilyen vagy olyan észmegfontolások alapján végrehajtsam, megítélvén amannak a hasznosságát, céljaimhoz eszközöket rendelek és így tovább. Ebben a konceptuális rendszerben természetesen nagyon fontos helyen van az emberi lény önfenntartása
mint abszolút motívuma (a spinozai filozófia leitmotívuma). Az akaraterőről más összefüggésben is beszél Spinoza, az V. rész 69. tételének a bizonyításában, amikor is az akaraterőt a szabad emberhez úgy rendeli, mint egy
veszélyből való megfontolt menekülés képességét.
Az akaratnak az erők (világerők) általánosabb összefüggésrendszerébe
való betagolása más típusú megoldás ugyan, de megtartja az akaraterőt egy
általános princípiumnak. Ezt az álláspontot a legtisztábban Thomas Reid
képviselte. Szerinte az emberi elme képességeinek a felosztása értelemre és
akaratra igen ősi és igen általánosan elfogadott. (Megjegyezzük, hogy nem
a lélek, hanem az elme képességeiről beszél, ami inkább a sokkal konkrétabb akarást, semmint az általánosabb képességként felfogott akaratot jelenti.) Az akarat szerinte valamennyi aktív erőnket tartalmazza, ezek az
aktív erők a létező teremtésben elfoglalt rangjának felelnek meg, továbbá „a
mi dolgunk ezen erőknek oly módon történő igazgatása, hogy a legjobb
célokat tűzzük magunk elé, a magatartás hatalmunkban levő leghelyénva-

9 Spinoza: Etika. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979. 224.
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lóbb rendszerét terveljük ki, és iparkodással és buzgalommal vigyük ezt
végbe”.10

4. Az akarat mint benyomás, szenvedély és érdek
Az akarat felfogásában a tipologikusan valóban új felfogás a David
Hume-é volt, aki az egész koncepciót új utakra terelte. Ennek a kiindulópontjaként – a közösségileg beágyazott pszichikus jelenségek és működések
egyik legélesebb szemű megfigyelőjeként – kiemelte az akaratkérdést a hagyományos prestabilizált összefüggésekből, és első megközelítésben a működésében vett akaratot figyelte meg, aztán annak a definiálhatatlanságát
megállapítva, az egész kérdést a szabadság-szükségszerűség paradigmájába
utalta:
„De a fájdalom és az öröm összes közvetlen hatása közül –
írta –, az akarat a leginkább figyelemre méltó, és jóllehet nem
tartozik a voltaképpeni szenvedélyek közé, mégis e helyütt teszszük vizsgálódásunk tárgyává, mert teljesen ismernünk kell a
természetét és a tulajdonságait, különben nem tudjuk megmagyarázni magukat a szenvedélyeket sem”.11

(Az akarattal foglalkozni tehát nem pusztán a filozófiai tematikákból
kötelező, hanem van egy módszertani szükségessége is: a szenvedélyek elméletének az alátámasztására szolgál. Hume – ismeretes módon – a szenvedélyek primátusának a képviselője, az ész irányította cselekedetekkel szemben.) Az akarat mindazonáltal lokalizálható:
„Remélem, világos lesz, hogy akaraton nem értek semmi
mást, csupán azt a belső benyomást (impression), amelyet érzünk
és felismerünk, amikor tudatosan hozzuk létre testünknek valamilyen új mozgását, illetve szellemünknek valamilyen új észleletét”.
10 Thomas Reid: Értekezések az ember aktív erőiről. In: Brit moralisták a XVIII.
században. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 565.
11 David Hume: Értekezés az emberi természetről. Gondolat Kiadó, Budapest,
1976. 525. sk.
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Az angol bölcselő aztán hozzáteszi, hogy ezt a benyomást éppoly kevéssé
lehet definiálni, mint a korábban már tárgyalt szeretet és gyűlölet benyomását.
(A Hume-kutatás ezt a helyet kulcsnak tekintve több irányban indul el:
egyrészt az akaratnak mint benyomásnak (impression), illetve szenvedélynek/indulatnak a témájában. Az első egy önismereti-fenomenológiai dimenzió,12 a másik a hagyományos szenvedély-/emócióelméletek alapkutatási irányait bontja ki,13 de van egy harmadik is, amely a tudatosság/
öntudat kognitív kérdéskörének az irányába viszi el a kérdést, megteremtve
az átmenetet a kanti filozófia mint tudatfilozófia felé.14 (E helyen nincs
terünk a specifikus Hume-irodalomba belebocsátkozni, csupán a lábjegyzetben utalok a legtöbbet idézett, haszonnal forgatható munkákra.)
Az akarat kérdése tehát egy tudatkérdés, a tudatnak ama diszpozíciója,
hogy a testi beállítódásban bekövetkezett változást reálisan meglevő mozgatóhoz kösse, ugyanígy, hogy egy új észleletet a tudatnak valamilyen mozgásához kapcsoljon. Ez tehát a tudatosság vagy inkább az öntudatosság
kérdéséhez tartozik, egy második, módosult tudat formájában. (Mint amilyen később a tulajdonképpeni lelkiismeretnek egy második, megkettőzött
lelkiismeretre tekintő kanti álláspont volt. Van valamilyen tipológiailag
azonos fejlemény e modern kori filozófiák egyes megoldási módjaiban).
Az akarat elemezhetőségét Hume eléggé nem helyeselhető módon a benyomás analitikusan-fenomenologikusan észrevételezhető módjában látta.
A tulajdonképpeni elemzést azonban nem végezte el, és az akaratfejezet III.
szakaszában tért vissza a kérdésre, ahol is az akaratról ismét általában nyilatkozott, leszögezvén a demonstratív értelemmel kapcsolatban, hogy annak „voltaképpeni területe az ideák világa, s minthogy az akarat mindig a
realitások világába vezet bennünket, a demonstráció és az akarás két egymástól teljesen távol álló dolognak tűnik a szemünkben”.15 Itt alighanem

12 John Connolly: David Hume and the Concept of Volition. The Will as Impression.
Hume Studies, Volume XIII. Number 2. (Nov. 1987). 276‒305.
13 Thomas Kentner: The Will as Wish. Hume Studies, Volume XIII, Number 2.
(Nov. 1987). 306‒322.
14 S. C. Patten: Hume’s, Self/Consciousness and Kant. Hume Studies, Volume 2,
Number 2, (Nov. 1976.) 59‒75.
15 David Hume: Értekezés az emberi természetről. Gondolat Kiadó, Budapest,
1976. 543. sk
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az okként ható akaratra utal Hume, illetve azoknak a következményeknek
a rendszerére, az extenzionális viszonyok oksági összefüggéseire, amelyek az
akarati cselekvés által megváltoztathatók. A továbbiakban pedig megjegyzi,
hogy a szenvedély befolyásolhatja az akaratot, az ész azonban nem, s
amennyiben mégis úgy tűnne, hogy a szenvedéllyel szemben ható erő az
ész, ne essünk abba a csapdába, hogy ezt el is fogadjuk, mert más tényezőről van szó. Később megjegyzi, hogy egyéb tényezőkkel szemben a rosszakarat a természetünkben gyökerezik,16 valamint, hogy kétféle, az akaratot
befolyásoló szenvedélyről beszélhetünk: a higgadt, valamint a heves szenvedélyekről. A következőkben – a hagyományos felfogás ellenében – bizonyos pszichológiai, in actu érveléssel él, amelyben egyedülálló módon igen
fontos szerepet kapnak az emberek saját állapotára vonatkozó érdekei.
Megállapítja, hogy
„a metafizikusok tévedése rendszerint abban rejlik, hogy kizárólag az egyik elvnek tulajdonítják az akarat irányítását. Az
emberek gyakran tudván tudva saját érdekük ellen cselekszenek, tehát a legnagyobb jónak a kilátása nem mindig befolyásolja őket. De gyakran a heves szenvedélyekkel is szembeszegülnek, s érdekeikhez és szándékaikhoz igazítják viselkedésüket,
tehát nem a pillanatnyi rossz érzés a meghatározó. Általában
véve megállapíthatjuk, hogy mind a kétfajta elv hatást gyakorol
az akaratra, s hogy amikor ellentétesek egymással, az illető személy általános jellemvonásai és pillanatnyi hangulata szerint
kerekedik felül az egyik vagy a másik”.

Hume kimondottan a higgadt szenvedélyeket preferálná, amelyből a lelkierőt is származtatja – végül is e kettő összefüggésében látja az akarat
konstanciáját –, megjegyezvén azonban, hogy a vágy és a szenvedély csábításaitól senki sem lehet mentes.
Végeredményben Hume voltaképpen egy szabadság és szükségszerűség-,
valamint egy szenvedélytant nyújt, és éppen az akaratról szóló fejezetben
beszél a legkevesebbet az akaratról, jóllehet az akaratról mint benyomásról,
valamint az érdekek által befolyásolt akarásról alkotott véleménye roppant

16 Uo. 548. sk.
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fontos: az első egy akarat-/akarásfenomenológia irányába való elgondolás
lehetőségét adja, az érdekek pedig mintegy a modern társadalmak „akarhatósági” választékát vetítik előre. Másmilyen összefüggésben is fontosak: az
akarat kérdéseit gazdasági alanyiságunk vonatkozásaiban gondolhatjuk végig, szemben azzal, amit Kant mond, hogy tudniillik voltaképpen csak a
törvényt akarhatjuk – legalábbis az etikai szubjektum vonatkozásában.

5. Tiszta akarat, az akarat autonómiája
Életművében Immanuel Kant nagyon nagy teret szentelt az akarat tanulmányozásának, valamint azon mindennapi (társadalmi, etikai) összefüggések felépítésének, amelyekben az akarat működik. Megvannak nála a
hagyományos filozófiai megközelítés paraméterei, jellemző fogalmai, de a
kritikai filozófia ezekhez képest nyilvánvaló továbblépést is jelent. Diszkurzív is, konstruktivista is, alapjában véve az a felismerés vezeti, hogy a
szabad akarat egyszerű kijelentése, illetve az ebből származó következmények (indetermináció/determináció) egyszerű összekapcsolása helyett, egy
olyan általános összefüggésrendszer alapjait fektesse le, amely az okság elvét
a társadalmi/történelmi cselekvés területén érvényesíti. A természeti állapotból, amelyre az ember egyszerű vágyóképessége jellemző, és így
akcidentálisan éri el a tárgyait, átlépünk az ész vezérelte akarat (tiszta akarat) területére, amelyen az oksági viszonyok úgy érvényesülhetnek, hogy
előzőleg tudatos elhatárolások, majd választások tárgyává tettük őket. Az
akart célokat előbb természetesen meg kell ismerni. (A tiszta ész kritikájában felépített lehetőségek szerint.) Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében (1785) megállapította:
„Az akaratot olyan képességként gondoljuk el, amely bizonyos törvények képzetének megfelelő cselekvésre határozza el magát. Ilyen képességekkel csak eszes lényekben találkozunk. Az
akarat önmeghatározásának objektív alapja viszont a cél, aminek, ha pusztán az ész által van adva, minden eszes lény számára egyforma érvénnyel kell bírnia. Eszköznek nevezzük viszont
azt, ami – az előbbivel ellentétben – pusztán ama cselekedet
lehetőségének alapja, amelynek hatása a cél. A kívánság szubjektív alapja a mozgatórugó, az akarat, az objektív alapja az in-
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dítóok; innen ered a különbség a mozgatórugókon alapuló
szubjektív célok és az indítóokokra alapuló objektív célok között, mely utóbbiak minden eszes lény számára érvényesek”.17

Akár azt is mondhatnánk, hogy a cselekvés ilyenfajta általános sematizmusait már Arisztotelész is pontosan kidolgozta, amennyiben a hangsúly a
cél-ok összefüggésen és a tartalom meghatározásán van. Ugyanúgy mondhatjuk, hogy amennyiben a szubjektív alapot szenvedélynek és az objektív
célokat érdeknek tekintjük, a hume-i sémához jutunk, azzal a megjegyzéssel, hogy Hume-mal teljes ellentétben itt éppenséggel az ész determinálta
akarat az akarati cselekvések képessége/lehetősége. A követett cél itt azonban „az akarat önmeghatározásának az objektív alapja”, amely egyben gyakorlati törvényül szolgálhat. E meghatározásban az az elv érvényesül, amely
szerint az eszes természet öncélként létezik.18 De az ember általában és minden eszes lény öncélként létezik (mint már Spinozánál is) – s következik a
szabadságot megalapozó limitatív elv – nem pusztán eszközként, amely egy
másik akarat tetszés szerinti használatára szolgál.19 Ebből tehát az következik, hogy az akarat végeredményben egy, az észt uralomra segítő kiegészítő
képesség, ilyen értelemben tehát az ésszel bíró lények tulajdonsága, nem
általános szubsztantívum. Ha tehát leválasztjuk róla az okságot, amely
amúgy is csak tautologikussá teszi (mert vagy általános okság van, vagy
akarat – mutat rá Gilbert Ryle az akarat fogalmát célzó folyamatos kritikájában ‒, hiszen az önmaga okaként felfogott akarat voltaképpen egy tudatos ok és semmi értelme nincs annak, hogy másként nevezzük meg), akkor
jogos Schopenhauer kiterjesztése is, amely szerint lehetséges az akaratnak
nem pusztán csak az észszerű célok tudásaként, hanem általános világprincípiumként való felfogása. Lehetséges tehát a cselekvő szubjektivitások felépítése az elhatárolásuk révén, s együttes cselekvésük, amelynek alapja éppen a limitációs elvre történő hivatkozás abszolút törvénye. Az akarat alá
van vetve a törvénynek, és úgy kell rá tekinteni, mint ami önmagának is
törvényhozója, s éppen ezért egyedül a törvénynek van alávetve (amely

17 Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Gondolat, Budapest,
1991. 60.
18 I. m. 61.
19 I. m. 60.
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törvény szerzőjének önmagát tekintheti).20 Az imperatívuszok a cselekvéseknek általában egy természeti rendhez hasonló törvényszerűségét írják
elő.21 A társadalmi cselekvésekben olyan imperatívuszok működnek, amelyek nem ellentettek, hanem kölcsönösen lehetővé teszik egymást, nem
kioltják egymást, hanem szinoptikusok. Az akaratok közössége lehetséges,
annak alapján, hogy megvolt a közös képessége. Ehhez a felsoroláshoz még
az abszolút értékmentességet kell társítani. A vallás a puszta én határain
belül c. írásában (1793) egy etikai közösség lehetőségéről beszél, amely etikai
közösség számára csak olyan törvény képzelhető el, akinek vonatkozásában
minden valódi kötelességet, tehát az etikaiakat is, egyidejűleg az ő parancsának kell tartani, aki tehát a szívek ismerője kell, hogy legyen. Egy etikai
közösség csak úgy gondolható el, mint isteni parancsok alatt álló nép, azaz
mint Isten értéktörvények szerinti népe. (Hangsúlyozza Kant, hogy Isten
nem külsődleges-juridikus törvényadó, aki teokratikusan a papok által
közvetíti akaratát.) A gyakorlati ész kritikájában (1788) Kant árnyalja akaratkoncepcióját, bevezetvén az akarati vélekedések fogalmát, amelyek a
legfőbb jót és az észnek a legfőbb jóra irányuló elérési konceptusait tartalmazzák. Végül Az erkölcsök metafizikájában (1797) alkalmazott akaratfogalma az etikai és jogi szabadság elkülönítését célozza, mindvégig megmarad azonban az akaratalap homogén fogalmának a kereteiben, kevésbé
foglalkozik az akarati cselekvésekkel – ezt a kötelességtan területére utalja
–, valamint a reprezentációkkal.

6. Az akaratkomplexus
A Túl az erkölcs világán c. összefoglalásában22 Friedrich Nietzsche mindenekelőtt megsemmisítő bírálatot gyakorolt a kanti módszertan felett (a

20 I. m. 64.
21 Uo.
22 Monográfiaértékű tanulmányában Michael Cowan összefoglalja mindazokat a
pszichológiai eredőket, amelyek Nietzsche akaratfelfogását igazolhatóan a pszichológia
felől érték. Kitér a Wundt-hatásra, amely a motívumok harca sematizmus átvételét jelenti, valamint Th. Ribot munkásságára, aki elsősorban az akarati cselekvések patológiája felől (a gátlóerő hiánya a mozgáskoordinációs zavarokban) közelítette meg az akaratkérdést. („La volition est aussi une puissance d’arrêt, ou, pour parler la langue de la
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híres egy képesség képesítése), és nem kímélte mesterét, Schopenhauert sem
az akaratproblémában elfoglalt álláspontja okán. Az első nagyon fontos
megállapítása szerint „az akarat elsőben is valami bonyolult, valami, ami
csak szó gyanánt egység […]”.23 Ezzel a megfogalmazásával Nietzschének
sikerült kifejtenie azt, amit a filozófia hosszú története alatt szinte senkinek, hogy a metafizikai akaratfogalom – de ez a metafizika nem egy fogalmára vonatkozik – egy nominalista álláspontból származik. Az akarat kifejezés egyneműsít valamit, ami egyébként sok kis részből és összefüggésből
álló komplexus. A következőkben – egyébként Hume érvelésmódjára emlékeztető módon – megállapítja:
„minden akarásban először is egy csomó érzés rejlik és pedig:
azon állapot érzése, melyből szabadulni, azé, melyet elérni vágyunk, azután magának e vágynak az érzése, végül egy kísérő
izomérzet, amely végtagjaink mozgatása nélkül is megkezdi játékát, mihelyt »akarunk«. Az érzést, még pedig sokféle érzést
tehát el kell ismerni az akarat alkatrészeként”.

Leginkább egy fizikai hasonlattal lehet értelmezni ezt a megoldást: hasonlóan az egyik elektronpályáról a másikra való átmenetre, az akarat is az
egyik érzésállapotból (Gefühlzustand) (amelynek nyilván egy adott „ereje”
van) egy másik érzésállapotba visz át, amelynek más a potenciálja. (A kérdéssel behatóan foglalkozó Kiss Endre álláspontja szerint nem általában
vett érzésről, hanem állapotérzésről van szó, mely álláspontnak kétségtelenül megvan a maga tartalmi igazsága. Ámde végeredményben ez is csak egy

physiologie, un pouvoir d’inhibition.”) Lampl és Haaz eredményeit átvéve – amelyek
az akarattal kapcsolatos kifejezésekre vonatkoztak (Willensschwäche, Willensverslust,
Willenslähmung) – megállapítja, hogy Nietzsche akaratfelfogásában is nagy szerepet játszott az általános és speciális patológiai perspektíva. Michael Cowan: Nietzsche and the
Psychologie of the Will. In: Nietzsche-Studien, Hrsg. Günter Abel, Josef Simon, Werner
Stegmaier. Walter de Gruyter GMBH, Berlin. 2005. 51. skk. A Michael Cowantanulmányban hivatkozott munkák: Lampl, Hans Eric: Flaire du livre. Friedrich
Nietzsche und Théodule Ribot, eine Trouvaille 1887-1987. Verlag am Abgrund, Zürich,
1988; Ignace Haaz: Les conceptions du corps chez Ribot et Nietzsche. L’Harmattan, 2002;
Ignace Haaz: Nietzsche et la métaphore cognitive. L’Harmattan, 2006.
23 Friedrich Nietzsche: Túl az erkölcs világán (Jenseits von Gut und Böse) ford. Vályi
Bódog. http://mek.oszk.hu/04800/04812/ skk.
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érzés.) Ebben az átmenetben történik meg az akaraterő kifejtése. Összefoglalásképpen három – vagy akár több – érzés összefüggéséről beszél Nietzsche, amelyhez az izomérzet is hozzájárul. Konklúziója ebben a részben az
érzés (das Gefühl) elismerésével kapcsolatos, amelyet az akarat alkatrészének
(összetevőjének ‒ Ingredienz) kell tekinteni. Érzések, strukturált (állapot)
érzéskomplexus, mely által akaratállapotokat, magát az akaratot percipiáljuk és befolyásolhatjuk. Ismét csak kiemelhetjük a hume-i állásponttal – az
akarat mint benyomás – kapcsolatosan megfogalmazható strukturális hasonlatosságot. Az akaratkérdés másik nagy összefüggésrendszere akarat és
gondolkodás szilárd kapcsolatát, szimmetriáját képviseli, azaz – szintén
Hume-mal összekapcsolhatóan – az akaratnak mint specifikus tudatnak,
mentális-kognitív komplexusnak a projekcióját képviseli:
„Másodszor, ilyennek kell elismerni a gondolkodást is: egy
parancsoló gondolat rejlik minden akarati aktusban; ám senki
se higyje, hogy ez a gondolat elválasztható az »akarás«-tól úgy,
hogy hátramarad valamely külön akarat!”.

A mentális strukturálás formája a parancs, ebben ragadható meg és ez ki
is meríti az akarati aktust és gesztust. A megvalósítás után semmiféle
reziduális elemet nem kell keresni. Az egyszeriség mellett azonban itt még
van két nagyon fontos kérdés: az egyik a szimmetria-probléma tartalma.
Egyrészt csak azt akarhatjuk, amit tudunk, másrészt pusztán az akaratunkra reflektálva is megtudunk valamit, ami más, mint az akarás ténye. Az
akarás tudomásulvételében is fellelhető a tárgy, az eszközök, illetve a célok
komplexusára vonatkozó kogníció, kognitív tartalom. Végül ennek nyilvánvaló önismereti komponensei is vannak, azzal, hogy az ember a saját
akarását mint személyiségi formát ismeri meg. Azzal, hogy nem tud akarni
bizonyos dolgokat – vagy az arisztotelészi séma szerint: nem tudja elhatározni magát –, olyan határokat állapít meg, amelyek (merthogy mozgások)
valamilyen formában végül is egyetemes összefüggések felé vezetnek. (Ez
volt Thomas Reid perspektívája.) Végül is azzal, hogy semmiféle hátramaradó akaratot nem ismer el, Nietzsche végképp felszámolja a külön akaratnak, a szubsztanciálisan létezhető akaratnak az egykori metafizikai perspektíváját. A harmadik szempontnál Nietzsche az akarat indulati jellegét
emeli ki, hangsúlyozza, hogy az egy parancs indulata: „az akarat nem csu49
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pán érzés meg gondolkodás összetevődése, hanem főleg indulat is: még
pedig egy parancs indulata”. Ez több mint a pszichodinamikus tényező
egyszerű kiemelése, ez az akarat egyik lényeges, tartalmi kérdése, ugyanis az
ember az indulatban valóban elindul, kiindul magából, ez egyféle önmeghaladás, transzcendencia képessége. Nietzsche is hangsúlyozta az akaratnak
mint külső cselekvésnek azt a tulajdonságát, hogy egy közösséget is definiál, ő azonban – a csak rá jellemző módon, mert amúgy csak a hagyományos antropológiai szemléletben volt ez disztinktív szempont – a parancsnak a hierarchiát definiáló jellegét emeli ki:
„Az úgynevezett »akaratszabadság« lényegében csak a fölény
tudata valakivel szemben, aki engedelmeskedni tartozik: »én
szabad vagyok, »ő engedelmeskedni tartozik« ‒ ennek tudata
rejlik minden akaratban”.

Másfelől a kérdést – ismét csak a Hume-mal teremthető analógiákra
utalhatunk – Nietzsche a szabadság területére utalja, és valóban, újra bizonyíthatónak látszik az akaratnak és a szabadságnak a módszertani összefüggése, jóllehet nem abban a formában, ahogyan azt az akaratszabadság metafizikája valamikor felvetette. Csak annyit tehetünk hozzá, hogy ha meg is
van a „fölénytudata”, ha meg is lehet ezt kockáztatni, nem bizonyos, hogy
realizálódik is egy másikkal kapcsolatos akarati cselekvésben. Tisztán szimmetrikus viszonyokat nyilván csak a szeretet tud létrehozni. Nietzsche nagyon fontosnak tekinti mindazon elemek kiemelését, amelyek az immanenciához tartoznak, és ez nem üres immanencia. A tartalmi elemek
kiemelésével az öndetermináció, más kifejezéssel a belső szabadság dimenziói hangsúlyozódnak:
„De egyéb is rejlik ott: feszült figyelem, kizárólag egy dologra szegzett tekintet, annak föltétlen megállapítása, hogy »most
erre s nem másra van szükség«, benső bizonyosság arról, hogy
engedelmeskedni fognak, s mindaz, ami még a parancsosztó
állapotához tartozik”.

Ez a perspektíva egy specifikus akaratfenomenológia szempontjai felé
nyitja meg az utat.
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A parancs osztása a parancsnak mint nyelvi-reprezentációs formának a
kulcsszerepét emeli ki. A parancs az a közvetítő, amely a tudatos ént és
cselekvését az eredeti indítékkal összekapcsolja, de amelynek kapcsán
Nietzsche azt is jelzi, hogy a tudatos elemeken túl felszínre hozhat olyan
komponenseket is, amelyek nem tudatosak. „Mikor az ember akar ‒ voltaképpen parancsol valaminek magamagában, ami engedelmeskedik, vagy
amiről ő hiszi, hogy engedelmeskedik.” A tudatos komplexus egészéről, az
akarat preegzisztenciáját tekintve nem tudhatjuk, hogy engedelmeskedni
fog vagy nem fog engedelmeskedni. Érdemes ismét hangsúlyozni, hogy a
tudat nem engedelmeskedő komponensének a tudomásulvétele, megismerése, analízise fontos önismereti dimenziókat nyithat meg. A cselekvés
szempontjából természetesen praktikus is lehet, mert a hatékonyság felé
mozdíthat el. Az akarati komplexus számos részelemének a megnevezésével
Nietzsche nagyon nagy lépést tett a részletek analízise és feltárása felé. A
parancsolás és engedelmeskedés kettős dimenziója – amelynek mindig részesei vagyunk, amennyiben tulajdonképpen mi is engedelmeskedünk magunknak –, kibontja az egyes elemek strukturális összefüggéseit is. A „feszült figyelem”, a „kizárólag egy dologra szegzett tekintet”, a „legfőbb
szükséglet” megállapítása egy szintetikus, koncentrációs kérdés, a tudatműködés nagyon összerendezett, magas quotienseinek megfelelően. (A keleti filozófiák egyik egyetemes tétele szerint az akarat mindig a tudat legkoncentráltabb kifejezése.)
Végül Nietzsche kijelenti, hogy az akarat nem individuális, ez csak a
látszat, hanem voltaképpen egy közösség összerendezett tevékenységének
az eredménye, voltaképpen definiál egy közösséget. Ezt csak az a látszat
fedi el, hogy in actu, az akarás egy individuális ember tevékenységének
tűnik. A közösség dimeziójának a hangsúlyozásával azonban Nietzsche voltaképpen Kantnak az álláspontjához kerül vissza.

Konklúzió: az akarati viszony – a filozófia bevett fogalmain túl
A platóni állam megoldatlanságainak (a türannosz lehetősége, a háború
szükségszerűsége, a partikularitások, a széthúzás és a túlzások) kiküszöbölési lehetőségeivel foglalkozó Lévinas Liberté et commendement (Szabadság
és parancsolat) című munkájában (1953) arra hívja fel a figyelmet, hogy az
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akaratra hatni minden cselekvési mód közül a leginkább meríti ki a cselekvés fogalmát. (Ez leginkább a kierkegaard-i megközelítésmóddal kapcsolható össze, aki szerint minden akarati kérdés a külső cselekvések, azaz a
másik ember, az etikai közösség problematikájába utal.) Az ágens szabadságát közvetítő parancs egy másik szabad entitásra utal – minden külső realitás szabad, hangsúlyozza Lévinas – amely, amennyiben szabad akar maradni, el kell, hogy utasítsa ezt a ráhatást (azaz az erőszakos cselekedetet, a
háborút). Hogyan lehet egyáltalán ennek a lehetőségét is kiküszöbölni? –
teszi fel a kérdést Lévinas (a sokat idézett radikális fordulattal, amely egyben a filozófia bevett fogalmaival-eljárásmódjaival való szakítást is jelentette). A válasz: az arc, az arculat ontologikus preegzisztenciájának a
bevezetésével.
„Az arc, az arculat az a tény, amelyet egy valóság nekem szegez; nem a megnyilvánulásaiban szegeződik nekem, hanem létmódjában, mondhatni ontologikusan nekem van szegezve. Ez
az, ami szembenállásában ellenáll nekem, és nem csupán abban,
hogy nekem szegeződik ellenállásával. Ez az oppozíció nem az
én szabadságomnak ütközéssel reflektálódik, hanem a szabadságomat megelőző ellenállás, amelyet az mozgásba hoz. Nem én
szegülök neki, hanem ő van velem oppozícióban. Ez egy olyan
jelenlét, amely a velem kapcsolatos jelenlétébe van beírva. Ő
nem az én ráhatásomat követi, egyáltalán nem, ő abban a mértékben szegül nekem ellen, ahogyan felém fordul.”24

Az arc, hangsúlyozza Lévinas, kifejezés, egy szubsztancia létezése, önmagában levő dolog, kat avto. A kifejezés nem olyasvalami, amit egy kontemplatív tudatban leképezett jelként az interpretáns tudat a jelzetthez
kapcsol. Itt nem egy gondolatról van szó, amely életet lehel a másikba, ez a
másik a gondolatban. (Szóval, Immanuel Kanttól eltérően, nem a törvény
preegzisztens az akarathoz képest, hanem a másik, mint arc. S nem mellesleg, nem az elvont gondolatban, hanem egy ex ante reprezentációs lehetőségben van.) Vajon, ha láttuk az arcot/kifejezést, megölnénk-e még? Egy
katonai sapka, sisak, egyenruha ezt a reprezentációs sémát teszi lehetetlen-

24 Emmanuel Lévinas: Liberté et commendement. Fata Morgana, 1994. 44.

52

EME
né. Az arc/kifejezés a közlőt és a közlöttet teszi kölcsönösen jelenvalóvá,
felcserélvén őket. Ez azonban nem juttat a Másik tudatához, a kifejezés csak
a beszédre szólít fel. A legközvetlenebb magatartás egy kat avto egzisztenciával kapcsolatban nem az, hogy tudatában vagyunk, hanem hogy kereskedelmi (interakcionális) kapcsolatba lépünk vele. A kifejezésben adott
egzisztencia elkötelez a társadalomban, arra kötelez, hogy társaságot vállaljunk. Az egyik másikban való jelenléte nem vezethető vissza egy egyszerű
sokaságra, hanem alárendelődés, az egyik másikhoz szólása. A jelenvalólét
uralja vagy megpillantja saját megjelenését, ő a kérdező. Az egymásnak
bemutatkozó létezők alá is rendeződnek egyik a másiknak. Ez az alárendelődés az elsődleges esemény a szabadságok és a parancsolat között, ebben a
nagyon is formális értelemben. Így az egyik „parancsol” a másiknak, de
nem abban az értelemben, hogy egy mindent felölelő egész része. Az igazi
fenomenológiában a noumenon, ami az arc, nagyon is szubsztanciális, azaz
az arc az egyedüli szubsztancia, ami revelálódik. Van azonban valami, amivel Lévinas fejtegetései nagyon is összeegyeztethetőek a Kantéival, az etikai
közösség kapcsán.
Az 1994-es kiadás előszavát jegyző Piche Hayat kiemeli, hogy az archoz
való viszonyban (arc az archoz), létezik egy elsődleges, szellemi, feltétlen
parancs, amely a szellemet instituálja. Az arcban egy bennünket involváló
olyan egzisztenciajelenség van, amely nem felhívó (indikatív), hanem felszólító jellegű (imperatív). Hogy a parancsolat eredeti tartalmának a szerkezetét megértsük, vissza kell lépnünk Franz Rosenzweig distinkciójához,
amelyet a felhívó és felszólító parancs között tesz, mely utóbbi minden
körülmények között magát az objektivitást teszi lehetővé, alapozza meg. Ez
a minden parancsolatok parancsolata, amelynek nincs magyarázata, az
Isten parancsolata, a szeretet parancsa, Istennek az ember felé történő
elmozdulása, Istennek az ember számára történő revelációja, Istennek és
embernek az a találkozása, amely a nyelvben következik be. Kantnál szeretetkötelezettség van. Az viszont egy teljesen más fordulat. Isten reprezentációjaként azonban főleg azt jelenti, hogy a másik arcában ismerjük azt fel,
azaz az istenviszony a másik ember arcának a viszonylataiban válik jelentéssé.
Csak megjegyzem itt, hogy a parancsnak mint az akarat összefüggésrendszerének a keretében tárgyalható a tiltás és megengedés, az előírás,
preskripció, annak különlegesebb formáival: feltétlen és konszenzuális
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preskripció és az önálló kezdeményezés hatályára vonatkozó preskripciók
(különösen a katonai indikatívumok rendszerében fontosak).
Lehet, történetietlenség Kanttal szemben, hogy számonkérjük tőle a fenomenológiában lehetséges gondolati megoldásokat. Inkább tipologikusan
kell elfogadnunk, hogy őnála a tiszta akaratból fakadó gyakorlati ész megalapozásának gondolatútja volt az, ami az alapfilozófiai általános akaratot
„visszahozta”, egy konstruktív lehetőség. A másik út az itt nem elemzett
Hegelé volt, akit egyetértően idéz Lévinas. (A megismerés és cselekvés
rendszerében semmi sem lehet szigorúan individuális – jóllehet a mai kutatások szerint Hegel alkalmasint az individuálisnak az elismertnél jóval
karakteresebb helyet biztosított.)
Tanulmányunk konklúziója szerint a filozófiai akaratkutatás továbbra is
fontos az egyének és közösségek akaratmanifesztációinak mint tudatkérdéseknek a vizsgálata szempontjából. Ebben jelenleg a parancsok nyelvi-reprezentációs formáinak az elemzése, valamint a fenomenológiai akaratkutatás bizonyulhat a legtöbb eredménnyel kecsegtető útnak.
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A vágy és a tudat

A szerelemről beszélni, erről általános megállapításokat tenni látványosan vezet a legerőteljesebb és gyakran használatos közhelyek közé: a szerelem örök, csoda, „legtisztább” stb. Rendkívül erős szemantikai kontextusban jelenít meg egy konvencionális, köznapi gondolkodásmódot, amelynek
azonban nem kis szemléleti és így normatív ereje van. A szerelemmel kapcsolatos nyelvi vélekedések eredete kulturális, a szerelem gyakorlásának a
módja közismerten egyfajta érzelmi iskolát jelent a gyakorló szerelmes számára. A szerelmi érzés tanulható is, és ebben a perspektívában megjelennek
azok a vélemények, amelyek szerint a szerelem egy sajátos emberi fikció,
nem a természet, hanem a kultúra az eredete, és ez utóbbi is erkölcstelen
helyzetet teremt azáltal, hogy eleve csalásra készteti a szerelmest. Egy
szimulákrum megtanulhatóságával elrejtheti előnytelen tulajdonságait,
gyarlóságait, fogyatékosságait, ami később emberileg nagyon előnytelen
helyzetbe hozhatja őt.
A szerelemmel kapcsolatos nyelvi közhelyek elemzése azonban meglepő
eredményekre vezet (amint azt tanulmányunkban a későbbiekben megpróbáljuk bemutatni). A mindennapi nyelv nem reflektált formulái valami
létező problémára utalnak: az örök szerelem ideálja megvalósíthatatlan és
kivitelezhetetlen a szeretők természeti változékonysága miatt, de a valóságos odaadás és a képviselt elvárások megteremthetik a szerelem fenntartható valóságát és a lehetőségét. A szerelem kulturális meghatározottsága1
pedig például az erotikus/érzelmi összetevők arányban tartására figyelmeztet. És ezt az arányt szintén csak jelentős odafigyeléssel, nyitottsággal, gyakorlattal lehet csak fenntartani.
A szerelemről általában beszélni, filozófus módjára valamilyen „szubsztanciát” látni benne, kockázatos dolog, és ez ellen a megközelítésmód ellen
akár joggal lehet azzal érvelni, hogy amit szerelemnek nevezünk, az a tiszta
1 Az ifjú Werther szenvedései éppenséggel a szenvedésben, az elszenvedő átélésben
mutatják meg a szerelem kulturálisan nehezen meghatározható anyagát. A szenvedés (a
szerelem meglétében, avagy éppenséggel hiányától) megmutatja, felmutatja az amúgy
testetlen érzéskomplexumot.
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individualitások abszolút egyedi közös története, amelyben egymás és a
maguk számára revelálódnak a szerelmesek, és ebben a feltárultságban maradnak (mert szerelmük lényegét éppenséggel az teszi, ami teljességgel kimondhatatlan és így titok – akár későbbi önmaguk számára is). Tehát a
tisztán egyedi, közös történetek egymástól elválasztott empíriáiban van az
a tartalom, amelyet szerelemnek nevezünk, és amelyről leginkább a művészet mondhat valamit. Vagy a tiszta narratíva, ahogyan például Goethe
tudomásul vette a szerelmeit, és közismerten egy könyvelő pontosságával
rögzítette a szeretett hölggyel kapcsolatos nem habituális érzelmeit (és abszolút biztonsággal levezényelt elválásait, szakításait). Avagy emblematikus
képekbe foglalta azokat, és ezzel is exponálta a képnek mint a szerelem
absztrakt fenntartójának a szerepét. A következőképpen rögzítette egyik
ifjúkori szerelmének, Friederike Brionnak a képét:
„Vannak nők, akik a szobában tetszenek, s mások, akik a
szabadban festenek jobban; Friedrike az utóbbiakhoz tartozott.
Lénye alakja sosem érvényesült jobban, mint hogyha gyalogösvényen sétálgatott; megjelenésének bája a virágos réttel, orcájának felhőtlen derűje a kék éggel látszott versenyre kelni. Üdítő
légkörét otthonába is bevitte, s csakhamar észrevettem, hogy
könnyen tisztázza a családja körében adódó félreértéseket, elsimítja az apró-cseprő kellemetlenségeket”.2

Ebben a részletben az egyik legfontosabb összetevő a szeretett lány természetbeli és természeti megjelenítése. „A természet nagyságában és szépségében van.” Szerethetőségéhez nem férhet kétség, ez végeredményben
még csak nem is attól jön, aki szereti; bizonyos értelemben attól csak a rátalálás jön. (A szeretett lényt kifejező nyelvi megfogalmazás sajátosságaira a
későbbiekben még visszatérünk.) Másodsorban, Goethe ebben az esetben
is, mint mindig, nagy hangsúlyt fektetett szerelmesének társasági-kommunikatív adottságaira, ezeket a tulajdonságokat kereste, és soha nem tudta
eléggé túlbecsülni.

2 Johann Wolfgang Goethe: Életemből. Költészet és valóság. Magyar Helikon, 1965.
419.
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„Szerelmesünkben akkor telik a leginkább örömünk, ha látjuk, hogy másokat is megörvendeztet. Friederike jótékonyan
hatott a társaságra. Séta közben élénkítő tündérként lebegett
ide-oda, kitöltötte a néha-néha támadó hézagokat.”

A társasági dimenzió jellemzése után a költő Friederike legfontosabb
tulajdonságait természeti képben foglalja össze:
„Könnyed mozgását már megdicsértük; a legkecsesebb akkor volt, amikor szaladt. Mint ahogy az őz akkor tölti be természetes rendeltetését, ha könnyedén szökell a sarjadó vetések fölött, úgy Friederike lénye is akkor mutatkozott meg a
legtökéletesebben, ha lebegve futott réten, pázsiton át, hogy
otthon feledett holmit elhozzon, elveszettet megkeressen, egyegy elcsavargó párocskát visszahívjon, sürgős üzenetet átadjon.
Futás közben soha nem fulladt ki, megtartotta egyensúlyát…”.

Természetesen itt nemcsak a képi szintézisről van szó, illetve ennek a
megéltségben, a megélt szerelemben, a jelenvalóság fenntartásában, az érzelmi háztartás folyamatosságában játszott szerepéről, hanem a szerethetőségre is adott válaszról, a szeretett lény emberi értékességének a kötelező
megválaszolásáról, ami a kérdéskört a nem kockázatmentes kognitív összefüggésekből az etikai dimenzióba is átviszi.
A szeretett lénnyel kapcsolatos mentális képek, a vele kapcsolatos események képszerűen rögzített formái, a fantázia által tovább épített jövendőbeli megeshetőségek egy partikuláris szerelmi saját időt hoznak létre, és
alkalmasint a szerelmesek jobban félnek ennek az időnek és a vele kapcsolatos világnak az elveszítésétől, mint magának a szeretett lénynek az elveszítésétől. De ugyanez vonatkozik a közös nyelv világára, amelyet a partnerek
felépítenek, és amely a többnyire csak általuk érthető hivatkozások és vonatkozások partikuláris nyelvjátékban rögzített szemantikájára épül. Itt
kell megemlékeznünk azokról a tárgyi elemekről, amelyek az ajándékozás
szerelmi szimbolisztikájában (tehát hordható tárgyakban és szimbólumokban) realizálják a működő kommunikációnak és a szerelem közös világának a tényét. Ezekben a dimenziókban az idekapcsolódó elemzések leginkább a fenomenológia-, kommunikáció- és társadalomtörténeti elemzések
felé mozdulhatnak el.
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1. A szerelemkérdés visszavezethetősége a filozófiában
meghonosodott vágykomplexusra
Az embernek (éthoszának, habitusának, lelkiségének) van egy szabályos
vágystruktúrája. Az ezzel kapcsolatos felismerések és főleg állásfoglalások
elsősorban a sztoikus filozófiáktól kezdve szabályszerűek, és amikor erre
utalunk, egyáltalán nem zárkózunk el mindattól a tudástól, amely a vágyat
a vágyó lélekrészhez kötötte (Arisztotelész). A vágynak ezek az anatomofiziológiai alapjai és kiindulópontjai fontosakká válnak azoknak a testi folyamatoknak az utólagos megértésében, amelyek a vágy-esemény során elhatalmasodnak a vágyó emberen, olyan mértékben, hogy akár idegenül,
más-ként tekint önmagára. Annak, hogy a vágy elhatalmasodjon rajtunk és
megfosszon lelkiismereti és cselekvési szabadságunktól, voltaképpen csak
egyetlen efficiens módja van, a korlátozásé, önkorlátozásé, végső formáiban
ez drasztikus is lehet – ezért olyan fajsúlyos a vágyirodalom éppen a sztoikus nézetrendszerekben. A különböző civilizációk mind ismerik az erre
vonatkozó eljárásokat, elégséges, hogy itt és most csak a nemi vágyat korlátozó ki- és lemetszéseket említsem. De ugyanide sorolható az a jogszerű
csonkítás is, amely a szenvedélyes tolvajt érheti akkor, amikor végül is levágják a kezét: tudniillik, hogy ne maradjon neki eszköze, amellyel szenvedéllyé vált vágyát ki tudná elégíteni.
A korlátozásnak azonban vannak racionális modalitásai és eljárásmódjai. Elmélkedései VIII. könyvének 29. feljegyzésében Marcus Aurelius a következőképpen fogalmazza meg a korlátozási összefüggést, illetve annak
lehetőségét:
„Szorítsd vissza felbukkanó képzeteidet, s szüntelenül így
szólj magadhoz: most csak tőlem függ,
hogy lelkemben semmiféle hitványság, semmiféle vágy, általában semmiféle zavar ne legyen, hanem mindent a maga igaz
mivoltában szemügyre véve, minden dologgal értéke szerint éljek. Ne feledkezz meg a természet adta szabadságodról”.3

3 Marcus Aurelius: Elmélkedései. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1975. 110.
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(Az eredeti latin szövegben nem természet adta szabadságról, hanem
erőről (potestas) van szó.4) Nyilván a vágyat tudomásul kell venni, a vágytudatot meghatározni-definiálni, elhatárolni (de nem feltétlenül karanténba tenni), determinálni kell. Csupa, a vágyra vonatkozó imperativikus eljárás, szinte már azt mondanánk, vágymunka szükséges ahhoz, hogy
valóban sikerüljön elérnünk azt, amit itt Marcus Aurelius meghatároz: a
racionális vágykorlátozást, racionális önkorlátozást, amelyhez nekünk a
természet adja meg a szükséges erőt. Az evvel az erővel való élés jelentheti
majd a szabadságunk lehetőségét. A racionális vágy- és önkorlátozást elvárja és megteremti a közösség és a társadalom, etikai és jogi eszközökkel szerez neki érvényt, valamint kulturális és civilizatorikus formát ad neki.
Meg kell jegyeznünk, hogy a klasszikus görög filozófia és a dráma jóval
szkeptikusabb volt a vágy/vágyak racionális megfékezhetőségének a tekintetében. A Nikomakhoszi etika VII. könyvének 7. paragrafusában Arisztotelész megállapította, hogy „… a harag még csak hallgat valamelyest az értelem szavára, a vágy azonban nem”. A vágy egyáltalán nem vethető alá az
értelemnek, és olyan antropológiai adottságunk (közös), amelynek éppen a
közössége eredményezi azt, hogy megértjük a vágycselekvéseknek és eljárásoknak alkalmasint rettenetesen agresszív és brutális voltát – azon az alapon, hogy értjük, mert mindannyiunkban közös.
„Szóval a harag még csak hallgat valamelyest az értelem szavára, a vágy azonban nem. Ezért aztán szégyenletesebb is, mert
aki haragjában nem tudja magát türtőztetni, az valamiképpen
mégiscsak az értelemnek veti alá magát, a másik ellenben nem
az értelemnek, hanem a vágynak.”

Tehát Arisztotelész a teljes ellentmondás viszonyát érvényesíti értelem és
vágy viszonylatában: vagy-vagy.

4 29. Exstingue visa, saepe tecum loquens: Nunc in potestate mea situm est, ut nulla
in hoc animo improbitas insit, nulla cupiditas, nulla omnino perturbatio, sed ut, omnibus,
qualia sint, perspectis, singulis pro dignitate utar. Memor esto hujus potestatis a natura tibi
tributae.
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„Másodszor – írja –, az sokkal inkább megbocsátható, ha
valaki a természetes hajlamoknak enged, mert hiszen még a vágyakkal szemben is sokkal elnézőbbek vagyunk, ha azok mindnyájunkban egyformán megvannak.”

A vágy alattomos, mint ahogy Aphroditéról mondják, hogy a „cselszövő
Küprosz szülötte”, s ahogy Homérosz beszél arról a bizonyos hímzett övről:
„csábító beszéd, túljárt már az a nagyon okos ember eszén is”. A vágyból
eredő cselekvés – már csak azért is, mert elvileg nem vethető alá az értelemnek – általában is fegyelmezetlenségnek és lelki rosszaságnak tekinthető,
szégyenletes és igazságtalan. Igazolva látja a gondolatmenetének az elején
megfogalmazott hüpothésziszt „… a vágy, ha az értelem vagy az érzékelés
csupán annyit mond is, hogy valami kellemes, máris annak élvezetére veti
magát”.5
Itt Arisztotelész valami nagyon lényeges dologra figyelmeztet: a vágyak
általában kikerülnek az értelmi összefüggés alól, ami egy felfogásbeli paradoxonhoz vezet. Amikor megéljük a vágyainkat, így a nemi, erotikus vagy
szerelmi vágyat, akkor nem a megértésével foglalkozunk, amikor pedig
megérteni akarjuk, már nincs meg (a megélés), tehát emléknyomokat érthetünk meg, de az epithumiat, cupiditast már nem. De mégis van valami,
amit meg lehet ragadni: a megélt tapasztalat egyedisége, partikularitása.
A vággyal kapcsolatos definíciós és determinációs, elsősorban tudatos
eljárásaink eredménye a vágytudatosság, a vágy ismerete annak értékén és
erején, hatásképességén, azaz annak elhelyezése az önismeret és a belső szabadság teljes dimenziójában, amolyan tartalomelemzés és élés a dinamikus
fékező és felszabadító eljárásokkal. A vágymunka komplex tudat, mai kifejezésekkel tudatmanipulációs eljárásokat kér. Ezek azonban hamar kialakulnak, és mintegy szokásokká válnak (akik minden este televíziót néznek
azért, hogy el tudjanak aludni, arról számolnak be, hogy az erotikus vágyaik mintegy kialszanak).
A filozófiában általában beszélnek a vágyról mint egy sajátos késztetésről
és tudatformáról. De szintén a filozófiában alakult ki a vágyak (így többes
számban) megkülönbözetése és az ezzel kapcsolatos spontán hierarchia is.

5 Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Magyar Helikon, 1971. 186.
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Vágyak többes számban: az antik hagyományban több ilyen partikuláris
vágymeghatározással találkozunk: ilyen a Platónnál jól ismert tudásvágy,
amelyben az ismeretlen vonzása erotikusan megmintázott dinamikus jellemvonásokkal rendelkezik. Vagy ilyen a görög éthoszra kiváltképpen jellemző partikuláris vágy, a vetélkedés vágya. Egyszóval vágyak hierarchiája
és struktúrája jellemzi az emberi alkatot, amit azért szükséges összefoglalni,
mert ebben a nemi vágyat, az általános erotikus vágyat, a szerelmi vágyat
részben elkülönülve és elkülöníthetően, de egymásban is szemlélni lehet –
post festa, amint erre már utaltam.

2. A szerelmi vágy születése
Az irodalomtörténet tanúsága szerint nagyjából Marcus Aurelius Elmélkedéseivel egy időben jöhetett létre az antikvitás egyik méltán elhíresült
szépirodalmi alkotása, Longosz Daphnisz és Khloé című bukolikus pásztorelbeszélése, amely újabb kori elterjedtségét Goethének és körének köszönhette. Ennek a műnek a kiemelt fontossága a szerelmi vágy és szerelem
ábrázolásában abból származik, hogy a szereplők valóban nem tudják, mert
nem tudhatják, hogy mi a szerelem.6 Daphné 15 és Khloé 12 éves, amikor
találkoznak a testi vággyal és a test megváltozott állapotával. Első szerelem

6 A görög nyelv nagyon világosan megkülönböztet kétféle szerelmi modalitást, az
erant és a phileint. A két pólus számára tehát két igét és egy egész terminológiai összefüggést használ, amelyet a modern nyelvek többsége csak hozzátételi szerkezetekkel
differenciál. Eran, azaz „szerelemből szeretni” úgy jelentkezik, mint egy kívülről jövő
szenvedély, mint amikor Ámor nyila talál el, és amely a vágyhoz kapcsol (epithumia, [e)
piqumi/a]), az örömös tetszésből-kellemességből (hêdonê [h(donh/]) vagy valamely
tárgy birtoklásából (kharis [ca/rij]) kifolyólag; lényegében egy diszimmetrikus viszonyt
jelent egy „erast” között, aki érzi a szerelmet és csinálja (ez leginkább az a corneille-i
„hősszerelmes”, akinek szerelmét soha nem viszonozzák), és egy „eromen” között, aki
aláveti őt (ez a „szeretett”). A philein ezzel szemben azt jelenti, hogy „barátságból” szeretünk, „megszeretünk”, „valamiért szeretünk”, ez egy olyan (akár kölcsönös egyetértés
alapjén végzett) tevékenység, amely belül zajlik, ez egy erkölcsi alkatból vagy politikai
helyzetből indul ki, és egy olyan viszonyt határoz meg, amely, ha nem is mindig szimmetrikus, mégis mindig kölcsönös és hallgatólagos megegyezésen alapul, és amely a
hasonlóságról, egyenlőségről és összemérhetőségről szól.
Dolgozatomban nyilván a szerelmi vágyakozásról beszélek, az epithumia alapú eran
értelmében.
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ez, gyermek- és kamaszszerelem, amelyben mintegy eredőjét, természet
adta mivoltát látjuk a szerelemnek. Az eredetben megvan a fenomén
kibomlásának, bimbózásának a teljes jelenségrajza, a tudomásulvétel abszurditása a megélés forrólázának az összefüggésében. A test mintegy elhagyja magát, és elszenved egy végletes hatást. Longosz analitikus megjelenítésében Daphnisz és Khloé a nimfák barlangjánál fürödőznek, és Khloé
hirtelen szembesül Daphnisz szépségével (Platón Lakomájának a szépségkánonát később a szövegbe expliciten be is fogalmazza Longosz). Előbb
Khloé azt hiszi, hogy a fürdő szépíti meg Daphniszt. A lány megérzi, hogy
milyen bársonyos a fiú bőre, miközben a saját bőrén próbálja ki, hogy melyik a bársonyosabb. Az összevetés megvan, az összemérés, a szimmetria és
tranzitivitás kezdeti pillanata, amely előrevetíti az elfogadásnak és felcserélhetőségnek a szerelmi viszonyokban oly fontos mozzanatát. Ezek után parancsoló érzésként megjelenik az atemporális vágy, a folyamatos együttlét
parancsa, a másik általi reális kitöltöttségnek a vágya. Egyelőre a látványképben. Khloé nem gondolt most már semmire, ha csak arra nem, hogy
Daphniszt újra láthassa fürödni. És meg akarja érteni a szépségnek az okát
– engedjük meg ezt a szép természetére vonatkozó filozofémát –, a fontos
az, hogy a csodálat közben Khloé szerelemre lobban. A falusi kislány nem
tudja, hogy mit érez, hisz a szerelemnek még hírét sem hallotta. De a megélésben benne van a centrifugális erők sokasága, az elveszettség, az oktalanság, a szétesés.
„Bánat ülte meg a szívét, tekintetének nem volt ura többet,
nyelve meg csak egyre Daphnisz nevét dalolta. Ételre sem vágyott, éjszaka virrasztott, még a nyájáról is megfeledkezett. Kacagott ok nélkül, s ok nélkül eleredt a könnye, aztán hol elszunnyadt, hol megint felriadt, arca sápadozott, vagy ismét
tűzben lángolt. Annyi nyugtot sem lelt, mint a bögöly csípte
borjacska.”

Ennek az idegláznak és tér-idői szétesésnek okát kívánja találni, és elbeszéli, a megélt tapasztalatát leírja, és szemantikai dimenziókat keres: beteg,
de nem tudja, mi a baja, fájdalom gyötri, de nincs sebe, kínozza a forróság,
jóllehet hűvös árnyékba húzódik. A szerelembe esésnek és az azzal kapcsolatok testállapotoknak nincs oka, és a baj kezelésének egyetlen lehetősége
van csupán, ha szerelmese mellé kerülne, annak furulyája vagy kecskéje
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lehetne, a vizében fürödhetne. A Másik összetart, a szétesés-összetartás játéka megkezdődik, az én a semmi, a másik a minden, megéljük, hogy semmivé válunk, és csak a másik képes összetartani.
(Hasonlóképpen fogalmazott Rousseau is Egy magányos sétáló álmodozásai c. időskori visszaemlékezésében, amikor a IX. sétában leírta, hogy az
elbűvölő Madame Warens eltávolította önmagától, és mivelhogy minden
rá emlékeztette, mindig hozzá kellett visszatérnie. Ez a visszatérés határozta
meg a sorsát, és még mielőtt az övé lett volna, sokkal inkább benne és őérte élt.7 A továbbiakban Rousseau hozzátette, hogy azokban az években,
Françoise Louise de Warens megértő és édes szerelmében azt tette, amit
tenni akart, az volt, aki lenni akart, és szerelmének a példája és útmutatásai
nyomán nyerte el még bizonytalan lelke az előnyére szolgáló formáját –
szemben más évekkel, amikor a mások szenvedélyei által őt érő hatások
annyira szétszedték, felajzották, hogy alig tudott énjének jobbik részéhez
visszatalálni.)
Ha Khloé esetében a bőr-érintkezés volt a test felajzásának a pillanata,
Daphnisznál már a csók a szerelem kapuja. Khloé ügyetlenül csókol, mégis
felgyújtja a fiút, aki elkomorodik, hiszen úgy érzi, „mintha nem is csókolták, hanem megmarták volna. Borzongott és alig tudta nyugtatni bolondul
kalapáló szívét. Minduntalan Khloét nézte volna, de ha rápillantott, el is
pirult nyomban”.8 Voltaképpen most veszi szemügyre, látja meg a szó szellemi értelmében, és egyenesen fel is növeli, magasztalja, kiveszi a természetbe amúgy mindennaposan beletartozó lények világából. „Most ámult először, haja milyen szőke, nagy kerek szeme, mint a kisborjúé, arca fehérebb
talán még a kecskék tejénél is.” Ugyanúgy, mint a Khloé esetében, itt is
bekövetkezik az szétesés-önelveszejtés, a csók nyomán Daphnisz lélegzete
zihál, a szíve majd kiugrik, lelke olvadozik. A gyötrelemnek még a nevét
sem tudja megmondani, amint először érzi kínjait a szerelemnek. A két ifjú
szerelmi szenvedése teljesen szimmetrikus, felgyúlnak, elveszejtik természetességüket, kiválnak a természetből és addigi természetükből, és keresik a
szavakat arra, amire nehéz megtalálni, arra tudniillik, hogy szerelmesükkel,
de leginkább benne akarnak élni, akár annak egy kis részeként. A világ ter7 Jean-Jacques Rousseau: Les rêveries du promeneur solitaire. Garnier‒Flammarion,
1964. 170.
8 Longosz: Daphnisz és Khloé. Magyar Helikon, 1975. 24. sk.
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mészet adta homogeneitása, a részek egyenértékűsége megszűnik, és megjelenik benn egy Másik Centrum, testi és egyben imaginárius centrum, amely
mintegy magába vonzza az ént, és új megélési modalitásokat és feltételeket
teremt a számára. A Daphnisz és Khloé esetében az a rendkívüli, hogy
mintegy az egész szerelmi testiség is megszületik a szemünk láttára, az érzéki és érzelmi felületek egybenőnek és kirajzolják a szerelem világát és szubsztanciáját, amely minden más és később megélendő szerelemnek is valamiképpen etalonjává, mintájává változik. Az első szerelem ilyen értelemben
kitüntetett, és ha korai életkorban éri el az embert, akkor nem kapcsolódik
össze a nemi szerelemmel, ami egészen különleges státust biztosít neki.
Longosz nem is engedi a nemi szerelem közelébe Daphniszt és Khloét, és
ezzel eléri, hogy a testiség teljes valóságában kibontakozzon, a nemi szerelem dimenziója és dinamikája nélkül. A szerelmesek gyötrődnek és vágynak
valamire, de maguk sem tudják, mire is. Amit tudnak, az, hogy egyiket a
csók, másikat a fürdő sodorta veszedelembe. A közöttük kibomlott abszolút
testi vágy és gyötrő szerelem megváltoztatja környezetüket, átdimenzionálja
a világot. Más világpillantást és világérzékelést tesz lehetővé. „Az almák is
szerelmesen hullottak a föld ölére, a nap is szépségre éhesen vetkőztette le az
embereket meztelenre.”9 Kettőjük között a transzgresszív viszonyok egész
rendszere jön létre. „… mindkettő egymáson vesztette a szemét. Khloé,
hogy mezítlenül látta Daphniszt, egyre csak őt nézte, míg egészen elmerült
varázsában, és olvadozott a minden ízében hibátlan test láttán.” Itt valami
egészen lényeges dolgot mond ki Longosz: „a varázslatban elmerülni” – ez
csak részben fedi át annak a kijelentésnek a tartalmát: a Másik varázslatában
elmerülni. Mert valóban, végső soron a szerelmet az teszi, hogy elmerülünk
a varázslatban, ami tulajdonképpen a szerelem csak a hatása felől nézve. A
varázslatnak pedig az a lényege, hogy ineffábilis, kimondhatatlan. Minden
egyes szerelemnek az a lényege, hogy kimondhatatlan, hogy abban a varázsban partikuláris, amelyről lehet ugyan egy diffúz emlékünk, de amely nem
kényszeríthető determinációk szemantikus rendszerébe. Ennek a varázsnak
köszönhetően van az előtt és után élménye, amely a személyiségben létrejött különbséget határként valamilyen módon meg tudja nevezni, és amelyről emberfordító élményként meg szoktak emlékezni.

9 I. m. 28.
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Longosz regényében a be nem teljesülhető nemi szerelem helyét a játék
foglalja el, a szerelmesek egymással foglalkoznak és koszorúkkal díszítik
egymást, miközben csókokkal borítják el egyik a másikát. A sürgés-forgás
során Khloé kebelébe kabóca hull, és Daphnisz utána nyúl, de nem a
kebelt találja el akkor sem, hanem a kabócát, és így tovább. Végül
Lükainión, egy fiatal, csinos, kényes menyecske elárulja a titkot Khloénak,
elveszi a fiú szüzességét, de arra is figyelmezteti, hogy amennyiben Khloéval
vívja meg majd a szerelem viadalát, sír is, jajgat is, és vérében hever majd,
mint akit megöltek. Erre azonban nem kerül sor, egyrészt mert Khloé fél az
agresszió következményeitől, másrészt a bonyodalmak elsodorják, majd a
házasság révébe vezetik a szerelmeseket. A nászéjszakán Daphnisz azt is
megteszi, amire Lükainión tanította. „Khloé pedig csak most tudta meg,
hogy amit addig az erdőn csináltak, pásztorgyerekek játéka volt csupán.”10
Ez a végtelenül semmitmondó epikus befejezés végül is hatalmas hiányérzetet hagy bennünk. Hiszen a tulajdonképpeni szerelem a testi szerelem
kiteljesedésében is meg kellene, hogy mutatkozzon. De ha arra gondolunk,
hogy a nemi szerelem testi aktusaiban létrejön a legkonkrétabb közös világ,
ami a kívánásnak mindig megragadható formát ad, mégis csak azt mondhatjuk, hogy a gyermekszerelem, a gyermekek szerelme minden máshoz
képest hasonlíthatatlanul nagyobb erővel képzi meg, hozza létre a másik
vágyott jelenlétét. Ez a legmisztikusabb és legfilozofikusabb szerelem, nincs
szekvencialitása, azaz belső időisége, idői tagoltsága, csak magas intenzitása. Mindannyian úgy emlékszünk vissza rá, mint valami olvasztó forróságra, amely igen gyakran könnyekkel jár, de mindig megmaradunk benne,
akár egy zárványban.

3. Racionális rend a vágystruktúrával kapcsolatban.
A modernitás álláspontjának néhány jellegzetessége
Ha más esetekben egy eleve adott konceptusból kiindulni jelenthet dogmatikus apriorizmust, a vágy esetében talán mégis érdemes felhasználni a
filozófiai hagyomány vonatkozó elemeit. A vágy ugyanis tapasztalati tény

10 I. m. 124.
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vagy lehet tapasztalás tárgya, bekerülhet és be is kerül a filozófiai kutatás
spektrumába. Ezzel kapcsolatosan nem nehéz kiterjeszteni a vágy tapasztalhatóságának a kérdését a nemi vágy, erotikus vágy, illetve a szerelmi vágy
tapasztalatára vagy tapasztalhatóságára. A modernitás filozófiái – a ráció
rendteremtő hajlamából kiindulva – sok esetben megfogalmazták az átcsapás, az inflexió lehetőségét. Pascal a következőképpen vélekedett a Gondolatokban (95.):
„Az emlékezet, az öröm; az érzelmek; még a geometriai tételek is érzelmekké válnak, mert az értelem természetünkké tudja
tenni az érzelmeket, és el tudja törölni a természetes érzelmeket”.11

A természetes érzelmek befolyásolhatóak, és a szerelem mint alapvető
nyelvi és kulturális összefüggésekben és szemantikákban jelentkező érzelmi
komplexus, nagyon is befolyásolt kulturális-nyelvi meghatározottságai által. Abban, hogy valahogyan szeretünk, benne van a korszakban elismert,
tanított és tanult forma is, amelyet a már említett kulturális-nyelvi összetevők közvetítenek. A dolgozatunk elején említett közhelyek – amelyeket
ugyan nem lehet a reális viselkedésben követni – éppenséggel arra irányítják a figyelmünket, hogy például a szerelem sem örök, nincs örök szerelem.12 Viszont a szerethetőséget folyamatosan meg lehet teremteni és fenn
is lehet tartani, jóllehet nem feltétlenül azon a módon, ahogyan a nagy
kurtizán- és csábítótörténetek azt eszközszerűen leírják: folyamatos hódítás
és csábítás, a szerelem művészeti eszközei révén. A szerelem és a szeretet
sem lehet azonos a változó emberek között, de azt mégis lehet változtatni
valahogyan a változó minőségeink rendjében, kell lennie egy erre irányuló
tevékenységnek, amelyet a pszichoanalitikus szóhasználat rendjében lehet
szerelmi munkának nevezni. A szerelem munkája képes felfedni a szerelem
alkati elemeit, összetevőinek a rendjét, revelálhatja ezt a különös dimenziót
11 Blaise Pascal: Gondolatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. 87.
12 Evvel kapcsolatban a következőképpen vélekedik Pascal (123. gondolat): „Ez a
férfi már nem szereti azt, akit tíz évvel ezelőtt szeretett. Meghiszem: sem a nő, sem ő
maga nem ugyanaz. Akkor még fiatalok voltak mind a ketten, most azonban egészen
más az asszony. Talán még mindig szeretné, ha olyan volna, amilyen akkor volt”. I. m.
98.
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– tehát valamilyen szubsztanciális tartalmat ad neki. Nem vonatkoztatható
el attól a reflexiótól, hogy „éppen szerelmesek vagyunk”, ettől a konstatált
tényt kifejező konstatatív ítélettől, mégis az érzelemre utal vissza, a Másikkal kapcsolatban érzett szerelmi vágyra, és az azzal kapcsolatos testi késztetésekre. Ha ezek nincsenek meg – kontakt módon vagy akár a szerelem
Másikjának a hiányában –, akkor el kell ismernünk, hogy a szerelem a
földről az égi dimenzióba távozott. És nyilván ezt is meg kell becsülni. A
legfontosabb azonban az, hogy – amint talán a fenti gondolatok igazolhatják – a szerelem igenis lehet a filozófiai reflexió tárgya, amennyiben tapasztalati tényként és a reflexiós összefüggésekbe kerülő személyes tapasztalatként beszélünk róla. Itt a legtöbbször viszont már tényleges zavart okozhat
az, hogy a szerelemről szóló beszédben az én és a másik tapasztalata vagy a
kettő összefüggő tapasztalata, ipszeitás és alteritás változó formái elfedik a
végeredményben és alapvetően mégis érzelmi/kontakttartalmat.
Itt ismét csak vissza kell utalnunk az alapvető besorolási kérdéshez: a
szerelmi vágyhoz mint vágyhoz. Azaz a vágyhoz. A modernitás alapjában
véve megőrizte a klasszikus sémát. Descartes némiképpen átminősítette a
vágyat, és a szenvedélyek alá sorolta. Ebben most nem is azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a szenvedélyeket alapvetően az agyban lakozó
életszellemek által kiváltott mozgásnak (hasznos cselekvési késztetésnek)
nevezte, hanem hogy ezt egy idői összefüggést konstituáló lelki mozgásnak
tartotta, és a vággyal kapcsolta össze. Ugyan a vágy a hat elsődleges szenvedély egyike, mégis kitüntetett szerepe van. A lélek szenvedélyeiről szóló
munkája 57. §-ában a következőképpen fogalmazott:
„A jónak és a rossznak ugyanebből a megfontolásából13 születik az összes többi szenvedély. Ámde hogy rendezetten mutassam be őket, különbséget teszek az idők között, s figyelembe
véve [395.], hogy a szenvedélyek inkább arra ösztönöznek bennünket, hogy a jövőre legyünk tekintettel, semmint a jelenre
vagy a múltra, ezért a vággyal kezdem. Mert nem csupán akkor,
amikor olyan jó megszerzésére vágyunk, amelyet még nem bir-

13 Előzetesen Descartes a szeretetet úgy határozta meg, hogy azt egy nekünk megfelelő, avagy jó dolog váltja ki, s ezzel ellentétben a gyűlöletet valami olyan dolognak
tekintette, amelyet egy nekünk meg nem felelő, avagy rossz dolog vált ki.
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tokolunk, vagy olyan rossz elkerülésére, melynek bekövetkeztét
lehetségesnek tartjuk, hanem akkor is, amikor csupán valamilyen jó megmaradását, vagy rossz dolog távollétét kívánjuk; tehát mindezek alkotják e szenvedélyek kiterjedését, s nyilvánvaló, hogy mindig a jövőre van tekintettel”.14

A vágy itt kiemelt szerepet kapott az érzelmek összefüggésrendszerében,
jóllehet már az arisztotelészi lélekfilozófiában is találkozunk a vágy jövődimenziójának a megjelenítésével. A szerelmi vágy a jelenben tapasztalható,
de a szerelmet a jövőben is fenn kívánja tartani – itt már megint közel kerülhetünk az örök szerelem közhelyéhez. Hiszen: ha a vágy folyamatos,
akkor egy folyamatos jövővel van kapcsolatban. A valóságot a szerelemnek
az biztosítja, hogy azt a vágy időben szituálja, de ez természetesen nem lehetséges a vágyfenntartó alany (a szerelmes, a szerető) folyamatos „szeretése”, szerelemmunkája nélkül, ami egy sajátos személyiségi involvement-t
jelent. Ennek a fenntartásnak természetes ellenségei vannak az önszeretet,
az unalom és a kényelem formájában, és ez a fenntartás alighanem csak
kölcsönösségi alapon valósulhat meg. Ezek szerint a szerelem folyamatában
nagyon nehéz vagy nagyon nehezen fenntartható érzelmi és kapcsolati valóság, nagyon sok elemet kell totalizálnia,15 a látszattal szemben nem egyszerű, hanem nagyon is komplex valóság. Természetesen itt nem egy lehetetlen filozófiai feladat megoldásáról van szó, hanem a vágykielégülésről,
illetve a vágykielégülések folyamatáról, amely maximalizálja az örömet, és
az örömös formában szépnek is tünteti fel az embert a maga számára is.
Ebből a szempontból még inkább megérthető a szeretet-gyűlölet összefüggésébe elhelyezett szerelem átalakulása tiszta gyűlöletté: az a szerető gyűlöl,
akitől a legmagasabb vágykielégülés lehetőségét, a saját szépségét is biztosító örömet teljes mértékben elvették, és ezzel az önmaga számára legfontosabb dimenzióban (a szerelmes helyzetében) megszüntették. A Másik lett a
legfőbb rossz, amelyre abszolút gyűlölete irányul. A szerelmet felváltó gyű14 René Descartes: A lélek szenvedélyei és más írások. L’Harmattan Kiadó‒Szegedi
Tudományegyetem Filozófia Tanszék, Budapest, 2012. 97.
15 Amikor mindennek ellenére a szerelem csodájáról beszélnek, alighanem éppen
arról a képességéről van szó, amelynek értelmében a személyiség teljességét minden
komponensében és összességében képes afficiálni, megszólítani, és valamilyen – jó vagy
rossz irányba (az úgynevezett elkárhozott szerelem esetében) – elmozdítani.
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löletben megfogant gyilkosságnak a leginkább a fenti értelemben vett ontológiai magyarázata van, és a kriminológiai másodlagos, az eseti körülményekre vonatkozik.
A fenti értelmezések mind amellett érvelnek – a vágy kétségbe nem vonható valóságából kiindulva –, hogy a szerelem lehetséges. Az európai filozófiában sok olyan véleményt, demonstrációt találunk, amely szerint nem
lehetséges. Ezeknek a véleményeknek az egyik típusa az önszeretet kétségbe
nem vonható primordialitásával érvel, amelyhez képest a másik szeretete
csak másodlagos lehet. Klasszikus érv a Pascalé: „Önszeretet. – Az önszeretetnek és az emberi énnek az a természete, hogy csak magunkat szeretjük és
csak magunkra vagyunk tekintettel”.16 Pascal gondolatmenete ezek után az
ember önszemlélete felé vesz irányt, az ember ugyanis kénytelen-kelletlen
tudomásul veszi gyarlóságát, és igyekszik, minden áron, elrejteni azt. És
természetesen a másik elől is el kívánja rejteni fogyatékosságait, hibáit és
bűneit, szimulákrumot hoz létre. Ugyanezt az érvet használja egy igen divatos és hellyel-közzel filozófiai érvelést is használó, a szerelemről szóló irodalomban sokat idézett szerző, Robert Poulet is. Szerinte az a folyamat,
amely tulajdonképpen lehetetlenné teszi a szerelmet, már a vágy eltérítésével megkezdődik. A vágy tulajdonképpen és önmagában ártalmatlan dolog
lenne, ha az illedelmesség kedvéért meg hogy a kielégülést még kellemesebbé tegyük, nem vennénk kölcsön a konvencionális szerelem kelléktárát, azt
ígérvén a szerelmünknek, hogy örökké szeretni fogjuk őt, jóllehet csak tíz
percig volnánk hajlandók őt szeretni.17 Robert Poulet és nyomában más
kortárs szerzők megfeledkeznek azonban arról, hogy itt nemcsak egy illuzív
valóság felépítéséről van szó, amelyben eleve benne van a rosszhiszemű
megtévesztés lehetősége, hanem arról az időteremtésről is, amelynek értelmében a szerelmesek egy közös időre játszanak, idősítik érzelmeiket és kapcsolatukat. És amikor befejeződik a kapcsolat, valóban úgy érzik, hogy kiestek valamilyen időből és visszatértek egy másikba. Amikor Kierkegaard a
romantikus szerelem közvetlenségével kapcsolatban megjegyezte, hogy az a
természeti szükségszerűségen és az érzékin mindig átcsillanni tudó szépségen nyugszik, ugyanakkor megállapította:

16 Blaise Pascal: i. m. 89.
17 Robert Poulet: Contre l’amour. Éditions Denoël, 1961. 7.
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„Bár e szerelem lényegileg az érzékin alapul, mégis az örökkévalóság ama tudata nemesíti meg, hogy az örökkévalóság bélyegét viseli magán. A szerelmesek meg vannak győződve arról,
hogy viszonyuk önmagában véve teljes egész, mely soha nem
változhat meg. De mivel ez a meggyőződés csupán természeti18
meghatározáson alapul, ezért az örökkévaló jelleg az időbelire
támaszkodik19 és ezzel megszünteti önmagát. Mivel ez a meggyőződés semmiféle próbát nem állt ki, semmiféle magasabb
alapot nem talált magának, így csak illúzióként jelenik meg, s
ezért oly könnyű nevetségessé tenni”.20

Nem szabad nevetségessé tenni, teszi hozzá Kierkegaard, mert a romantikus szerelem „analóg az erkölcsössel az állítólagos örökkévalóságban”, abban az értelemben, hogy megvannak az eszközei a puszta érzékiség leküzdésére.
„Az érzéki ugyanis a pillanatnyi. A pillanatnyi kielégülést keresi, és minél kifinomultabb, annál jobban ért ahhoz, hogy az
élvezet pillanatát kis örökkévalósággá tegye. Ezért a szerelemben levő igazi örökkévalóság, mely az igazi erkölcsösséget jelenti, menti ki tulajdonképpen az érzékiből. Ám az igazi örökkévalóság megvalósulásához akarati meghatározásra van szükség…”21

Kierkegaard-nak erre a distinkcióra azért is szüksége volt, hogy a szerelmet átépíthesse a házasságba (a reflektáltság lehetőségeire alapozva). A későbbi korok gondolkodói maradéktalanul átvették ennek az érvelésnek a
formáját, de mivel jóval szkeptikusabbak voltak a szerelem lehetőségét illetően, az örökkévalóság illúziójához eleve ennek a kijátszhatóságát (azaz a
rosszhiszeműséget) kapcsolták.

18 Itt a természetit a „nem reflexív” értelemben használja Kierkegaard.
19 Azaz: hogy dialektikus értelemben az örökkévaló idő sem más, mint a mindennapok konvencionálisan megélt ideje, mert ahhoz képest tartja önmagát örökkévalónak, nem dialektikus tagadás, nem jött létre reálisan más időként.
20 Søren Kierkegaard: Vagy-vagy. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 589‒590.
21 I. m. 590.
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E sorok írója szerint Kierkegaard klasszikus veretű gondolatmenetében
van egy problematikus rész: ez pedig a reflektáltság automatizmusáé, amely
az ész ítélőszéke előtt megjelenített szerelemre vonatkozik. Pontosan az automatizmussal van a baj: a szerelemhez ugyanis egy erős hit- és meggyőződésbeli összetevő kapcsolódik: hogy tehát valami mint ez szerelem (a különböző komponensek diffúz összeszerveződéséből végül is ez lett – szerelem).
A szerelem meglétével kapcsolatos hitállapotból pedig nem egyszerű és
nem automatikus dolog a reflexióban megjelent szerelemhez eljutni. Ehhez
valami zökkenés vagy legalábbis kijózanodásszerű dolog kell, amelynek a
folyamán valóban elkezdjük tudomásul venni a másikat, és ezzel kapcsolatban elemezni szerelmi állapotunkat, viszonyunkat. Kierkegaard hisz a
szerelem lehetőségében, a különböző korok ehhez a kérdéshez másként viszonyulnak. Feltételezésem szerint a poszt-posztmodern kor a legkiábrándultabb, és ez a párkapcsolatokat illető tanított modelljeiben is tükröződik.
A szerelem eltéríthetőségének a kérdéséhez visszatérve: a vágyat pedig
kétféleképpen lehet eltéríteni: a szenvedély, valamint a széptevés révén. A
szenvedély – Robert Poulet szerint – a természet megszabta követelmények
határain túl viszi a vágyat, olyannyira, hogy mindig hozzárendeli a kielégülést. A másik eltérítés azt jelenti, hogy a természet követelményeit helyettesíti egy tetszetős szimulákrummal, amelyből mindig hiányozni fog az erőszaknak az a mozzanata, amelyben a nemek összekapcsolódása megtörténik.
Mindkettőnek az az eredménye, hogy az élvezetet meghosszabbítja, mégpedig így az egyik az elszenvedést kapja, a másik pedig a játék kiterjesztését.

4. A szerelem nyelvének a kérdései
A szerelmi nyelvezettel kapcsolatos irodalom általában egyetért abban,
hogy a nyelvvel kapcsolatos kérdéseket a testiséggel kapcsolatban és annak
alárendelve kell elemezni. A testiség összefoglaló konceptus, amelynek alá
kell rendelni az erotikus testiséget (annak a szélsőségeivel), a testbeszédet
(gesztikulációt és mimikát). A szerelmi viszonyban minden a testi-erotikus
kapcsolattal – vagy az azokra való diszkrét utalásokkal – kezdődik, itt a
folyamatos kontaktus vagy annak a lehetősége a lényeges (amin csak a testi
másállapotok vagy a betegség változtatnak). Az elidegenedés a kontaktus
visszautasításával kezdődik. Az, hogy a másik testének a birtoklása milyen
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mértékű, az kulturálisan is meghatározott kérdés – itt és most természetesen csak azzal az összefüggéssel foglalkozunk, amely a reális szerelmi viszonyban a kölcsönösség alapján elfogadott és megengedett, tehát mindenképpen korlátolt és határos. És ez alapvetően abban a dimenzióban
gyökerezik, amely a másik testének a szeretetét jelenti, elismeri annak autonómiáját és méltóságát.
A dilemma abból fakad, hogy a szubsztanciális testi viszonyt a nyelvi
dimenziónak mintegy le kell képeznie. Ez a leképezés nem lehetséges a
mindennapok nyelvi eszközeivel, amelyek az átlagos kommunikáció céljait
szolgálják, ehhez egy sajátos nyelvezetet kell létrehozni. E tanulmányban
már utaltunk a Longosz-regény egyik igen fontos, revelatív helyére, amelyben a Daphniszt érő varázslat (Khloé testének a látványa) a kimondhatatlan tartományába kerül. Ezt azonban mégis ki kell mondani, a szerelmesek
egymás tudomására kell, hogy hozzák: varázslatosak egymás számára. És
ezt meg is teszik, méghozzá több szinten és több módon. Verseket írhatnak
egyásnak, ismert verseket mondhatnak egymásnak és akkor az esztétikai
szféra lehetőségeivel élnek, mintegy közvetett módon, de kikerülik a köznyelvi csapdát. A többség azonban mégis a mindennapi nyelvre van utalva,
és akkor például azt mondja ki, hogy „te vagy a legszebb”, és nyilvánvalóan
valótlanságot állít. Tehát a nyelvhasználat a logika feltételein kívül kerül,
azaz kijelentéseinek igazságtartalmát nem az igaz/hamis értékek szerint fogalmazza meg. Lehet azt a nyelvi változatot is alkalmazni, amelynek értelmében „számomra te vagy a legszebb” – ez azonban nem hatásos, márpedig
a szerelmi beszédben a hatásnak, a meggyőzésnek fontos szerepe van. Nyilvánvaló tehát, hogy olyan fajta nyelvjátékot kell felépíteni, amelyben a
nem szabályszerűség érvényes. Amennyiben nem szabályos világról van
szó, hanem egy olyanról, amelyben a (szerelmi) „betegség”, „bolondság”,
„gúzsba vertség”, „titokzatosság” és „felfoghatatlanság” érvényesül, akkor
az ezt megszólaltató és kifejező nyelvnek is másnak kell lennie. A szerelmi
nyelvezet jellemzőit a következőképpen gyűjti össze Umberto Galimberti:
„Mivelhogy mindez minden nyelvi ellenőrzésen túlra téríti
el a szerelmi diskurzust, ennek a szabálytalanságnak köszönhetően lehet kifejezni a kimondhatatlant, megerősíteni a hazugságot, meggyöngíteni az igazságot, minimalizálni az árulást,
ellentmondani a már egyszer kijelentettnek, elsimítani a kétér-
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telműséget, bátorítani a hamis lépést – mindezt a kommunikációs szint ama megváltoztatásával, amelyen az ellentmondások
eltűnnek, még akkor is, ha a koherencia hiánya szembetűnő”.22

Vajon azért volna ez, mert a szerelmesek szeretnének valamiféle szemléleti és ezzel kapcsolatban nyelvi káoszban élni? Nem, Galimberti válasza
szerint a szerelmesek igenis szeretik az igazságot, de együtt kell élniük illúzióikkal, amikor pedig az illúziók összeomlanak, a szerelem őrületté válik,
még mindig menthetjük önmagunkat, amennyiben irracionalitásunkra
hivatkozunk, megtéveszthető hiúságunkra, valamint a szenvedély támasztotta állhatatlanságunkra. Voltaképpen a szerelemben rejlő „rosszhiszeműség” arra a paradoxonra vezethető vissza, amely egyrészt „a szerelem örök”,
másrészt „a szerelem a pillanatban van” kijelentések ellentmondásából adódik, ráadásul a megélés szempontjából az örök a pillanatban élhető csak
meg. Ha azt is kimondjuk, hogy a szerelem pillanata más, mint a mindennapi élet pillanatai, amelyek mégiscsak pillanatszerűek, azaz mulandóak,
akkor joggal juthatunk el ahhoz a következtetéshez, hogy legalábbis módszertani szempontból „a szerelem örök” állításról nem lehet lemondani.
Ennek a tartalma az, hogy egzisztenciális értelemben a szerelem pillanatában éljük meg magunkat, a másikat, a kettő egymásra utaltságát el egészen
a végső odaadásig, valamint a megélés megélését is. (Még az egyedülvalóság
állapotában levő ember tudatát is kitölti az, hogy szerelmes, megéli azt,
valamint, ennek a fókuszában, az individualitására vonatkozó egyéb helyzeteit és állapotait – reménytelenséget, boldogtalanságot. Az egzisztencialista irodalom gyakran ennek az analízisével foglalkozik.)
Ha tehát elfogadjuk, hogy a szerelem nem a mindennapokhoz tartozó
életesemény, amelyben a résztvevők ezt az eseményt excesszusként (kivétel,
túlzás, mértéktelenség vagy legalábbis nem mindennapiság) minősítik, ha
megengedjük, hogy észveszejtő, felzaklató eseményként, valamint abszolút
(a mindennapok szürke átlagától messzemenően eltérő, abszolút egyedi)
eseményként élik meg, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy minden nyelvi
megnyilvánulás ennek minden részletét, minden – jó és rossz – vonatkozásában valamiképpen magyarázza, illetve összefoglalja, totalizálja. (Ez meg-

22 Umberto Galimberti: Le cose dell’amore. Feltrinelli, 2004. 141.
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felel ama ontológiai totalizációnak, amelyről az előbbiekben már írtunk.)
A már idézett Umberto Galimberti a következőképpen jellemzi ezt a szükségszerű nyelvi perspektívát:
„A szélsőséges és paradoxális nyelvi kifejezéseknek az a funkciója, hogy a mindennapos megszokott nyelvjátékokon kívül
más nyelvjátékokat hozzon létre, mert a szélsőségeken és a normális nyelvjátékokon kívül semmi sem indokolhatja a szeretők
elhagyását. A minden mértéket átlépő excesszív szemantika egy
új szabadság terét nyitja meg, amelyre a szerelemnek szüksége
van, mert akkor születik meg, amikor totalizál, amikor a viszony negatív aspektusait is pozitíve tudja értékelni, amikor azt
a magyarázatot állítja fel az én számára, hogy bűvös körben van,
amelyben az összes elemek és mozzanatok fatálisan megerősítik
egymást, anélkül, hogy ebből kiutat lehetne találni”.23

A továbbiakban Galimberti rámutat arra, hogy a totalizáló szemléleti és
nyelvi perspektíva teszi végül is kimondhatatlanná a szerelmet:
„A totalitás követelménye az excesszív nyelvezetből származik, ebben a szerelem és a gyűlölet könnyen átmennek egyik a
másikba, mint egyugyanazon érzés különböző kifejezésformái
és ebből származik, hogy amikor az egyik fél a gyűlölet szavait
használja, azok a másik számára a szereleméinek tűnnek. Minden alap nélkül, a totalizáció követelménye teszi a szerelmet
kimondhatatlanná (ineffabilitás), és e kimondhatatlanság miatt
a szerelem próbája nem lehet a szavakban, hanem csak a testiségben. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy azért a testiség
mégsem döntő próba, mivelhogy szexualitás és érzelem szempontjából az asszony és a férfi nem szimmetrikusak”.

Ezeket helytálló érveknek tartjuk, mert legalábbis rendet lehet teremteni velük a szerelmi viselkedés és a nyelviség kapcsolatának a területén, illetve az ezt körülvevő zűrzavarba.

23 Umberto Galimberti: i. m. 144. sk.
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(Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az olasz filozófus tizennégy kiadást
megélt sikerkönyvében nagyon is sajátságos álláspontra helyezkedik, amelyet nem feltétlenül kell elfogadnunk. Úgy véli ugyanis, könyvének bevezető fejezetében, hogy korunk abszolút technikai környezetbe, technikai
feltételek közé, technikai világba került, teljesen individualizálódott emberének éppenséggel a radikális individualizáció miatt mélyrehatóan meg kell
ismernie és meg kell élnie önmagát, amit csak a szerelem tesz lehetővé.
Tehát a szerelem nem annyira a másikkal kapcsolatos érzés- és kontaktkomplexus, mint sokkal inkább az én mélystruktúrái megélésének az eszköze lett. Ezért aztán a szerelem egyrészt nélkülözhetetlenné, másrészt pedig éppenséggel lehetetlenné vált. Ez az álláspont eléggé radikálisan eltekint
a (szerelmi) vágyaink természetességétől egyfelől, másfelől pedig abszolút
módszertani helyzetbe hozza (az analitikus nézőpontoknak megfelelően) a
pszichikus énnek a mélypszichológiai aspektusait.)

5. Fenomenológiai aspektusok
E tanulmányban nem egyszer utaltunk arra, hogy a szerelem kérdéseinek a tárgyalásakor az interszubjektivitás, az ipszeitás-alteritás viszonyai
megkerülhetetlenek. Radikális állásponton azt is mondhatnánk, hogy a
szerelem tulajdonképpen ez a viszony, avagy – témánknak megfelelőbb
módon kifejezve – egy ebben a viszonyban realizálódott sajátos lényegtapasztalat és annak a folyamata. Ez azonban valóban nem lehet más, mint
egy partikuláris más-tapasztalat, amely egy ugyancsak partikuláris én-tapasztalat relevanciájában jön létre. E tapasztalati immanenciának a tartalma azonban éppen a másikat tekintve sajátos, ugyanis a másikat mindig az
énhez kapcsolt legszorosabb létviszonyban, a (szerelmi együttesben) tartalmasítja, a vágyott együtt-lét formájában. Az együtt-lét az, ami a maga során elfedi a külön-léteket, végeredményben tehát egy együttességtapasztalatról
beszélhetünk, amely be- és kitölti a mindennapokat, lényeges tartalmat ad
azoknak. Ez a lényeg az együttlét, és csak az számít megélt időnek, amelyben ez az együttesség realizálódik. Az együtt-lét vágyott, ugyanakkor a tartalma is a (szerelmi) vágy, amely létrehozza. (És ennek érdekében hallatlanul erős akarati komponenseket is meg tud mozgatni – amint azt
Kierkegaard is jelezte elemzésében). Folyamatosan együtt-lenni azonban a
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partikuláris én és másik olyan fokú igénybevételét jelenti (merthogy a közös-lét a külön-létek nyilvánvaló tagadása), hogy egy adott pillanatban
mintegy visszakéri a saját én-tapasztalatát. A szerelmesek néha abszolút
szükségét érzik annak, hogy ismét magukra maradjanak, és valamivel foglalkozzanak. Egy más, a mindennapok értelmi struktúráiban megtalálható
összefüggésbe mennek vissza, más jelenben, más instrumentációkban veszik tudomásul hallgatag magukat. Az idézett Rousseau-vallomás azonban
nem arról szól, hogy mindketten visszatérnének (mármint ő és Madame
Warens ugyanabba a közös időbe), hanem hogy ő tér vissza mindig az aszszonyhoz, mert minden rá emlékezteti, és itt komolyan kell venni a közhelyes értelmet: az asszony valóban a világ közepe. Ez a közép visszahat Rousseau-ra és mintegy folyamatosan és célirányosan szervezi (mármint az
énlegességét). Döntő kérdés, hogy mikor és milyen erővel tér vissza az
együttesség vágya (és ebben az én megint vágyóként tapasztalja meg önmagát, vágy nélkül nincs értelme visszatérni – ennyiben igazolódik a filozófia
alapsémájának az érvényessége is). A visszatérés élménye megerősítés, és ezt
követi az újra rátalálás, majd az új (megújult) együttesség élménytapasztalata. De ez nem szükségszerű, mert az együtt-létben a másik már idegenként jelenhetik meg, vagy az én változott meg, vagy a másik. Mindezt öszszevéve itt egy intenzív tapasztalatisággal találkozunk, amely folyamatosan
új értelmezési felületeket és értelmezési lehetőségeket hoz létre (ennyiben
itt átmenet kínálkozik a hermeneutikai megközelítések felé). A vágytapasztalat azonban nem önmagába zárt. Tautologikus értelme az, hogy az egyén
továbbra is alkalmas az együtt-létre – hogy ezt a nagyon görög kifejezést
használjuk. Másfelől meg kell jeleníteni azokat az eseteket is itt, amikor
valaki nem akar kiválni az együttesből, fél az újabb önmagaságtapasztalattól. Vagy azért fél, mert voltaképpen mindig is félt, és a szerelemben egy menekülési lehetőséget talált, vagy mert a szerelemben feleslegessé lett az önmagaság-tapasztalata.24

24 Lev Tolsztoj ezt a következőképpen fogalmazta meg Vronszkij gróffal kapcsolatban: „Vronszkij nézetei sokat változtak. Akaratlanul is átragadt rá Anna gyengesége, aki
teljesen átadta magát neki, s csak tőle várta, előre belenyugodva mindenbe, sorsa eldöntését. Ő sem hitte már, hogy ez a viszony véget érhet, ahogy akkor gondolta. Becsvágyó
tervei megint a háttérbe szorultak; kilépett, érezte, abból a tevékenységi körből, amely-
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Amikor elemzéseinket az interszubjektivitás hagyományos Én-Másik dualitásába helyezzük, természetesen nem feledkezhetünk meg a társadalmi
környezetről, a szerelmi viszony közösségi-társadalmi beágyazottságáról és
részben feltételezettségéről. Ez azonban más társadalomtudományi szakágak
feladata. A mi szempontunkból ott kínálkoznak más tapasztalatelemzési felületek, ahol az én vagy a másik eleve kettőst, párt jelent: ha például az egyik
szerelmi partner egy kisgyermekes anya vagy éppen apa. Ebből a szempontból válik fontossá az a megoldás, amelyet Tolsztoj ad az Anna Kareninában.
Annát kisfiához, Szerjozsához – amint Anna megfogalmazza a regény egyik
nagy jelenetében – az utóbbi időkben „a szeretet áradása” kapcsolta. Az eltervezett halál árnyékában ugyanúgy szakítania kellett vele, mint Vronszkijjal.
Az utóbbival kapcsolatban – lenyűgöző monológjában – azt fogalmazza
meg, hogy amíg a másik egyre távolodik, ő egyre közeledik.
A tapasztalatiság dimenziójában a szerelemmel kapcsolatban is megjelenik a másik értékességének a tapasztalata. Hume szenvedélyelméletében
oka van annak, hogy valakit szeretünk: a jó tulajdonságai. Nyilván ezeket
valamilyen módon meg is kell tapasztalni. Tolsztoj regényében is megjelennek Anna Karenina (legmagasabb rendű) értelmi és fizikális tulajdonságai,
Vronszkij számára a szó szoros értelmében lenyűgöző tapasztalatfolyamként, Levin számára emblematikus portréban összefoglalva. A népszerű
irodalomban el szoktak játszadozni azzal, hogy a szeretett lény rossz tulajdonságai (annak a tapasztalata) végül is eltávolítanak tőle, vagy – azokat is
el kell fogadnunk, sőt megszeretnünk. Ez az elválasztás azonban túlságosan
leegyszerűsítő séma; az ember egységében, látható és nem látható (elrejtett)
tulajdonságainak konszenzusában nyilvánul meg. Ezzel kapcsolatban a szerelem vakságát éppen annyiszor szokták idézni, mint a szerelem különös
megértő intuícióját (a szív éleslátását), ami alighanem az idézett együttesben létrejött közös intelligenciából is származik. (Megtanulunk a másik
szerint is érzékelni, érezni és értékelni.)
A kiválás-visszatérés az együttes-létbe időbeli szekvenciákat, időbeli folyamatokat képvisel, amelyben az együtt-lét nyilván a központi referenciaidő, amelyhez képest nevezhetőek meg az elő-, illetve utóidők: a szerelem

ben minden meg volt szabva, s egészen átadta magát érzéseinek. Ez az érzés pedig mind
erősebben és erősebben fűzte őt Annához”. IV. rész 2.
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ideje, amelyet történeti narratíva képvisel. A szeretők erre a narratívára hivatkoznak mindig, amikor vissza akarnak térni a közös, központi, referenciaidőbe. Mivel azonban minden szerelem egyedi események sorozata is, a
további elemzésnek az eseménytörténeti szekvencialitásban kell felmutatni
a közös időkonstitúció sajátosságait.
Elemzésünkben a szerelem belső tartalmi összefüggésrendszerei meg
tudnak mutatkozni a klasszikus filozófia vágyperspektívája felől, főleg annak alapján, hogy a szerelmi vágynak minden emberre nézve van lehetősége és egyesek számára valósága is. (Szerettek, szerelemként ismerték fel és el
kontaktérzelmeiket in situ, majd reflexíve is szembenéztek tapasztalataikkal.) Sikerrel használhatjuk a szerelmi nyelvezet mindmegannyi kulturális-irodalmi toposzát, a közhelyek virágnyelvét is ideértve: olyasvalamire
utalnak, aminek a megragadására mindennapi nyelvezet nem alkalmas. A
szerelmet a leginkább a szerelem a tudatban befolyásolja. A személyes öntudat átfogja saját szélsőségeit, extremitásait, és mintegy átszervezi magát
egy sajátos, a másikkal kapcsolatos teljes kitettséggel kapcsolatban (a kulturálisan konvencionális szerelem esetét a mi elemzésünk szempontjából
nem tartottuk mérvadónak). Végül a személyes tudathoz adódik a civilizatorikus tudat mint elszenvedés – amely szintén kialakítja a szerelem viselkedés- és magatartáskódjait. Abban bizonyára igaza van Umberto Galimbertinek, hogy a technikai társadalom és ami ebből következik, az emberi
viszonyok eltechnicizáltsága mélyrehatóan átalakítja akár vágyainkat és
szerelmi dimenziónkat is, ámbár kételkedem abbeli perspektívájában, hogy
ez az átalakulás kizárólag az individuum önátélésének, egyféle menekülő
szabadságkeresésnek az irányába visz. Ugyanakkor az is túlzás lenne, hogy
már csak a szerelemben lehet „komolyan venni” a Másikat mint embertársunkat. Az is hiteltelen lenne, ha valamilyen nyilatkozatot tennénk egy
természetelvű álláspont mentén, vagy felszólítanánk embertársainkat arra,
hogy szeressenek. Egész vallásos-ezoterikus, kulturális iparág foglalkozik
ezzel is. Sok esetben sikerrel fedik el, vonják okkult ködökbe az egyéni
utakat és kezdeményezést.
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A bizalmatlanság fenomenológiája

Tanulmányunkban a bizalommal kapcsolatban három alapvető kérdést
vetünk fel. 1. Melyek voltak a posztmodern társadalmak ama feltételei (bizalmi válság), amelyek miatt a bizalom kérdése a társadalomszervezés és
gazdaság megkerülhetetlen problémájává változott? 2. Hogyan kerülhetett
– hasonlatosan az elismeréshez – a bizalom is abba helyzetbe, hogy a társadalom-, politika- és gazdaságtudományok, valamint a filozófia központi
interpretációs, reflexiós és normatív fogalmává váljon? 3. Miért alkalmas a
bizalom/bizalmatlanság kontráriusa arra, hogy a szubjektív és interszubjektív
dimenziók fenomenológiai tapasztalati lehetőségévé válhasson?

1. Posztmodern válság és bizalom
Az utóbbi évtizedekben a bizalommal és bizalmatlansággal kapcsolatos
filozófiai kutatások megsokasodtak. Jelentős eltérések vannak az egyes
nemzeti összefüggésekben kialakult konceptuális keretek között, amelyeket nem lehet nem figyelembe venni. A kérdésünk szempontjából a diszkussziókat és a vitát elindító munka a késői posztmodernitásban alighanem a híres jobboldali politikus, Alain Peyrefitte könyve volt: La société de
confiance. Essai sur les origines et la nature du développement.1 Ebben az
európai (gazdasági) fejlődés kérdéseiről van szó, amelyet a szerző – klasszikus auktorokra hivatkozva – a bizalom éthoszára vezet vissza, amely mintegy felborította a hagyományos tabukat, és az újítást, a mobilitást, a versenyt, a racionális és felelős kezdeményezést favorizálta. Nyilván, a könyv
üzenete az volt, hogy ezeket a bizalmi viszonyokat kell helyreállítani a francia társadalomban. Mintegy erre is válaszolt Pierre Rosanvallon híres, sok
nyelvre lefordított és erősen vitatott könyve, a La contre-démocratie. La

1 Alain Peyrefitte: La société de confiance. Essai sur les origines et la nature du développement. Éditions Odile Jacob, 1995.
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politique à l’âge de la défiance.2 Ebben a szerző azon az állásponton van – és
számomra ez igen fontos elméleti feltételezés ‒, hogy maga a bizalmatlanság hív létre a civil szféra rendszerében és a társadalmi aktivizmusban olyan
„intézményeket”, amelyek a bizalmi tőkékre épülő képviseleti, látható demokráciáknak mintegy ellenintézményei. Ezt azért tartom fontosnak, mert
mintegy szubsztanciális jelentéssel és tartalommal ruházza fel a bizalmatlanságot. Ámde itt is találkozunk a paradoxonnal: ahhoz hogy a társadalmi
bizalmatlanságnak megfelelő politikai cselekvési eljárásokat és intézményeket hozzanak létre, az ágenseknek bízniuk kell egymásban. Végül itt említjük meg a közgazdász Yann Algan‒Pierre Cahuc szerzőpáros La société de
défiance. Comment le modèle social français s’autodétruit. c. munkáját. Szerintük a főleg a redisztributív korporativizmusnak, az etatizmusnak és a
korrupciónak köszönhető bizalom-deficit, tartalmilag bizalmatlanság,
amelynek különböző fokozataival számolnak, megszünteti a társadalmi dialógust, illetve „légüres teret” hoz létre az állami struktúrában, amely drámai mértékben lerontja a hatékonyságot. A bizalmatlanság tehát hatóerő,
a nem megbízható politikusok és a nem megbízható társadalmi, gazdasági
és politikai intézmények a nem megbízhatóság percepciójában olyan tárgyat hoznak létre, amely a mindig változó, újrakalkulálandó társadalmi és
gazdasági környezet és valóság horizontjába helyezi a megítélés tárgyát. A
bizalmatlanság kalkulusában végzett tárgykonstitúció újra felvesz és ismétel, ámde ez az ismétlés semmilyen haszonnal nem jár, mert nincs hatása a
következő kalkulusra, nem ad algoritmust, nem szabályszerű, csak a szabályszerűtlenség a normája.
Az angolszász nyelvterületen folyó kutatások, elméleti összegzések egyik
jelentős opusa a Russell Sage Foundation kiadásában 2004-ben megjelent
Distrust c. gyűjtemény, monografikus összefoglalás, amely a gazdasági menedzsmenttől a társadalmi csoportok kollektív bizalmatlanságon alapuló
paranoiáján át a terrorizmusig tárgyalja a kérdés különböző aspektusait.
Ebből természetesen nem hiányzik a filozófiai perspektíva és összefoglalás
sem. A kérdésnek szentelt fontos tanulmányában Edna Ullmann Margalit,
a jeruzsálemi egyetem professzora, aki a kérdés egyik legjobb szakértőjének

2 Pierre Rosanvallon: La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance. Paris,
Seuil, 2006.
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számított 2010-ben bekövetkezett korai haláláig, néhány, a kérdés elemzésével kapcsolatos módszertani megállapításból indult ki, amelyekkel egyetérthetünk. Felfogásmódjában keverednek az analitikus szempontok egyfajta szubsztancializmussal, a kontinentális filozófia fogalmi elemzési hagyományainak – hogy ne mondjuk tudományos metafizikájának – megfelelő
módon. Eszerint – írta –, a bizalmatlanság lévén a bizalom negációja és
kontráriusa, de nem kontradiktóriusa, a bizalmatlanság megértése hozzásegíthet a bizalom jobb megértéséhez is. Ez a megközelítés abból a kétségbe
nem vonható tényből indul ki, hogy bizonyos feltételek között valamilyen
szubjektív valószínűsítés alapján a bizalmatlanság (nem megbízhatóság)
relacionális vagy perszonális opcióját választjuk. Tehát a bizalom és bizalmatlanság között van egy köztes kontinuum (between), exkluzívak, de nem
exhausztívak egymás vonatkozásában. Ezzel a beállítással szemben a mi
kérdésünk megint csak az, hogy vajon a szekundér (a meglévő bizalom leépülése után létrejött bizalmatlanságban nincs-e valamilyen többlet a
primér bizalmatlansághoz mint a bizalom tiszta negációjából származó cselekvési indíttatáshoz viszonyítva? Hogy tulajdonképpen kétféle bizalmatlanság van, az egyik, nevezzük negatív bizalmatlanságnak, amely megáll a
bizalom hiányánál, és mintegy határoló, korlátozó cselekedeteket projiciál,
amelyek a bizalomhiányból fakadó következményeket igyekeznek elkerülni. A másik – nevezzük pozitív bizalmatlanságnak – olyan cselekvéseket
projiciál, amelyek mintegy felfoghatóvá és ellenőrizhetővé teszik a másikat
azokban a vonatkozásokban, amelyekben bizalmatlanok vagyunk vele.
Ezeket a különböző bizalmatlanságokat azonban célszerű visszavezetni valamilyen közös eredőre, hogy ne mondjuk, alapra, amelynek az elemzésében egységes eljárásmódokat követhetünk. Fenomenológiai értelemben
tehát valamilyen noematikus lényeget, tapasztalati tárgyat célszerű létrehoznunk, amelyben a bizalmatlanság lényegtapasztalata elérhető. Dogmaként kezelik a bizalom-bizalmatlanság összefüggésben, hogy „a bizalmat
nem lehet akarni”, s hasonlóképpen, a bizalmatlanságot sem lehet akarni.
Nem akarhatok bizalmatlan lenni valakivel szemben, mivel a bizalmatlanság mintegy megjelenik, adott. Ennek lehetnek biológiailag elsődleges, a
szimpátia-antipátia percepciós összefüggéseiben gyökerező formái, de lehetnek egy előzetes tapasztalati összefüggésben megalapozott alakzatai is. A
bizalmatlanság éppen úgy felépülhet, akár a bizalom, egy előzetes megfigyelési és rögzítési rendszeren alapuló strukturáló eljárás során. De ha a
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bizalmat és a bizalmatlanságot „nem lehet akarni”, akkor azzal is számolni
kell, hogy valóban, mindkettő alapjában véve érzelmi természetű. Az érzelmi tapasztalatok azonban ebben az esetben is reflektálhatóak, racionalizálhatóak és nyelvi formába ölthetőek. Az emberek többsége hajlamos arra,
hogy bizalmi-bizalmatlansági viszonyait meghagyja az érzelmi szférában, és
a szív érzületéből származó intelligencia által hagyja magát vezérelni. Csak
abban az esetben jutnak el a bizalom-bizalmatlansági viszonytapasztalatok
a racionális elemzés szintjére, ha valóban nagy a késztetés erre, a gyökeres
csalódás valakiben (amennyiben a kérdést a személyközi viszonyokra vetítjük), az ezzel járó prejudikáció, amely a személyt közösségi stratégiáinak a
felülvizsgálatára készteti. Új viszonyt kell létrehoznia bizalom és bizalmatlanság között, vagy – a személyre vetítve – perszonalizálva, újra fel kell
építenie a megbízhatóság és nem megbízhatóság jellemrajzát. Bizalom és
bizalmatlanság ugyanis másfelől megbízhatósági és nem megbízhatósági
személyes arculatban jelentkeznek, ez pedig lehetővé teszi, hogy a más-tapasztalat, vagy bizonyos értelemben az idegen-tapasztalat fenomenológiai
viszonyrendszereibe utaljuk. Hiszen, ha valakiben már nem bízunk meg,
akkor az bizonyos értelemben idegennek tűnik számunkra, akinek képességeit és készségeit ugyan ismerhetjük még, de intencióit már nem. Intencióit újra fel kell tárnunk, ahhoz, hogy megbízhatósági-megbízhatatlansági
összefüggéseinkben el tudjuk helyezni. A megismételhető személyközi interakcióink világából ilyenképpen átkerülünk az immár nem ismételhető,
mindig újra felépítendő viszonyaink rendszerébe. A megbízhatatlansági
viszony egy folyamatos odafigyelést, készenlétet igényel. A megbízhatatlansági viszonyok, ha nem is feltétlenül a hobbesi értelemben vett, természeti
állapotban gyökerező hatalmi kihívást jelentenek, de feszültséget, nyitottságot igen. Ezen a piacon az ember árát valóban mindig meg kell határozni, ez pedig nem lehet független a tapasztalás minőségétől. A megbízhatatlanokra mindig jobban odafigyelünk, mint a megbízhatókra. A megbízhatók békés anonimátusával szemben a megbízhatatlanok kihívó profilokat
jelentenek, amelyeket folyamatosan fel kell tölteni tartalommal, mert velük kapcsolatban nem érezzük magunkat biztonságban. Minden elemző
kiemeli, hogy a bizalom tapasztalati összefüggései a biztonságot favorizálják, míg a megbízhatatlanság tapasztalata a bizonytalanságnak kedvez.
(Ilyen értelemben nyilvánvaló a gazdaság és bizalom, illetve a politika, valamint a nagyobb fokú bizonytalanság a priori összefüggése.)
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Természetesen az elemzett kérdéseknek nemcsak kapcsolati összefüggései vannak. Az emberek arra törekednek, hogy megbízhatóak legyenek,
avagy megbízhatóaknak látsszanak. Ennek a kérdésnek konszakrált fekvése
van a klasszikus filozófiai hagyományban, a hegeli színlelés A szellem fenomenológiájában vagy a heideggeri kétértelműség mind azt jeleníti meg, hogy
a személy az általános kötelességhez képest személy, saját individualitás
akar lenni, mert hanem csak az általános kötelesség színlelése van, vagy
egyértelműsíteni kívánja egzisztenciáját az erre vonatkozó meghatározottságok, vélekedések rendszerében. A megbízhatóság státusa komoly státus a
társadalomban, amelyből egzisztenciális előnyök származnak, a megbízhatatlanságéról azonban messze nem mondhatjuk el ugyanezt. A filozófia
arisztotelészi hagyománya szerint ahhoz, hogy egyáltalán társas kapcsolataink legyenek, például barátaink, ahhoz, hogy barátkozni tudjunk (jellemes,
becsületes emberekkel), elsősorban önmagunk barátja kell, hogy legyünk,
azaz önmagunkban kell megbecsülnünk a jellemet. Bizalmi-bizalmatlansági viszonyainknak kardinális pontja e hagyomány értelmében is egy önviszony, minden egyéb alapja: az önbizalom, avagy az önbizalomhiány,
amelynek a kontráriusát, az önbizalmatlanságot a magyar nyelv nem nagyon favorizálja. Márpedig az önbizalom genetikus tapasztalata igen fontos, szintetikus tapasztalat, megengedi, hogy képességeink és készségeink
összhangba kerüljenek intencióinkkal, és sikeres cselekvésekben öltsenek
testet. Az önbizalomnak is természetesen vannak fokozatai. Itt az öntapasztalat lehet a másokkal kapcsolatos bizalomtapasztalat forrása, egy feltételezés formájában. Amennyiben tehát én képes vagyok a készségek, képességek és intenciók szintézisére, akkor feltételezhetem, hogy a másik is képes
lehet ugyanerre, megbízok benne. E nélkül a bizalmi prezumpció nélkül
egész sor magas fokon összerendezett csoporttevékenység el sem képzelhető (például a fegyveres testületeknél.)

2. Heterogenitás és homogenitás
2.1. A heterogeneitás világa

Egy régebbi társadalomontológiai hagyomány az emberi cselekvések érzéki motivációját a szimpátia-antipátia (rokonszenv-ellenszenv) viszonyaira vezette vissza, mint az érzékiségből fakadó primer elemekre. 1789-ben
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megjelent művében (Bevezetés az erkölcsök és törvényhozás alapelveibe)
Jeremy Bentham olyan empirikus társadalomontológiát alakított ki,
amelyben a haszonelvű cselevések motivációs rendszerét, tipológiáját részletezte. Itt az arisztoteliánus jóindulat fedezi le a szimpátia adta élvezetek
tartományát. A szimpátia jóindulat, jóakarat értelemben használatos, de
tágabb összefüggések motivációjaként értelmezett, kazuisztikája az emberszeretet, testvéri szeretet, emberiesség, adakozókedv, részvét, együttérzés,
könyörületesség, hála, gyengédség, hazafiasság, közéleti szellem és akár szeretet is lehet. De az odaadás, a testületi szellem is idetartozhat.3 Ezek tehát
a cselekvési motivációban szimpátiamotívumokként jelen levő tartalmak.
Ezek között nem bukkan fel a bizalom, amely eszerint nem hasznos és
nincs élvezeti jellege (a szimpátiából élvezhető minőségek fakadnak). De az
antipátia is élvezeti minőséget jelent. Átfogó tartalma a rosszakarat, kazuisztikája ellenérzés, viszolygás, borzadály, felháborodás. Semlegesebb jelentésében rosszindulat, bizonyos esetekben harag, düh, ellenségesség, de
lehet morcosság, rossz hangulat, gyűlölet, rosszmájúság, acsarkodás, dühöngés, kegyetlenség, zsarnokoskodás, irigység, féltékenység, bosszúvágy,
embergyűlölet és még annyi más. Ezeket a viszonyokat az emberek tehát
művelik, mivel élvezeti értékük van, tehát individuálisan hasznosak lehetnek. Bentham hangsúlyozza, hogy e motívumok lehetnek egyediek, de általában összekapcsolódnak komplexusokká, a társadalmi mezőben lezajló
cselekvés tehát összhatások eredménye.
A modernitás klasszikus társadalomontológiai hagyományában mindig
is megvolt az a koncepció, amely szerint a társadalmi ember saját evolúciós
pályájának törvényei értelmében alakoskodik, színlel. Esetünkben bizalmat
mutathat, jóllehet az önbizalomnak és a másokban való megbízásnak nincsenek meg a tárgyi feltételei. Ilyen értelemben a bizalmatlanság evolúciós
stádium, elemi, és inkább az érzékek világához tartozó tényező, a bizalom
pedig a morális bizonyosságát elnyert kötelességtudó és lelkiismeretes személy tartalmas alakja lehet. A bizalmatlanság tehát nem eshet morális megítélés alá, az egy esete a fejlődés érzéki stádiumának. Ezzel kapcsolatos nézeteit Hegel A szellem fenomenológiája D fejezete 3. részének b. szakaszában

3 Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In: Brit
moralisták a XVIII. században. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 740 passim.
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fejtette ki (A színlelés). A felvilágosodás következménye volt Hegel szerint,
hogy organikusnak fogadtatta el az ember dualitását. A felvilágosodás úgy
vett hatalmat a hiten, hogy szétszakította „a bizalom és a közvetlen bizonyosság szép egységét és beszennyezte a szellemi tudatát az érzéki valóság
alacsony gondolataival”.4 Az önmagában egyszerű, magabizonyos szellem
többé nem követhet egy üres (formálisan hitszerű) magánvalóságot, amenynyiben megtenné, „a tudat számára nyilvánvalóvá lenne, hogy a mozzanatoknak ez az elkülönítése színlelés, képmutatás volna, ha mégis megtartaná”. Az első esetben ezt a fajta morális világképet el kellene utasítani, és ez
esetben a tudat undorral menekülne vissza abból a valótlanságból, amely
igaznak mondja azt, amit nem igaznak tart. A második esetben „a színlelésnek ez a világa nem más, mint a morális öntudatnak a maga mozzanataiban való fejlődése s ezzel a realitása”, de ez még ugyanaz a nem tulajdonképpeni valóság. Képmutatás lenne ezt képmutató módon elfogadni,
amikor tudjuk, hogy ez csak színlelés – zárja le gondolatmenetét Hegel.
Ami azonban itt számunkra módszertanilag a legfontosabb, az annak a
megállapítása és a megállapítás igazsága, hogy igenis, a színlelés egy dialektikus társadalomontológiai stádium, a morális öntudatnak a maga mozzanataiban való evolúciója. Ez a gondolatmenet nem elvont tételeződésekre
hivatkozik, hanem cselekvéselméleti összefüggésekbe ágyazódik. A lelkiismeret evolúciója (és ezt a személyes én három fejlődési stádiumára alapozza Hegel) cselekvés-összefüggéseket jelent, tiszta morális öntudatát a személy mintegy kidolgozza, és ez az elismerésben külső, majd belső realitást
nyer.
A társadalmi valóság strukturális heterogeneitásának egy klasszikus leírása Heideggertől származik. A Lét és idő 37. paragrafusának a fejtegetéseiben a jelenvalólét olyan kommunikációs valóságként van reprezentálva,
amely a fecsegés és kíváncsiság által mintegy előzetes tárgyként, valamint a
tulajdonképpeni tudomásulvétel és megértés mintegy másodlagos tárgyaként, a tényleges valóságként adott a számunkra. A használat és az élvezet
benthami szempontjai itt is feltűnnek (ámbár, természetesen nem a kimondottan utilitárius értelemben), de szintén a cselekvést motiváló ténye-

4 G. W. F. Hegel: A szellem fenomenológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
322 passim.
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zőkként. Heidegger perspektívája általában módszertani értékű: „A kétértelműség nem egyedül a használatban és élvezetben megközelíthetővel való
rendelkezést és bánást érinti, hanem már eleve rögzült a jelenvalólét megértésében mint lennitudásban, kivetülésének módjában és lehetőségeinek
előírásában”, „… a kétértelműség előírja a jelenvalólét lehetőségeit, hogy
még erejük teljében el is fojtsa őket”.5 A fecsegés, ahogyan a kíváncsiság
kezére „játssza” ezt a létmódot, bizonyítja a társadalomontológia dinamikáját. A társas viszonyok értelmezésére Heidegger az egymással-lét (eredendő
és származtatott) terminusait vezeti be. Az eredendő egymással-lét jellemzője, hogy
„először és mindenekelőtt mindenki a másikra ügyel: mit fog
tenni, mondani. Az egymássallét az akárkiben egyáltalában
nem lezárt, közömbös egymásmellettiség, hanem feszült, kétértelmű egymásra-ügyelés, titkos kölcsönös-kihallgatás. Az egymásért álarca mögött ott munkál az ellenségesség egymással”.6

(Hogy itt expliciten is a mi tematikus viszonyaink közé helyezzük: mi
más ez, mint az eredendő bizalmatlanság?!) Heidegger fontosnak tartja
megjegyezni, hogy a kétértelműség egyáltalán nem a színlelésre és elferdítésre irányuló kifejezett szándékból származik, és nem az egyes jelenvalólét
hívja létre. Eredetileg is benne van a világban, a humánontológia ténye,
egyféle clivage, ugyanakkor létösszefüggés is, amely a mindennapiság létstruktúra-horizontján jelenik meg, és ennek kell az önfeltáró és feltárhatósági létjelleget biztosítani.
A filozófiai gondolatok evolúciója tehát lehetővé teszi, hogy a bizalombizalmatlanság összefüggéseit a létheterogeneitás társadalomontológiai
adottságaiként, ugyanakkor azokat a fenomenalitásban reveláló összefüggésekként kezeljük és értsük meg.
2.2. Homogeneitás és komplexitás

Mind az empirikus, mind pedig a dialektikus-racionális, mind pedig a
fundamentálontológiai hagyomány azt exponálja, hogy a társadalom alapjában véve komplex és heterogén összefüggések atipikus rendszere, amelyet
5 Martin Heidegger: Lét és idő. Gondolat, Budapest, 1989. 323.
6 I. m. 325.
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meglehetősen nehéz alapösszefüggések mentén értelmezni és elemezni. Ebben a módszertani dilemmában jelent nagy változást és egy másik utat
Niklas Luhmann, aki abból indult ki, hogy a bizalom tulajdonképpen egy
horizontális kérdés, amely a lehetőségeknek egy elvárásrendszert feleltet
meg, és, mivel mindig kevesebb elvárást tudunk megfogalmazni, mint
amennyi lehetőség van, a lehetőségek ijesztően nagy számával szemben,
alapvető félelmünkkel szemben mégis valamilyen ellenőrizhető struktúrát
állít szembe. Valamiképpen „kimutat” bennünket a félelmeinkből. Ebben
az értelemben a lehetőségeket visszavezeti valamilyen valóságra. A bizalom
módszertani elvként a nagyfokú komplexitást leegyszerűsíti, lehetőséget ad
egy szerkezeti homogeneitás metodológiai érvényesítésére.
Niklas Luhmann közismerten Talcott Parsons „nagy” szociológiájának
rendszerelveit és rendszerkonceptusait alkalmazta metaelméleti megfontolásokként, legalábbis konceptualizációinak egy bizonyos periódusában.
Tény viszont, hogy a rendszerszerűség mindvégig megmaradt szemléletében, jóllehet éppen a vizsgált bizalom-bizalmatlanság szempontjából elmélete – alapvetően fundamentálontológiai és fenomenológiai alapokon –
meglehetősen spekulatív tud lenni. Ezt azért fontos leszögezni, mert ha
ilyen egyelemű konstrukciókat hozunk létre, mint amilyen a környező valóságban érvényes cselekvésmechanizmusok megmintázása, avagy „vázolása” – hogy a sajátos luhmanni terminusokat alkalmazzuk, – kizárólag a
bizalom-bizalmatlanság kontráriusára visszavezetve, nos, ez azt kéri, hogy
ezeket a terminusokat tovább „tartalmasítsuk” és „terjedelmesítsük”, és ezáltal interpretációs lehetőségeiket növeljük. Luhmann-nak kétségtelenül
megvannak a spekulatív adottságai arra, hogy a fundamentálontológia és
mind az ortodox-történeti, mind a Husserl utáni percepciós fenomenológia lehetőségeit kihasználva, a bizalom-bizalmatlanság terminusok interpretatív-normatív erejét és értékét növelje.
Klasszikus értékű meghatározása szerint: „A bizalom mindezek után az
az általánosított elvárás, hogy a másik szabadságát, cselekvéslehetőségeinek
félelmetes potenciálját személyiségének megfelelően kézben tudja tartani”.7 A bizalom nem lehetséges kaotikus körülmények között, a bizalom

7 Niklas Luhmann: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität.
2. erw. Auflage. Enke, Stuttgart, 1973. 40.
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egy olyan környező világban működik, amelyben a cselekvők össze vannak
kapcsolva. A cselekvők szabadságlehetőségei voltaképpen végtelenek, ezért
a határoltság valamiképpen már a kapcsolat tényéből, a relacionáltságból
fakad. Itt kell megjegyeznünk, hogy Niklas Luhmann szerint az a fajta
strukturálatlan interszubjektivitás, amelyet az ortodox fenomenológia hívei a karteziánus meditációk Husserljének tulajdonítanak, félreértés, és
maga Husserl sem így értette a kérdést. Nincs társadalom, emberi együttlét
a kapcsolatok és határok, a relacionáltság nélkül, és ez önmagában is tartalom, amely determinálja az egyes cselekvő szabadságmegnyilvánulásait. A
luhmanni definíció alapvető értelme a másik önkorlátozásának a képességébe vetett hit, és ez a másik ilyen értelemben egy szabadságszerető, szabadságtudatos lény, aki ezen az alapon együttműködő. Az együttműködés
kölcsönös. A kölcsönösség is tartalma a relációnak, jóllehet ennél további
korlátozásokat már nem lehet tenni, hiszen az azt feltételezné, hogy a bizalomnak abszolút értelemben tulajdonítunk normatív értéket.8 Ez nincs
így: a bizalom lehet feltétlen, de lehet feltételes is, és a feltételesség nem
minden esetben a másik személyes képességeire vonatkozik. Vonatkozhat a
környező világ, az Umwelt adottságaira. Ha ezt a korlátozást nem tennénk
meg, akkor olyan feltétlen cselekvési képességeket tulajdonítanánk az embernek, amit természetesen nem tehetünk meg. Az a bizalom, amelyről itt
Luhmann relacionális értelemben beszél, az optimális. A bizalom nem rejtett, hanem kimondottan a nyilvánossággal kapcsolatos, nyilvánosságban
részesül, és nyilvánosságot kér. A bizalomra méltóságot azzal érdemeljük
ki, hogy nyilvánvaló jelzéseinknek („cselekvés-vázlatunknak, „-sémánknak”) megfelelően cselekszünk-e vagy sem?! Minden társadalmilag látható
tett a megbízhatóság megnyilvánítása, szimbolikus ábrázolásának egy része.
(Nyilván fenn is kell tartani azt a hitet, hogy az ilyenfajta tettcselekvések
valóban a társadalmi organizmus fenntartásának a részei. Ezt Luhmann
explicite nem fejti ki, de következik álláspontjából.) Bizalomra méltóságunk sokoldalú kommunikációja nagyon komplex kérdés, nem is könnyű
feladat. Ugyanis itt egyértelműségnek kell lennie, nem szabad ellentmondó
üzeneteket megfogalmazni. Ebben az összefüggésben a bizalomra méltóság
8 Itt jegyezzük meg, hogy feltétlen abszolút bizalom nyilván csak a teremtményt
a teremtőjével összefüggő bizalom lehet. Ennek a formája a protestáns teológiákban az
ún. bízó hit.
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kommunikációja találkozik a társadalmi elvárásokkal és preskripciókkal is.
Ezek az elvárások bizonyos szerepekhez adott bizalmi kijelzéseket társítanak. Ezeknek lehetnek egészen formalizált rendszerei is, a szakmai
deontológiák szintjén. Végül is minden arra megy vissza, hogy egy bizonyos korrektség – hogy a posztmodern korszak uralkodó normatív fogalmát használjuk – biztosítja az ágens megbízhatóságát. Másfelől nyilvánvaló
az is, hogy az emberi pszichodinamika szempontjából nem lehetséges ilyen
tisztán bizalomfenntartó cselekvés. A bizalom megszerzése, megtartása,
esetleges elvesztése, újra megszerzése hozzátartozik az Umwelt kiszámíthatatlanságához is. Ezért az ilyesfajta bizalomfenntartó viselkedési mintákat
nagyon is behatároltaknak és relatív értékűeknek lehet csak tekinteni.
Luhmann érinti a személyiség alakításával (formálásával és önformálásával)
kapcsolatos társadalmi dimenziókat is. Nyilvánvaló, hogy az ezekkel kapcsolatos esélyek és feltételek érintik a társadalmi bizalom alapjait, mint
ahogy ez utóbbiak a személyiségformálás forrásaiként működhetnek. Tehát, a formálásnak és önformálásnak is vannak bizonyos lehetőségei és irányai, valamint határai. Ezeket természetesen a szabadságprobléma kezelésére vezethetjük vissza – nyilván a szekuláris társadalmak adottságainak a
függvényében. Saját maga megformálásában – hogy a filozófia egy klasszikus dimenziójára utaljunk – az ember nem célozhat meg akármilyen ideált,
nem kívánhat „tökéletes műszerré válni önmaga kezében”.

3. A bizalom és bizalmatlanság mint fenomenológiai
tapasztalati lehetőség
A bizalom folyamatos konstrukció, amennyiben felépíti az ágens szabad
cselekvését, és utal a másikra, ugyanakkor konstrukció abban az értelemben is, hogy fenntartja a bizalom általános megalapozó (fundamentális)
szerepét. A bizalom konstruktív aspektusai azonban leginkább olyan összetevőiben ragadhatóak meg, amelyek kétségbe vonják azt. A kérdéseket
minden valóságos helyzetben és esetben feltesszük arra vonatkozóan, hogy
megbízhatunk-e valakiben? A tapasztalatiság itt egyfelől egy folyamatos
megerősítésben, megerősítettségben, másfelől a kételyben adott. Ebben az
értelemben a kérdés elemzői a bizalmi aktusokban adott kockázati tényezők fontosságát emelik ki. Ezek minden esetben adottak, de nem minden
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esetben nyilvánvalóak, mérlegelhetjük is őket, meg nem is. A mérlegelésnek azonban megvannak a maga határai: aki folyamatosan vagy akár eltúlzottan mérlegel, az talán már nem is bizalmi, hanem sokkal inkább bizalmatlansági viszonyban van valakivel.
A kérdést a következőképpen foglalja össze az olasz monográfus,
Riccardo Fanciullacci:
„Amint etimológiája is utal rá (a latin confidens), a bizalom
maga a bátorság, a bizalom bátorsága, a bátorság abban, hogy
bízzunk, ugyanakkor a bizalom kockázati tényezőt is tartalmaz,
visszautasíthatnak és elárulhatják a bizalmunkat. Megjegyzésre
érdemes, hogy a bizalom nem szünteti meg a negatív lehetőséget, de megszünteti a félelmet. A bizalom bátorsága legyőzi a
félelmet. A negatív lehetőség megmarad a láthatáron, de nem
mint félelmi lehetőség. Ez a nem félni a másikba vetett bizalmunk alapja. Másféleképpen: a lehetőség megvan, félni lehet,
de aki bízik, az nem fél a másiktól. Ebben áll a bizalom-kockázat viszony lényege”.9

És valóban van, amitől félni: „… bízni azt jelenti, hogy érdekeink közelébe engedjük a másikat. Ez a dinamika strukturálisan vet alá annak a kockázatnak, amelynek alapján a másiknak hatalmában áll visszaélni a diszkrécióval”.10 Itt maga a tény számít, nem a tartalom illetve a nagyságrend. Ez
a diszkréció éppen úgy vonatkozhatik a kamaszlány intimitására, mint az
üzleti titokra. Ami azonban a mi szempontunkból a leginkább lényeges, az
a bizalomnak a tapasztalatisága, hogy tehát egyféle kitettségben vagyunk
önmagunk bátorságával, és ezzel kapcsolatban merészségével, bátorságunk
merészségének és határainak a megtapasztalása arra irányítja a figyelmünket, hogy ez végül is egy tapasztalati komplexum, korántsem tiszta egyneműség, problémátlan önviszony. Továbbmenően, végül is, ez is a szabadságproblémához vezet (amint Luhmann-nál láttuk, az igazi alapprobléma a
másik korlátlan szabadsága). Amint a kérdés jeles monográfusa megjegyzi
9 Il circolo della fiducia e la struttura dell’affidarsi. Etica & Politica / Ethics &
Politics XIV, 2012, 1. 292.
10 R. Hardin: The Street-Level Epistemology of Trust. Politics and Society 21 (1993).
507.
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(Fanciullacci is erre a gondolatmenetre hivatkozik), itt nem a kazuisztika
számít, hogy mennyi és milyen minőségű tapasztalataink lehetségesek a
különböző csalatkozásainkat, a bizalmunkkal kapcsolatos visszaéléseket illetően, hanem a másik szabadságának a ténye:
„… bízni mindig azt jelenti, hogy egy másik személy szempontjából valamilyen mértékben mindig sérülékenyek vagyunk,
mert olyan helyzetbe hozzuk magunkat egy másik személlyel
kapcsolatban, hogy abban a mértékben, amennyiben az szabad
cselekvő, neked vagy a tieidnek rosszat tehet. Megtehetem,
hogy ne vállaljak valamilyen kockázatot egy általad kivitelezhető cselekvéssel kapcsolatban, ámde el kell ismernem, hogy szabad cselekvő vagy és jólétem a te kezedben van”.11

A fentiek alapján nem kell különösképpen érvelni amellett, hogy 1. a
bizalom – amelyben tehát mindig megvannak (kockázati tényezőként) egy
feltételes bizalmatlanság lehetőségei és körvonalai – valóságos működésében mentális és cselekvési konstrukció, amelynek ön- és éntapasztalati formája van. Mint ilyen természetesen elemezhető, foglalkozunk vele (odáig
azonban nem akarunk elmenni, hogy a bizalommal, megbízhatósággal
kapcsolatos döntéseket szabályos kockázatelemzéseknek tekintsük.) Az önbizalommal kapcsolatban ugyanúgy nyílik meg ez a dimenzió, mint a másikkal kapcsolatos tapasztalatunkban. 2. A bizalom/önbizalom tehát a
másságtapasztalásnak is a mezeje, formája, amelyben a mással kapcsolatos
feltételezéseink explicitálhatóak, előzetes tapasztalatok (konkrétan a személyre szóló és általános emberismeret) vagy egyéb intuíciós formákban. 3.
Mindezek alapján létrejöhet egy bizalmi cselekvési összefüggés, amely önmaga is a tapasztalatiság dimenziója. Mindezen tapasztalati szférákat gyakran elfedik az ismétlések, és a sztereotípiák, a bizalomtapasztalat így tehát
egy bizonyos fedettségben marad. Ezekben a tapasztalati összefügésekben a
bizalmatlanság mint feltételes vagy korlátozott bizalom és megbízhatóság,
illetve mint teljes bizalmatlanság jelenik meg. Ilyen értelemben egy működés következtében adódó, származtatott minőség. Bizalmatlanság a biza-

11 Philip Pettit: The Cunning of Trust. Philosophy and Public Affairs Vo. 24. No. 3.
(Summer 1995). 208.
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lom után – és ez az alaki össszefüggés sok esetben jellemzi a posztmodern
társadalmak politikai rendszerét, a viszonyt a politikai intézményekkel
kapcsolatban.
Van azoban a bizalmatlanságnak egy másik formája is, amelyet történeti és kulturáis összefüggések tartalmaznak és írnak le. Beszélnek a hegyi
emberek kultúráját jellemző bizalmatlanságról, amely sajátos, a viselkedési
és kommunikációs szférában megmutatkozó archaikus alakzat. Gyakorlatilag ez azzal függ össze, hogy az ágens mindenkit ismeretlennek tekint, és
semmiféle pozitív feltételezést nem enged meg a közeledő idegennel kapcsolatban. De az archaikus korok kereskedőivel kapcsolatban sem gondolnánk, hogy a bizalom vezeti őket a messzi és kockázatos tengeri utakon.
Ezek a bizalmatlansági sémák szabályos kulturális mechanizmusok, amelyek azonban igenis favorizálják a másikkal és a mássággal kapcsolatos tapasztalatokat, valamint azoknak a közvetítését. Az már a kulturális antropológia területére tartozik, hogy miként értelmezik és értékesítik ezeket a
tapasztalatokat. A másik „bizalmatlansági” megismerésének vannak szabályos kommunikációs lehetőségei és eszközei. Ilyen például a gesztuális és
verbális ún. tempózás. Ez az eljárásmód a másikat, a partnert hagyja megnyilvánulni, gesztuális és verbális jeleket adni, míg az interpetáns, akár a
párbajban kivár, értelmez, rendszerez és összerak valamilyen lehetőségi ismereti sémát, amelynek alapján létesít vagy nem létesít valamilyen bizalmi
viszonyt. Ez a kulturális bizalmatlanság – amelynek mind a mai napig sok
nyoma van az európai dél, a Balkán és a Levante országaiban – sokkal inkább a szituatív tényezőket, tehát nem az állandóságot és a sztereotípiákat
értékeli. De ezek a társadalmak nem kaotikusak, csakhogy éppen másféle
bizalmi-bizalmatlansági relációkban oldják meg a rendezettséget.
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Önformálás – az önismeret (episztémé heautou)
alapján

Gondolom, nem kell különösen érvelni amellett, hogy amennyiben létezik pozitív értelmű önformálás, azaz elégséges érvet tudunk felhozni,
hogy létezhetik önformálás,1 annyiban amellett sem kell különösképpen
érvelni, hogy ennek alapja egy bizonyos önviszony, ennek pedig a klasszikus értelme a filozófiában az önismeret. Az önismeret konszakrált filozófiai
téma, ha például a Stanford Enciklopédia idevágó szócikkét követjük, azt
találjuk, hogy a kérdést manapság inkább egy fenomenológiai jellegű öntapasztalás ismeretelméleti lehetőségei felől láttatják és ennek a kereteit vizsgálják, kevésbé pedig magát a kérdést, azaz, hogy megadhatóak-e a létre
vonatkozó igazságok, és ettől el lehet-e különíteni a nem igazságokat, abban a tudományban, amelyet Platón Kharmidésze óta a tudományok tudományának nevezünk, és amely végső soron a boldogság lehetőségét biztosítja. Előre kell bocsátanunk, hogy jóllehet a Kharmidészben vannak
utalások arra, hogy az önismeret alapjául szolgáló szofroszüné alapjában
véve individuális bölcs józanságot jelent, tehát a személy saját igazságait is
meg lehet ebben ismerni, mégis alapjában véve a logosz közös igazságairól
van szó, amint ebben a kérdésben már Hérakleitosz óta egyértelmű az antik görög filozófia álláspontja: csak a logosz szerinti, azaz közös igazságok
vannak, mert csak azokról lehet beszélni.2

1 Az önformálásnak megvan a maga kiterjedt szakirodalma, amely a sztoikus szerzők elmélkedésalapú lelkigyakorlatain át a keresztény aszkéziselképzeléseken keresztül a
reneszánsz önformálás-elképzeléseiig terjed. Az angolszász szakirodalomban a selffashioning szakirodalomban tárgyalják, amelynek ma is megvannak a sztenderd elképzelései és egyre gyakoribb monográfiái (részben a személyiségfejlesztés divatos “teóriáinak” az ellensúlyozására). Stephen Greenblatt The Renaissance Self Fashioning c. 1980as monográfiáját a téma számtalan más feldolgozása is követte, a szerzők abban is egyetértettek, hogy a modern kornak az önformálással kapcsolatos elképzelésrendszerében
kiemelkedő szerepe van Jean-Jacques Rousseau-nak, elsősorban az Egy magányos sétáló
álmodozásai című könyvében megfogalmazott önreflexiós elveinek az alapján.
2 Karl Jaspers megfogalmazásában: „Die Platonische Reflexion auf den Dialog
macht bewusst, was für alle menschliche Wahrheit gilt: Der einzelne findet keine Wahr-
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Ahhoz azonban, hogy a tiszta filozófiai értelmű önismeretet elhatároljuk
a technikai lehetőségeiben eszközszerűbben sokkal megfoghatóbb pszichológiai értelmű önismerettől, érdemes a kezdetekhez, a Kharmidészben fellelhető szókratészi-platóni gondolatokhoz visszatérni.3 Amikor általában
önismeretről beszélünk, gyakran keletkezhetik az a benyomás, hogy akármit meg lehet ismerni, ami az emberi pszichében diszpozicionálisan adott,
hogy itt tehát bizonyos „mélységek” és bizonyos „lehetőségek” vannak. Ez
egy messzemenően téves elképzelés, és tanulmányunk éppen azért áll meg
a legkorábbi elképzeléseknél, hogy felhívja a figyelmet néhány, a platóni–
arisztotelészi hagyományban kétségkívül megjelenő feltételre. Ezek a feltételek az önismeret noetikus megalapozottságára vonatkoznak, azaz, ha önismeret egyáltalán lehetséges, az csak azért van, mert a noetikus működések
fenntartásával kapcsolatos és azokban adott. Szó van továbbá az önismeretet konkrétan lehetővé tevő lelki és jellembeli tulajdonságokról, amelyek
mintegy határolják az önismeretet. Végül pedig az önismeretnek hasznosnak kell lennie, olyan szempontból, hogy a társas életre, a politikára alkalmas tulajdonságokra vonatkozzon, és azokat tegye lehetővé. Ezek lesznek
aztán az önformálás tárgyai is: a politikai életben alkalmas lelki és karaktertulajdonságok.
Először is, röviden meg kell állnunk a delphoi jósda híres feliratának az
elemzésénél, ennek a sokértelműségével a szókratészi filozófia külön foglal-

heit. Er sucht den andern, dem er mitteilen und mit dem er sich seiner Sache vesichern
kann. Und zwar müssen im Gespräch je zwei, nicht mehrere zugleich sein. Karl Jaspers:
Drei Gründer des Philosophierens. Plato, Augustin, Kant. Piper and Co.Verlag, München, 1966. 43.
3 Itt kell megjegyeznünk, hogy az önismeret-önismerés, illetve önismereti tudomány mint filozófiai önmegismerés (vizsgálódás, amelynek tárgya az önmagaságban
adott tulajdonságrendszer) kérdéskör a Kharmidész érvrendszerét tovább-bővítettnek
látja az apokrif Első Alkibiadészban, valamint Plótinosz Enneaszainak V. 3. könyvében.
Mi itt nem kimondottan az önismereti tudomány megalapozhatóságának a klasszikus
kérdéskörével kívánunk foglalkozni, ezért ezt a konszakrált kutatási vonalat itt csak jelezni kívánjuk. Véleményünk szerint ugyanis a kérdésben a legfontosabb nem annak az
eldöntése, hogy létezik-e valamilyen metafizikus természetű önmagaság, hanem sokkal
inkább az, hogy mely észrevehető, fenomenális tulajdonságok megragadása és azután az
ezekkel való foglalkozás az, ami a tulajdonképpeni önismereti dimenziót, de immár az
önformálásét is jelenti, és amely jól van precizírozva a kharmidészi álláspontban.
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kozik. A Gnóthi szeauton, az Ismerd meg önmagadat! Isten üdvözletét jelenti, s egyben felszólítást, sőt isteni parancsot. Ilyen értelemben tehát nem
hímezhetünk-hámozhatunk, ha egyszer oda beléptünk, nem térhetünk ki.
De hát minden görögnek életében legalább egyszer be kell lépnie oda, így
tehát a parancs isteni és egyetemes, ha akarjuk: nem kér külön akarati erőfeszítést. Másfelől, az Ismerd meg önmagadat! egyesek szerint csak azt jelenti, amit a bölcs józanságra való felszólítás, Légy józan! (azaz végezd a saját
jól felfogott dolgodat). De mások szerint nem ugyanazt jelenti, már csak
azért sem, mert van benne valami a jós természetéből, rejtélyesebben
mondja ugyanazt. Megengedhetjük tehát, hogy az Ismerd meg önmagadat!
parancsában benne foglaltatik valami rejtély, elrejtettség, ami esetleg revelálódhat, ez már csak azért is így van, mert a jós mintegy a maga ismeretstruktúrája szerint alkotta meg a képletet. Akik azonban azonosságjelt tesznek a két parancs közé, olyan fajta tanácsokat függesztenek fel, mint
Semmit se túlzottan és „Kezesség, rögtön kész a baj!”. (Az előbbit Szolónnak,
az utóbbit Thalésznak, míg magát az Ismerd meg önmagadat! parancsát
Khilónnak tulajdonítja a hagyomány. Ilyen értelemben az Ismerd meg önmagadat! sem más, mint egy egyszerű, hétköznapi hasznos tanács – jóllehet
az egész hagyomány értékelése is kifejeződik benne, tehát mégis csak felértékelődik a tartalma. Ezek után a dialektikus fogalommeghatározás szabályai szerint a felek, Kritiasz és Szókratész, eljutnak arra a közös álláspontra,
hogy létezik egy tudomány, amely státusát tekintve különbözik minden
más tudománytól, amely „egyedül az összes többi tudománynak a tudománya és még magamagáé is”.4 Ezek után megvizsgálják a tárgyat, azaz, hogy
létezik-e egy ilyesfajta tudomány? Az összefoglalás értelmében5 az önismeret lehetősége csak a józan embernek adatik meg, aki egyedül alkalmas
annak a megvizsgálására, hogy éppen mit tud vagy mit nem – tehát egy
megismerési folyamat kontingens tudáseseményéről van szó. Ez a tudás

4 Platón: Kharmidész. In: Összes Művei I. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984.
77.
5 „Egyedül a józan ember fogja magamagát ismerni, és egyedül ő tudja majd megvizsgálni, mit tud éppen vagy mit nem, és hasonlóképpen a többieket is ellenőrizni: ki
mit tud vagy vél tudni, ha ugyan tud valamit, és viszont miről képzeli, hogy tudja, pedig nem is tudja; mások közül senki sem tudja ezt megtenni. Éppen ebben áll a józanértelműség, a bölcs józanság és az önismeret: tudni azt, hogy mit tudunk és mit nem.”
Uo.
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verifikációs lehetőségeket jelent a többiek tudásával kapcsolatban, tehát a
logosz szerint lehetséges, csak ennek az alapján lehet eldönteni, hogy mi a
vélemény (doxának minősíteni a doxát). A tudás pozicionál. Végül pedig a
klasszikus szintetikus megfogalmazás szerint a józan értelműség, bölcs józanság és önismeret tulajdonképpen azonos dolgok, tudni azt, hogy mit
tudunk, és mit nem tudunk. Benjamin Jowett, a Kharmidész újabb angol
fordítójának véleménye szerint azzal a kérdéssel, hogy mit tudunk és az
amit tudunk meghatározásával és elhatárolásával kezdődik a metafizika
mint önmagát abszolúte meghatározó tudás. Itt és most azonban számunkra nem ez a fontos, hanem hogy a tudás szubjektuma egy nem pszichikailag, hanem filozófiailag tételezett szubjektum. Az önismeret filozófiai formájáról van szó. A létezőkről szóló állítás hozza létre az alanyt, az ego a
filozófiai eredménye.
A témánk szempontjából alighanem legfontosabb megállapítások egyike a tudományok tudományában megjelenő tulajdonképpeni tartalomra
utal, Kritiász egyféle követési, hasonulási, sőt azonosulási eljárást javasol:
„Ha ugyanis valakinek megvan az a tudománya – mondja –,
amely magamagát ismeri, ő magának is olyannak kell lennie,
mint annak ami benne van. Mint amikor valakinek gyorsasága
van, gyors, amikor szépsége, szép, amikor tudománya tudós,
amikor pedig valaki önmagának az ismeretét birtokolja, akkor
saját magának ismerője lesz”.6

Kritiász megállapításában tehát nem kérdéses, hogy 1) az önmagát megismerés tudománya lehetséges, 2) hogy ennek a tudománynak egy bizonyos tartalma, középponti konceptusai vannak (pl. gyorsaság, szépség, tudás), amelyek teoretikus tudásként elmélyülést, praktikus tudásként
alkalmazást kívánnak, tehát mindenképpen képzés, formáció, sőt önformáció jár velük, de mintegy immanensen – és ez nagyon fontos aspektus,
mert bár naivan, de az objektum-szubjektum megkülönböztetés problémái
nem jelentkeznek benne, 3) végül pedig leszögezi, hogy ennek a tudásnak
a tartalma éppenséggel az önismeret is lehet.
6 I. m. 83.
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Elérkeztünk tehát az önismeret tudományához, az önismerethez mint
tartalomhoz és központi konceptushoz (episztémé széauton).7 Valaki tehát
inkább szép, valaki inkább gyors, valaki inkább tudós – és akkor legyen
divatfi, atléta vagy orvos, geométer stb., és valaki lehet/legyen inkább önismerő. Szókratész megerősíti egy ilyenféle szupertudomány lehetőségét,
amikor kijelenti, hogy „ha valakinek megvan az önismerő tudománya, akkor ismerni fogja önmagát”. Ebben azonban továbbra is benne marad az
ismeretelméleti kérdés megoldása, ez a fajta önismerő tudomány nem fogja eldönteni szükségképpen annak a kérdésnek a megoldását, hogy tudunk-e avagy nem tudunk valamit?! Kritiász szerint lehetséges, hogy az
önismeretben adott a tudás és nem tudás megkülönböztetése – amolyan
köztes, szoft megoldásként –, Szókratész megengedi ezt, azonban számára a
kérdés nem itt dől el, hanem továbbra is abban a hard dimenzióban, amelyben teoretikusan és praktikusan meg lehet különböztetni a tudást a nem
tudástól, a hozzáértést a hozzá nem értéstől. Azok számára, akik rendelkeznek ezzel a tudással, lehetővé válik, hogy a helyes mederben tartsák a foglalatosságokat: mindenki azzal foglalkozzék, amihez ért. Ilyen értelemben

7 A kérdésnek több tanulmányt és a Kharmidésznek külön monográfiát szentelő
Marie-France Hazebroucq a következőképpen foglalja össze a kharmidészi álláspont
lényegét egyik tanulmányában: „Szókratész elutasítása, azzal kapcsolatban, ahogyan
Kritiász problémátlanul kíván áttérni az egyik fogalomról a másikra, elsősorban az önismeret tudományának a fogalmához kapcsolódik, ez lenne a tudományok tudománya,
és minden tudomány tudománya is. Ennélfogva a Kharmidészben válasz nélkül marad,
hogy mi is lehetne az önismeret tudománya. A szöveg (165e) maga azt sugallja, hogy az
önismeretként felfogott szóphroszüné (épisztémé széauton) nagyon is az etimonjából meríti a tartalmát: ez a gondolkodás fenntartása, az intelligencia. Az intelligencia moderálása az igazság lesz, amely akkor tölti be a hivatását, ha erre a lélek alkalmas, és akkor
alkalmas, ha maga ésszerű lesz. Hivatását csakis akkor tölti be, ha nem annyira önmagára reflektál, hanem sokkal inkább az ésszel felfoghatóra, mindarra, amit a közös vizsgálódásban feltárhat. Szókratész kérdései külön is e moderáció meghatározására szolgálnak”. Marie-France Hazebroucq: Connaissance de soi-même, science d’elle- même, et
science de soi dans le Charmide. In: La connaissance de soi-même et ses difficultés dans
L’Ennéade. V.3. Études sur le traité 49 de Plotin. Szerk. Monique Dixsant, Karine OrdoRimbaud. Librairie Philosophiques J. Vrin, 2002. 112. A szerző álláspontjának a részletes kifejtése megtalálható itt: La folie humaine et ses remèdes. Platon, Charmide ou de la
modération. Traduction nouvelle et commentaire de Marie France Hazebroucq. Vrin,
Paris, 1997. 282‒298. http://books.google.ro/books?id=dDz-ssVbvlgC&pg=PA109&
lpg=PA109&dq=Charmides+e+la+connaissance+de+soi&source=bl&ots=frwIduyPx
N&sig=Vwrupy7_I8iF6MEsDVe9dC-jp2A&hl=hu&sa=X&ei=SuOB
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ez a jó kormányzás tudománya (is) lenne. Ez továbbmenően fontos következményekkel jár a lakók boldogságállapotára is, ugyanis „a tévedések
megszüntetése után, a helyesség vezetésével az ilyen állapotban lévők minden cselekvésükben szépen és jól cselekednének, a jól cselekvők pedig boldogok is”. Ezt az irányvételt erősíti meg a dialógus befejezésének az a fordulata, amelyben Szókratész kiemeli, hogy van egy és csak egy tudomány,
amelyről feltételezhető, hogy hozzásegít a tudás és a nem tudás megkülönböztetéséhez, de ugyanígy az is feltételezhető, hogy a jó és a rossz megkülönböztetésében is a segítségünkre van. Egy ilyen tudomány azonban csak
távoli célkitűzés csupán.
Egy, a témánk szempontjából fontos tanulmányában Vajda Mihály a
Phaidrosz egyik szövegrészletének az elemzéséből indul ki, azt állítván,
hogy „ez a rövidke szöveg Szókratész vagy Platón – most úgy teszek, mintha kivételesen nem tartanám fontosnak, melyikükről van szó – talán első
vallomása arról, hogy mit is tekint fontosnak, amikor filozofál. Az derül ki,
hogy a világ mitologikus és tudományos (racionális) értelmezése mellett
ugyancsak sajátos szerep jut a filozófiának; a filozófia nincs ugyan megnevezve. Nem esik szó a bölcsesség szeretetéről. A Szókratész számára döntő
fontosságú vizsgálódás mint olyan pusztán csak szembe van állítva a dolgoknak mind a mitologikus, mind pedig a tudományos értelmezésével,
melyeket Szókratész nem utasít el, nagyon is fontosnak tart, de nem ér rá
velük foglalkozni. Szókratész, aki mindig mindenre ráért, egész nap csak az
agorán fecsegett, sem a dolgok mitikus értelmezésével, sem a mítoszok „racionális magyarázatával” nem ér rá foglalkozni? Tényleg nem ér rá, mert a
filozófia izgatja (hogy az izgatja, azt tudjuk Platóntól, Xenophontól, Arisztophanésztól egyaránt), amit itt, ebben a rövidke szövegben – röviden szólva – az önismerettel azonosít.
„Nekem bizony nincs időm az ilyesmire [említettem már,
hogy mire] s ennek oka, barátom, a következő: még arra sem
vagyok képes, hogy – a delphoi felirat értelmében – ’megismerjem önmagamat’, s nevetségesnek tartom, hogy amíg ebben
tudatlan vagyok, tőlem idegen dolgokat vizsgáljak. Ezért tehát
búcsút mondva nekik, elhiszem, amit a hagyomány tart róluk,
és – mint az imént említettem – nem az ilyesmit, hanem önmagamat vizsgálom: vajon valami szörnyeteg vagyok-e, aki Tüphónnál is bonyolultabb és jobban okádja a tüzet, vagy pedig
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szelídebb és egyszerűbb lény, akinek természeténél fogva valami
isteni és minden elvakultságtól mentes jelleg jutott osztályrészéül.”

Szókratész, a bölcsesség kedvelője, önmagát vizsgálja. A filozófia szerinte
önvizsgálat.8
Teljes mértékben elfogadjuk Vajda Mihály tanulmányának a későbbi
Nietzsche, Fichte, Max Scheler, Keiji Nishitani és mások argumentumaival
alátámasztott következtetéseit, valóban: az európai filozófia eredeti szándékait és lehetőségeit tekintve önismeret (annak kell lennie, mert eszközeit
tekintve sem tud más lenni). Az is kétségtelen, hogy az európai filozófia
elfordult ettől az alapvetéstől, és más, tőle idegen létezők természetének
objektivista kutatásába fogott, ezzel elidegenedvén önmagától. Az európai
filozófia kimondottan önismereti dimenziója azonban mindvégig megmaradt az olyan szerzőknél, mint Szent Ágoston, Pascal, Nietzsche, Kierkegaard – tehát a tudományosság igénye csak az európai filozófia egy részét
jellemzi, sajátos kettősségről, kettős irányultságról van itt szó. Leginkább
azt mondhatnánk, hogy az európai filozófia egyik részét kimondottan az
önismereti hagyomány, a másikat pedig (a modernitás és a késő modernitás
koráét) kimondottan a tudományos igény jellemzi. Ezek a kérdéses irányok
azonban korántsem kontingens módon, hanem sokkal inkább egy nagyon
is tudatos opció eredményeként vannak kiválasztva. Itt egy tényezőt feltétlenül számításba kell még venni, éspedig azt az intenciót, amellyel a filozófia (Arisztotelésztől Descartes-on át a klasszikus német filozófia minden
képviselőjéig) tudományos akart lenni, a filozófia mint sajátos tudomány
kívánta önmagát definiálni, jóllehet ez az opció a tárgy sajátos természete
miatt mindig is kérdéses volt és maradt. Ugyanis itt a tárgy és a filozófia
saját magáról alkotott strukturális elképzelése mindig a legfamiliárisabb
viszonyban voltak, az egyikből következett a másik. Tanulmányában Vajda
Mihály még egyszer visszatért Szókratész Phaidroszbeli álláspontjának az
összefoglalására és a jellemzésére, a következőképpen:

8 Vajda Mihály: Önismeret és filozófia. Többlet III. évf. 1. (VII.) szám, 2011. 146.
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„Ha azt akarom eldönteni, hogy szörnyeteg vagyok-e mint
Tüphon vagy pedig valami szelíd, minden elfogultságtól mentes isteni türelemmel megáldott lény, hát tegyem; de mi közünk
van nekünk, másoknak ehhez? Szókratész addig nézheti a köldökét, amíg csak tetszik neki, de nehogy köldöknézése eredményeként bármiről is meg akarjon győzni másokat… No, nem,
ezt nem engedhetjük meg, akkor halálra ítéljük. Szókratész
odafordulása önmagához – magánügy. Ha azonban ebből az
önmagához fordulásból a világot illető ismeretnek egy szokatlan, gyanús módja áll elő, ha nem közös történeteinket meséli
tovább, de nem is azokat próbálja egy más nyelvre, egy mindenki számára felfogható nyelvre lefordítani, akkor valami olyasmit
tesz, ami kultúránkba nem fér bele. Az önismeret mint a mindenség megismerése helyett tessék a világot egyszerűen csak „a
minden emberben természettől fogva egyenlő” „józan ész vagy
értelem” fényében vizsgálni!”.9

Ha a mindenség eredendően bennünk van, mert különböző valóságfunkcióinkkal mi magunk hozzuk létre, akkor elsődlegesen ezzel a magunkkal kellene foglalkozni, csakhogy ezt így egészében nem lehet. Az
egyik út az, amelyet Vajda kijelöl, és amely a narratíváink összekapcsolása,
kommunikatív kicserélése révén létrejött valami közös és értelmes „világ”.
(Ez itt eléggé hasonlatos a mediterrán mítoszok és mondák mint eredendő
világértelmezés strukturális leképezéseire.) A másik út viszont az analízisé
volt, amelyben azt vizsgáljuk, milyenek is azok a valóságfunkciók, amelyek
a világban való mozgásos benneállással egy működő homeosztázist hoznak
létre?! Arisztotelész lélekfilozófiai írásai képezik tehát az első áttérést az „objektivizmus” tudományos ideálja felé, mert mégha spekulatív összefüggésrendszerben is, de mégiscsak valamilyen metafizikai „lélek” lett az értekezés
tárgya, a lélek, amint nem mi magunk vagyunk a rólunk megszülető narratívákban, hanem valami „lélek-objektum”, amit vizsgálni lehet és kell is.
Itt kell megjegyeznem, hogy a tanulmányom középpontjában álló
Kharmidész-érvelés nem azonos „a filozófia – vagy ama bizonyos »vizsgálódás« mint önismeret” állásponttal, amelyet Vajda Mihály fejt ki a tanul-

9 Vajda: i. m. 152.
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mányban (és amelyet készséggel fenntartok), hanem Kharmidész azt képviseli, hogy az önismeret specifikus tudomány, amely – ez roppant görögös
fordulat – az ember saját fellelt és megtanult képességeihez alkalmazza
magát, tehát egyféle alkalmasság, rá-valóság szempontjából szükséges tudás
és útmutatás. (Ezzel Szókratész mint „témavezető”, amint láttuk, alapjában
véve egyet is értett.)
A másik dolog, amelyre a Phaidrosz kapcsán feltétlenül ki kell térni, az
a Phaidrosz-idézetben megjelölt tartalmi elem, amelyet nagyon komolyan
kell venni.
„Ezért tehát búcsút mondva nekik, elhiszem, amit a hagyomány tart róluk, és – mint az imént említettem – nem az ilyesmit, hanem önmagamat vizsgálom: vajon valami szörnyeteg vagyok-e, aki Tüphónnál is bonyolultabb és jobban okádja a tüzet,
vagy pedig szelídebb és egyszerűbb lény, akinek természeténél fogva
valami isteni és minden elvakultságtól mentes jelleg jutott osztályrészéül.”

Az önismereti filozófiának végül is egy döntést kell hoznia a tekintetben,
hogy az embert egy mindenre képes tűzokádó szörnyetegnek tekinti, avagy
valóban embernek, akinek ráadásul rendkívüli szerepet szán az isteniségből
és az igazságra való képességből adódó lehetőségei okán. Egy, az anthroposzt
illető végső álláspontot kell tehát létrehozni (vagy inkább egy ilyen (antropológiai) álláspont felé kell haladni a kérdéseinkkel), ami nem is olyan
könnyű. A szókratészi problémakijelölés sok felületen érintkezik a görög
dráma általános emberproblematikájával. A görög drámában (a mítoszi
emberképpel mély összefonódásban) többször megfogalmazódik a törvény
tiszteletében és félelmében jámboran boldoguló ember képe, akinek a magaviseletét megszabják és honorálják is az istenek. Aiszkhülosz Eumeniszek
c. drámájában Athéné istenasszony ad formát az emberi tartalmának.10

10 Halld, Attikának népe, hogy mit rendelek, / midőn először ítélsz vérontás felett. / Ezentúl is legyen meg Aigeusz népe közt / az ítélő bírák tanácsa mindig is / ez
Arész Dombon, hol az Amazón-sereg / tábort ütött, mikor Thészeuszra bosszusan /
kiszállt s a várral szembe várat épített, / ez új magastornyút tornyozta szembe föl, / s
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A kimondottan önismereti kérdéskörben megszületett Kritiász-féle válasz azonban további elemzést kíván, és további tanulságokkal jár.
„Ha ugyanis valakinek megvan az a tudománya – mondja –,
amely magamagát ismeri, ő magának is olyannak kell lennie,
mint annak, ami benne van. Mint amikor valakinek gyorsasága
van, gyors, amikor szépsége, szép, amikor tudománya tudós,
amikor pedig valaki önmagának az ismeretét birtokolja, akkor
saját magának ismerője lesz.”11

Itt megint csak arra a kérdésre kell visszatérnünk, hogy a lehetséges önismereti tudomány melletti érvek felsorakoztatása és a kérdés pozitív megválaszolása után (a specifikus önismereti tudomány lehetséges) az önismerés nem általában működik, önismeret azáltal van, hogy az ember bizonyos
tulajdonságokat vesz észre önmagában (gyorsaság, szépség). Az önismerésnek van tehát egy analitikus oldala, sőt a logikai sorrendet akár meg is
fordíthatjuk: a sajátos tulajdonságaink tudomásulvétele és ezeknek valamiféle összekapcsolása nyomán jön létre az, amit az egészre vonatkozóan (az
én-ség, ön-ség) érvényesnek tartunk. Ez a kérdés teoretikus oldala, amely a
szemlélődésből és a vizsgálódásból származik. A kérdésnek van azonban
egy praktikus-konstruktív oldala is, amelynek értelmében megkonstruáljuk önmagunkat a felfedezett és tudomásul vett tulajdonságaink alapján.
Voltaképpen ez a formatív része az önismeretnek, az önformálás. Önformálás tehát a felismert és tudomásul vett tulajdonságok alapján lehetséges.

Arésznak áldozott, s e sziklát épp ezért / Arész Dombjának hívják ‒ itt a tisztelet / s a
véle testvér félelem megóvja majd / a vétkezéstől éj s nap a polgárokat, / ha ők maguk
nem másítják törvényeim; / ha rút vizekkel és iszappal szennyezed / a tiszta forrást, nem
lelsz benne már italt. / Fejetlenség ne légyen és ne szolgaság / tisztelt népem szemében,
én így rendelem, / s a félelmet se vessétek ki teljesen: / ki jámbor ember, hogyha semmitől se fél? / A törvényt félve tiszteljétek, jámborul, / s e város üdve és e föld bástyája
lesz / a számotokra, mint amilyen nincs senkinek, / szküthák között sem, sem Pelopsz
vidékein. / E meg nem vesztegethető tanácsot itt, / e hajthatatlan tiszteset, mely szunynyadók / fölött örökkön éber őr, fölállitom. / Idáig terjesztettem én intelmemet / polgáraimnak mindörökre: keljetek, / bírák, föl immár, mind kövecskét fogjatok, / s az
esküt félve, döntsetek. Ennyi volt szavam. Lásd: http://mek.oszk.hu/00300/00307/
00307.htm
11 Platón: i. m. 83.
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Ez a fajta kérdésfelvetés viszont kétségtelenül az arisztotelészi – főleg etikai
– gondolkodás területére viszi át a kérdést.
Az önismereti dimenziót gyakran a spirituális lelki gyakorlatoknak a
sztoikus filozófiákban meggyökerezett hagyományával és kidolgozott módszertanával azonosítják, mely értelmezésnek tág teret ad Pierre Hadot filozófiai munkássága. Az arisztotelészi perspektíva viszont a kérdést a politikai
(társas) dimenzióba helyezi, és azonbelül is a praktikus oldalt részesíti
előnyben. Amennyiben a legfőbb jó teleológiája szerint élő ember az etikai
erényei segítségével tudja gyakorolni és megvalósítani a legfőbb jót, annyiban ezeket az erényeket (amelyeknek a tartalma igen gyakran indulati-érzelmi, akarati-intellektuális természetű) ki kell dolgozni, és egy strukturális
egészbe, rendszerbe össze kell foglalni. Arisztotelész rendszere merőben
spekulatív, hiszen amint a Nikomakhoszi etika nem egy helyén kifejti, nem
csak arról van szó, hogy egyes célzott erények abban a formában, ahogyan
beszél róluk, nem is léteznek, hanem még nevet is kell nekik adni. Itt az
egész kérdés a praktikus cselekvés felől van megragadva, és főleg a megfontolás (buleuszisz) az, amiben kimondottan egy, az egyénben és annak az
értelmi képességeiben adott értelmi művelet és döntéssorozat zajlik le.12
Azonban az egyén sem képes mindig önállóan megfontolni, ezért kell néha
tanácsadókhoz folyamodnia. Ez egy igen fontos gondolat, amire ritkán hivatkoznak:
„A megfontolásnak pedig olyan dolgok esetében van helye,
amelyek legtöbbször egy bizonyos módon történnek ugyan, de
amelyeknél a végső kimenetel nem világos, és olyan dolgok esetében, amelyekben van valami, ami nem teljesen meghatározott. S a nagy kérdésekben tanácsadókat veszünk magunk mellé, mert nem bízunk eléggé magunkban, hogy a helyzetet jól
meg tudjuk ítélni” – véli Arisztotelész.13

12 Az arisztotelészi megfontolásproblematikával behatóan foglalkozik Steiger
Kornél Az arisztotelészi proairészisz fogalmáról c. tanulmányában. Lásd: http://phil.elte.
hu/OKozepTanSzem/SteigerProaireszisz10feb9.pdf
13 Arisztotelész: Nikomakhoszi ethika. Magyar Helikon, 1971. 61.
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A helyzet és az önbizalom konfrontációjában a helyzetnek kell előnyt
adni, és az önbizalom reális határait felmérni – ez ismét csak önismereti
kérdéseket vet fel. Az önbizalom nyilván önismeret-alapú vállalásképességet jelent. A görög irodalomban a homéroszi eposzoktól kezdve nagy tere
van a tanácsadásnak, tanácskozásnak, itt természetesen a helyzetelemzésre
vonatkozó racionális megoldási elképzelésekről, azok összevetéséről van
szó, akárcsak egy hadműveleti terv esetében. Egy kimondottan arisztotelészi motívum kapcsán – a mozgás, amely mindennek oka, bennünk van –
megjelennek az ember cselekvési lehetőségeivel kapcsolatos dimenziók is.
„Lehetséges pedig az, ami önmagunk által jön létre; de persze az, ami barátaink útján történik, bizonyos értelemben szintén magunk által megy végbe, mert hiszen a mozgató elv bennünk van.”14

A lehetségességnek mint az önmagunk általi generálásnak a felfogása
természetesen megerősíti az önmagasággal kapcsolatos perspektívát, noha
Arisztotelész Platóntól eltérően messzemenően cselekvésközpontú sematizmust ad, amelyben az individuum valójában inkább egyféle forma, foglalat, kiindulópont. Ami számít, az a pozitív célok érdekében lefolytatott
tevékenység és annak a racionális elemzése, majd felépítése. Az arisztotelészi mű későbbiekben kifejtett barátságtipológiáinak értelmében itt természetesen azt is meg kell határozni, hogy milyen barátok azok, akik a cselekvésben önmagunkként hatnak. A barátság mint önmagunk feltételezésében a
társasságnak egy végsőkig vitt absztrakcióját kell látnunk, amely az
önmagasággal kapcsolatos reflexiókat (erről kevesebbet beszél Arisztotelész) is, de főleg a cselekedeteket formalizálja és ezáltal determinálja. Másfelől, minden társas cselekvés végül is az állami összefüggések rendszerében
hat, mert „mindenféle közösség az állami közösség egy részének tekinthető”.15 Az ember eszközszerűsége és célszerűsége végül is az állammal kapcsolatos legfőbb jó által határolt. Ez nagyon fontos megállapítás, mert a
célok és az összefüggések tartalmát meghatározza, az ember nem akarhat
önmagától és önmagában akármit. Az antik önismereti-önformálási elkép14 I. m. 62.
15 I. m. 223.
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zelésrendszernek ez az egyik fontos üzenete és érvrendszere. Azért kell
hangsúlyozni, mert főleg a romantika korában terjedtek el azok a koncepciók, amelyeknek értelmében az ember lehetőségei végtelenek, és ennek
önismerete és önformálása sem szabhat határt, hogy tehát az ember mindent akarhat és ennek érdekében képes a végtelen önmeghatározásra. Ezzel
szemben az, hogy az ember önmaga nem lehet tökéletes eszköz a meg nem
határozott vagy akár rossz célok érdekében, morális értelmű korlátokat
hordoz. Okkal, ok nélkül az ilyen irányú self-fashioning teoretikus mintájaként főleg a korai Nietzschének az önmaga tökéletesítésével kapcsolatos
elképzeléseit szokták idézni. Végül azt is meg kell jegyeznünk, hogy a hagyományos filozófiai szemlélettel ellentétben, amely elég nagy teret tulajdonít a tudatos önmeghatározásnak és önformálásnak, annak alapján, hogy
a személyiségben feltételez egy viszonylag változatlan és a személyiségfejlődés során „állandó” magot, a kortárs személyiségelméletek uralkodó álláspontja szerint a személyiségnek van egy nem tudatos, de folyamatos dinamikus önmozgása, önszervezése, kongruenciája, ami a változás maga. Ebbe
a környezetre és önmagára vonatkozó tapasztalati elemek folyamatosan és
relevanciájuk mértékében épülnek be, ami a tudatosságnak specifikus helyet és jelentőséget biztosít. Inkább a tapasztalatiság szekvenciális, fenomenológiai értelmű megragadásában van a helye, és innen adódnak lehetőségei. Filozófiai értelemben ezt az elképzelést Gilles Deleuze tudta sikeresen
érvényesíteni az individuum (in)-dividuációs folyamatiságának a leírásában.
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A „centrum-periféria” dialektikája a kortárs
ﬁlozóﬁai diskurzusban

„Világos mármost, hogy a föld az elmondott okok miatt is
szükségképpen középen van és mozdulatlan, továbbá azért is,
mert a felhajtott, kényszerű mozgást végző nehéz testek súlyuk
folytán újra visszatérnek oda, ahonnan kényszerű mozgásuk kiindult, még akkor is, ha a hajító erő végtelen messze vetné el
őket. Ezek alapján pedig világos, hogy se nem mozog, se nem a
középen kívül van nyugalomban.”1

1. Centrum és periféria a kortárs módszertani diskurzusban
Centrum és periféria, centrális és periferikus (képzett szóként) az elméleti diskurzus kezdetétől a legkülönfélébb megállapítások középpontjában
helyezkedik el. Eduardo Colombo véleménye szerint
„ezek az ellentétben álló értékek, ezek az ellentétpárok vagy
mitikus eszmék külön-külön nem működnek, ellenkezőleg, egy
implicit és okkult, történetileg megkonstruált paradigma szervezi őket mélyre ható és nem tudatos gyökerű jelviszonyokba,
amelyek aztán ezerféle helyzetben bontakoznak ki és lesznek
jelenvalóvá”.2

1 Arisztotelész: Az égbolt. Ford. Lautner Péter. In: Arisztotelész: Az égbolt,
Pszeudo-Arisztotelész: A világrend. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 95.
2 „ces valeurs contrastées, ces couples contraires ou idées mythiques ne fonctionnent pas séparées, au contraire, un paradigme implicite et occulte, historiquement
construit les organise en symbolismes aux racines profondes et inconscientes qui viendront s’expliciter et s’actualiser dans milles situations diverses.” Eduardo Colombo: La
„centralité” dans les origines de l’imaginaire occidental: https://refractions.plusloin.org/
spip.php?article261.
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Így aztán a diskurzus típusától függően tekinthetők ellentett értékeknek
(axiológiai perspektívából), ellentétpároknak (a nyelvészetben, az antropológiában, a szemiológiában használatos módon), aztán a szimbolikus/imaginárius látásmód paradigmájának. De hogyha a diskurzus középpontjába
a centrum-periféria paradigma kerül, az válik a beszéd egész terrénuma
szervezőjévé, és egy egész hierarchiát fog létrehozni, amelyben a távolban
levés válik a képzelet terét szervező erővé, ami a gondolkodás geometriai
rendszere felépítésének elvont, de hasznos mértéke is egyben.
„A metaforák (a centrummal és a perifériával összefüggésben) éppen olyan »előkelőek« ‒ hangsúlyozza E. Colombo ‒,
mint a fent-lent pár. És jogosan gondolható, amennyiben távolabbról szemléljük, hogy egyazon tudattalan paradigma válik az
illető szimbolizmusok szervezőjévé.”

A világ archaikus képét szervezett térnek tekinthetjük, lakott mikrokozmosznak, amelyet a homályos, kaotikus és veszélyes ismeretlenség vesz körül.
„Ennek a kozmosznak centruma van, egy kitüntetett szent
helye. Ott mutatkozik meg a társadalmiság szervező, ténylegesen létesítő ereje. A »centrum« mitikus eszméje egy másutt levő
periféria tételezésével áll kapcsolatban.”

A görög mitikus-vallásos gondolkodásban a centrummal kapcsolatba
hozott értékek az Omphalos, a köldök, a másik Hesztia, az otthon. Az
otthon centruma az a pont, ahol a világmindenség három kozmikus szintje találkozik. Természetesen, ha a középpont a tulajdonképpeni szent hely,
a profán a periférián helyezkedik el. A térbeli (és általában ontológiai természetű) gondolkodásmód modellje a szphairosz (a szféra) volt, ahogyan
Parmenidész töredékeiben először megjelent. Eduardo Colombo véleménye szerint a makrokozmoszról való kozmikus-vallásos elképzelések sorában a szférikusak (mértanilag) átalakultak a tér lapos reprezentációivá.
„De a centrum-periféria ellentét a centrum jelentésében végbement változásra utal, amelynek során a centrum fogalma alá
rendelt metaforákat egy kozmikus-vallásos képzet váltja fel, a
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lapos tér elvont (inkább értelmileg felfogható, nem pedig érzékelhető) képzete. A centrum egy kör elképzelt pontja lesz,
egyenlő távolságban azoktól a pontoktól, amelyek a kör kerületét alkotják, vagy pedig egy szféra középpontja.”

Ez a „centrális-periferikus” paradigma aztán átkerült a politikai-társadalmi szférába is. A görög polisz általában a provincia közepén helyezkedett
el, aztán a polisz centrumába került az agora, az agora centrumába a templom, a szent tér sűrített középpontja lett az oltár és így tovább. A világnak
egy „koncentrikus egészébe” sűrítődik minden, és ez a szakrális-térbeli reprezentáció átkerül a politikába, ahol is a politikai hatalom megszervezése e
paradigmának megfelelően fog szerveződni. (Eduardo Colombo elemzései
ebben a keretben folytatódnak, és azt sugallják, hogy ha ez a kialakult hierarchikus rend a gondolkodás, a társadalom, a politika stb. egy adott alakzatának (intézményesültségének) a sajátja, akkor a hierarchikus rend megváltozását csak a centrum vagy a centrumok megváltoztatásával lehet
elérni.)

2. Egy monovalens fogalom: a periféria nélküli centrum
(Carl Schmitt)
Ismert tény, hogy a centrum/periféria (félperiféria) modern tipológiai
fogalmait (a földrajz területén) Alain Reynaud (a gazdaságtörténetre),
Fernand Braudel és (a világgazdaságra) Immanuel Wallerstein dolgozta ki.
Ehhez a terminológiai rendszerhez kezdettől minőségi dimenziót rendeltek, kijelentve, hogy 1) a periféria alsóbbrendű (alulfejlettségre kárhoztatott), 2) a centrum felsőbbrendűséget feltételez (a fejlődés motorja), 3) a
centrum-periféria magától értetődően (a periferikustól a centrum felé tartó) fejlődésvonalat is jelent, 4) léteznek általános értékvonatkozások (a
centrum értéke és a periféria értékhiánya). (A harmadik világ marxizáló
elméletei). Az ilyen értelmezés ellenében Wallerstein gyakran hangsúlyozta, hogy az általa alkalmazott tipológia pusztán leíró jellegű, és más nem áll
rendelkezésére.
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Kevésbé ismert tény, hogy La notion de politique3 című referenciaértékű könyvében/elméletében Carl Schmitt a centrum, centrális (centralitás)
fogalmakat a periféria (periferikus), vagyis az ellentétes fogalom nélkül, tehát az ezzel járó metafizikai tehertétel nélkül (felsőbbrendűség/alsóbbrendűség, meghatározott fejlődésvonal; periféria/centrum irány, a periféria
alulértékelése stb.) használja. Carl Schmitt centrumai többalakú valóságot
írnak le, ahol a különböző centrumok a térben és időben együtt létező és
egymást váltó intellektuális tartalmak dominanciáját írják le.
Carl Schmitt L’ère des neutralisations et dépolitisations, sous-chapitre I.
L’ordre de succession des secteurs dominants című fejezetében tovább viszi az
(európai) szellem négy évszázados fejlődésének hegeli fogalmát a különféle
szellemi szférákat illetően „amelyek az emberi lét középpontját alkották”.4
(Zentrum). Négy egyszerű korszakról beszél, századról századra, amelyek
tartalmát a teológia, a metafizika, a humanitárius erkölcs, valamint a gazdaság alkotják. A német szerző gyakorlatilag „az emberiség történetének
nagy exegétái”, Vico és Comte eléggé elismert képletét veszi át, akik az
egyedi európai folyamatot általános érvényűnek tekintették, és a három
állapot törvényét kidolgozták: a teológiai állapotot, a metafizikai állapotot
és a pozitív vagy tudományos állapotot. Carl Schmitt elég szűkszavú leírását adja az átmenetek fázisainak: a XV. század óta az európai emberiség
többször is egyik centrális állapotból a másikba ment át. Olyan kulturális
evolúcióról beszél, amelyben több ilyen fázis megfigyelhető volt, és soha
nem utal a történelem szubsztanciájára, amellyel a német filozófusok Wilhelm Diltheyig szokásszerűen éltek. Az európai történelemnek ez a négy
évszázada „a szellemi élet négy különböző centruma volt (verschiedenen
Zentren), és a cselekvő elit gondolkodása képezte az előőrsöt, illetve gravitált e századok különféle vonzáspontjai (verschiedene Mittelpunkte) körül”.
Ezeket a centrumokat állandó helyváltoztatásban kell elképzelnünk, ami
egy hermeneutikai perspektívát nyújt, amelyben a nemzedékek számára a

3 Der Begriff des Politischen. In: Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. Bd. 58 (1927), S. 1 bis 33. (első kiadás). Referenciaszövegünk: Carl Schmitt: Der
Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. Dunkker und Humblot, 1963, Berlin. Az itt felhasznált francia szöveg: Carl Schmitt: La
notion de politique. Théorie du partisan. Flammarion, Paris, 1992. 133‒151.
4 I. m. 133.
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különböző eszmék érthetőkké válnak.5 Carl Schmitt hangsúlyozza a
tényt, hogy ezt a helyváltoztatást nem „az eszmék és a civilizáció történetét
illető domináns elmélete felől kell tekinteni, sem a történelemfilozófia valamely törvénye felől, mint amilyen a három állapot vagy a hasonló rendszerek törvénye”.6 A domináns területek rendjét nem állandóan emelkedő fejlődésvonalként kell elképzelni, sem annak ellenkezőjeként. Az
intellektuális központok vagy az intellektuális tartalmak (a teológia, a metafizika, az etika, aztán a gazdaságtudomány) olyan átmenetben követik
egymást, ami egymás melletti létüket is lehetővé teszi. Az intellektuális tevékenységek határozzák meg és teszik érvényessé az új intellektuális centrumot. Az általános kép „a korábban bejárt különböző szintek állandó és
pluralista szomszédsága”.7 Ha ez így van, az intellektuális központ civilizációs szimultaneitást jelent mindazon értelmiségiek között, akiknek azonosak az érdekeik; a központok szellemi érdekközpontokként jönnek létre.
Itt lép közbe a politikai szempont: e központok egy olyan modernitáshoz
tartoznak, amelyben a cselekvési elvek, a politikai sikerek velejárói szintézist alkotnak, amely felhasználható a tömegek politikai hangulatának megváltoztatására, de célunk most nem Carl Schmittnek a politikai eszközkészletére vonatkozó elgondolásai követése.
A 19. században a technika minden szellemi tevékenység középpontjává
vált, (akár egy sajátos vallásosság), és a technikai vonatkozások minden
történelmileg hagyományos tartalmat semlegesítettek. A győztes technicitás
egy meghatározott orientáció eredménye volt, amely a domináns szektorok
mozgását irányította, és amelyet ennek a mozgásnak a logikája szült”.8 A
centrumok mozgásának, az egyetlen szellemi tartalomba való totalizációnak
a logikája, a technicitás azt jelenti, hogy minden fogalom egy progresszív
átalakuláson megy át, s a szavak oly mértékben változnak, hogy sajátos
emlékezettechnikák kimunkálására lesz szükség ahhoz, hogy a régi szemantikai tartalmak megőrizhetők, s az egyes korszakok domináns területein
képződött sajátos jelentések átvehetők legyenek. Végül Carl Schmitt bevezeti a régi központ (a másodrendű központ) fogalmát a fejlődés társadalmi-
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történelmi és szellemi dinamikájának, egyfajta civilizatorikus ontológiának
a jellemzése céljából:
„Mihelyt egy részterület centrális pozícióba kerül, a többi
részterület problémáit ennek a központnak kell megoldania,
ezáltal ezek másodrangú problémákká válnak és önmaguktól
megoldódnak, miután a központéi megoldódtak”.9

Ahhoz, hogy pontosítsa és példákkal is megvilágosítsa a társadalmi cselekvés érdekeltségi köreit, Carl Schmitt a következőképpen jellemzi a különböző korszakokat: 1) a humanitárius és moralizáló évszázad minden
problémája nevelési probléma; 2) a gazdasági korszaknak korrekt módon
meg kell oldania a javak termelését és elosztását; 3) a technika korszakát az
a hit jellemzi, hogy az új technikai felfedezések képesek megoldani a gazdasági gondokat, stb.
Carl Schmitt elméleti erőfeszítései nem maradtak a filozófiai elvontság
és konstrukciók szintjén: az állam valóságos szükségleteit alapozta meg,
ezek „realitását és erejét pedig az éppen központi helyzetű terület ereje adja
azért, mivel a vitás kérdéseket is, amelyek a barát‒ellenség viszonylatot irányítják, az uralkodó cselekvési terület határozza meg”.10 Utóbb a német
tudós hozzálát az államhatalom (kulturális) érdekeltségeinek a jellemzéséhez, amelyek a hatalom biztosítására képes centrális területek létrehozására
irányulnak a cuius regio eius natio jelszava (a modernitás nemzetállamai
esete), illetve a cuius regio eius oeconomia (a szovjet állam esete) jegyében.
A II. alfejezetben a szerző egyfajta társadalmi dialektikát fejt ki, átvéve
Wilhelm Diltheynak a történelmi folyamatra vonatkozó gondolatait. Központi fogalmaivá a semlegesítés és a depolitizálás válnak, a harmadik szinten. Az addigi centrális tevékenységi körök (teológia, metafizika, morál,
gazdaság) a (dialektikus ellentmondásnél konkrétabb) viták miatt mindinkább visszaszorulnak, s végül egy közömbös és semleges térfélre helyeződnek át.

9 I. m. 139.
10 I. m. 140‒141.
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„Az eredmény a régi domináns terület semlegesítése, amely
elvesztette centrális pozícióját, miközben remélhetővé válik,
hogy az új domináns területen fellelhető lesz a szükséges menynyiségű együttműködés és közös előzmény, amely lehetővé teszi
a biztonságot, a bizonyosságot, az egyetértést és a békét.”11

Meggyőződésünk, hogy a központi fogalmának különféle használatai
nélkül (az emberi lét centruma, központi terület, különféle központok, különböző vonzásközpontok, mozgásban levő központok, szellemi érdekközpontok, a
szellemi élet központjai, központi elhelyezkedés, központi terület, a pillanat
központi kiterjedési területe stb.) Carl Schmitt dialektikus sémájának nem
sok értelme lenne; szisztematikusan használja a központi fogalmának az
összes szemantikai adottságát, kulcspozícióba helyezve azt, ahhoz, hogy
magyarázatot tudjon adni az európai (állami) realitás és fejlődés sokféleségére és változatosságára, valamint a különféle szellemi valóságok együttélésére és átalakulására.

3. A perifériától a központ felé: az idegen
A kortárs filozófiát (a posztmodern terminológiában gyakran használt
terminussal fragmentumjellegű) diskurzusok sokasága jellemzi, de utalni
csaknem mindig a nagy filozófiai koncepciók bevett eszméire szoktak.
Kijelenthetjük, hogy a filozófia központi eszmékként használja ezeket,
anélkül, hogy valaha is periferikusakká válhatnának. A fenomenológia az
egyike e ma is széles körben elfogadott filozófiai rendszereknek és mozgalmaknak, amelyet a huszadik század első felében Edmund Husserl fejtett ki.
Egyes alapvető, a rendszerhez strukturálisan tartozó fogalmainak, mint
amilyenek a pszichológiai tudat, a reális tudat, az immanens tudat, transzcendentális tudat, már csak történeti értékük van, mások azonban a társadalomtudományok és főleg a kulturális antropológia számára alapvető
módszertani konceptusok lettek; ilyen a leírás, amelyet szintén leíró konceptusnak tarthatunk arra nézve, hogy a tudatfolyamat felbonthatóságát

11 I. m. 143.
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megragadjuk (a husserli konstrukcióban azonban periferikus marad). Más
fogalmak, mint pl. a tárgy konstitúciója, hangsúlyos módszertani jelentőségre tettek szert. Husserl filozófiájának más témái/fogalmai, mint például
a (monadologikus vagy transzcendentális) interszubjektivitás, továbbá az
önmagaság (ipseité) és másság (alterité) az érdeklődés és a kutatások középpontjába kerültek, széles körben elterjedtek, így aztán centrálisakká váltak
a saját/idegen jelenségeinek leírásában.
Meg kell itt említenem a nagyméretű változást, amelyet Emmanuel
Lévinas idézett elő az erre vonatkozó gondolkodásmódban, azáltal, hogy az
alapvető konceptusok és kategóriák hagyományos jelentését bár véglegesnek nem mondható, de nem kevésbé megalapozott reprezentációs rendszerekkel helyettesítette. Meg kell haladnunk Husserl idealizmusát, azt, ahogyan ő az öntudatot az öntudatban gondolta el, mivel már nem beszélhetünk
elvont önmagaságról és másságról, hanem egy Énről és egy Másról, akik
szétválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva az arc feltárulásában.
„Az énre való rákérdezés a másik által nem egy eredendően
reflexiós aktus, amelynek során az én győztesen és szelíden támad fel, és nem is az énnek valamiféle beléptetése egy koherens
és univerzális személyfeletti diskurzusba. Az Énnek a Másik általi megkérdőjelezése maga is egy ipso facto választás, egy privilegizált helyre való előlépés, amellyel minden, ami nem én, függő viszonyban áll.”12

A descartes-i centrális alapozó ego csakúgy, mint Husserl cogito qua
cogitatuma a sajátos esetei lesznek ezeknek a pólusoknak, akiknek a kapcsolatát morfológiai összetartozás jellemzi, melynek fennállását ‒ Derrida
meglátása szerint ‒ mindig a résztvevő diskurzusa biztosítja.
Bernhard Waldenfels elképzelése szerint13 az idegen mint a saját ellentéte
a modern, a poszt- vagy hipermodern életvilág (Lebenswelt) legaktuálisabb

12 Emmanuel Lévinas: Liberté et commandement. Fata Morgana, 1994. 67.
13 Rövid előadásomban elsősorban Waldenfels előadását vettem figyelembe, amelyet 1996 novemberében Budapesten tartott a következő címmel: Réponse à ce que est
l’étranger. Esquisse d’une phénoménologie de réponse. Szerkesztett változata a következő
kötetben jelent meg: Topographie des Fremden ‒ Studien zur Phänomenologie des Fremden
1, Suhrkamp, F./M. 1997. A kérdéssel kapcsolatos direkt utalások más műveiben is
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kérdései közé tartozik. De az idegen nem a nap mint nap erőteljesebbé váló
interkulturalitás szimptómája. A másik tapasztalata régóta a fenomenológiai kutatások általános tárgyát képezi (Husserltől, Heideggertől, Schütztől
Sartre-ig, Merleau-Pontyig, Lévinasig és Derridáig). De − B. Waldenfels
vélekedése szerint – az interkulturalitás, az interszubjektivitás és az interakció eszméi üres fogalmak maradnak, ha az inter prepozíció tartalmának
nem tulajdonítunk meghatározott jelentést, amit egy jól körülhatárolt kulturális színezettel lehet definiálni. Az idegen tapasztalatának tartalma nem
tévesztendő össze a mással való viszony sajátos tapasztalatával, ez a tapasztalat azt a módot határozza meg, ahogyan az idegennel általában szembesülünk. A szokatlan és az idegen mivoltra adott válasz igen sajátos módon
kapcsolódik össze, messze túllépve a megértésünk határain, s ennélfogva
valódi kihívást jelent, mivel kivonja magát a kisajátítási és feltárási lehetőségeink hatóköréből. Waldenfels álláspontja szerint megállapítható, hogy
az idegen eszméje nem tartozik az európai filozófia alapszókincséhez, és
mint ilyen csak a 18–19. században jelent meg. Az idegen eszméje
tematizálásának lehetőségei megváltoztatják a szabadság és a hagyományos
rend használati körét mint önmaga területen kívüliségeként, mint önmaga
nem tulajdonaként, mint egy nem saját határai által körülvett önmagaként
felfogott másik értelmében. Megállapítható, hogy az idegen tapasztalata és
eszméje körül újraértelmeződnek a szabadság és rend, később pedig a terület analitikus fogalmai: minden olyasmi, ami egy másvalakihez tartozik
(másvalakinek a tulajdona). Megjelenik aztán egy specifikus jellemző: valaki számára idegennek lenni. Következésképpen: az Önmaga (a saját) egy
meghatározást igénylő tartalommá válik, az idegen úgyszintén, azzal a
megjegyzéssel, hogy a tartalmi elemein túlmenően az idegen (a szokatlan)
sajátos episztemológiai szabályokat követő megismerési eljárás tárgyává is
alakul.

megtalálhatók, lásd B. Waldenfels: Der Stachel des Fremden, Suhrkamp, F./M. 1990;
Grenzen der Normalisierung ‒ Studien zur Phänomenologie des Fremden 2, Suhrkamp,
F./M. 1998; Sinnesschwellen ‒ Studien zur Phänomenologie des Fremden 3, Suhrkamp,
F./M. 1999; Vielstimmigkeit der Rede ‒ Studien zur Phänomenologie des Fremden 4,
Suhrkamp, F./M. 1999; Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Suhrkamp,
F./M. 2006.
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4. A módszertani túlzás feltáruló tartalma
Az idegen megismerésének jellemzőit elemezve B. Waldenfels újraértelmezi a (történeti fenomenológiának tekintett) husserli fenomenológia leggyakrabban használt kategóriáit. Véleménye szerint az idegen jelensége,
amely számunkra nem megközelíthető, „hiperjelenségnek” tekinthető. A
jelenségekhez képest a hiperjelenségek esetében mindig valami túlzást találunk és valami másságot, mivel a vizsgálódás alanya (az önmagaság) mindig
valami többletet, túlzást mutat a megjelenő elemekhez képest. A klasszikus
történeti fenomenológia alapterminusai, mint amilyen az intencionalitás,
nem teszik lehetővé az idegennek, hogy idegenként nyilvánuljon meg.
Mert az intencionalitás azt jelenti, hogy valami valamire utal, s ez a valami
a rá utaló referenciájaként ragadható meg, következésképpen egy valamire
való utalás csak meghatározott értelemben lehetséges, egy értelemegészen
belül. B. Waldenfelsnek ez a gondolatmenete jelentős mértékben MerleauPontynak a Le visible et l’invisible-ben14 közzétett gondolataira épül.
Patrick Leconte értelmezése szerint
„Merleau-Ponty A Signes-ben és a Le visible et l’invisible-ben
egyaránt visszatér a kézhezálló husserli paradigmához, de annak
érdekében, hogy a másiknak mint alter egonak jelenlétét evidenciaként hangsúlyozza, testi mivoltát mint más testet – és úgy
tűnik, ennek az evidenciának az erős fényében az intencionális
transzgresszió és az Einfühlung teljes husserli problematikája
szertefoszlik –, igen: a másik ember kezét megszorítva ott (jelen)létének evidenciájával szembesülök, azzal, hogy ő balkezem
helyettesítőjévé válik, hogy testem magához rendeli valaki másnak a testét egy olyan »reflexiófélében« (sorte de réflexion),
amelynek paradox módon ő a székhelye. Két kezem »együttesen
van jelen« vagy »együttlétezik«, mert egyetlen test kezei: a másik
ennek az együttes jelenlétnek a kiterjesztéseként bukkan fel, ő

14 Le Visible et l’invisible, suivi de notes de travail, publié par Claude Lefort, Gallimard, Paris, 1964.
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és én olyanok vagyunk, mintha egyazon testköziség (interkorporalitás) szervei lennénk”.15

Ha elfogadjuk, hogy az idegen kivonhatja magát a szabályozott általánosság megértése hatóköréből, akkor olyan performatív önellentmondáshoz jutunk, amely során megpróbálunk megérteni egy dolgot, amelynek a
megérthetetetlensége kinyilvánítódott. Nincs itt terünk B. Waldenfels valamennyi argumentumának kifejtésére, aki az összes nehézség megoldásának a lehetőségét Husserl affektuselméletében találta meg. Következésképpen: az idegen tapasztalata az önmaga mint másik tapasztalatának egy más
típusaként ragadható meg. Ez a más típusú fenomenológia meghaladja az
intencionalitásnak a szabályozott értelemkonstitucióra kiterjedő szféráját.
Vizsgálhatjuk az idegen problémáját a fenomenológiai spekuláción kívül is. Paul Ricoeur elemzései a hovatartozás egy másik (közösségi) eszméjére épülnek. Úgy véli, hogy eredetileg az idegen szó üres, és nekünk kell
megvilágítanunk, amennyire lehet, e hovatartozás természetét, amely viszonylatában a csere mint feltétel először hiányként határozható meg. Ez
egyfajta disztributív igazságosság problémáját veti fel. Egy nemzethez való
hozzátartozásunk annak tagjaként nem olyan jószág, amelyet feloszthatunk magunk között. A hozzátartozás joga egy nemzethez (a nemzetiség
joga) olyan jog, amelytől senkit sem lehet megfosztani. Ennélfogva az idegen olyan személyként határozható meg, mint aki igényel valamit (állampolgárságot) a közösséghez való tartozás alapvető joga értelmében. Az engedélyezés módját viszont diszkréció övezi, a politikai aktust a szuverén
hatalomgyakorlás határtalansága jellemzi, ami a szimmetria hiányát idézi
elő a legteljesebb mértékben e fogalompáron belül. Ebben az értelemben
az idegen a saját hovatartozásunk jellegének megértését tárja fel, előidézve
a különbséget a „nálunk” és a „nála” között. Ez a szimmetriahiány képezi
az idegenre – látogatóra, bevándorlóra, menekültre – vonatkozó különböző hipotézisek alapját. Minden esetben a kiegyenlítő jog lehetőséget kínál
az idegen számára, hogy aszimmetrikus helyzetéből kikerüljön. A kanti
hagyománynak megfelelően a híres vendégjogról van szó, a racionális koz-

15 Patrick Leconte: L’entrexpression charnelle: Pour une lecture du Visible et l’invisible. Bulletin d’Analyse Phénoménologique Volume 5 (2009), Numéro 4. http://
popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=313
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mopolitizmus jegyében, amely képes visszaállítani az emberi közösségek
tagjai közötti szimmetriát, amelynek révén ők az egyforma testrészekhez
válnak hasonlókká. (Úgy vélem, valamennyi itt felsorolt filozófiai megállapítás túlhalad az elméleti kereteken, és a mai Európa politikai realitásához
kötődik. Az idegen jelensége – mindaddig, amíg nem tekintik alapvető
reális veszélynek Európa egészére nézve – forradalmi eseményekhez fog vezetni.)

5. A test példája
Kétségtelen, hogy az olyan témakonceptek, mint a testiség (bizonyos
kapcsolatban a lélekkel – mono-/dualitás) mindig a filozófiai diskurzus/
vita középpontjában álltak. Újravéve a test mellérendelt helyzetét, a fenomenológia a vizsgálódás elsőrangú fontosságú és máig kimeríthetetlen tárgyává változtatta azt. Merleau-Ponty klasszikus művében megfogalmazott
felfogása szerint a test képes minden elemében (összetevőjében) egyfajta
álészlelést kiváltani. Arról van szó, hogy az egyes jelenségek, amelyeknek
székhelyéül szolgál, az észlelés szükséges és elégséges feltételei, a test pedig
nélkülözhetetlen közvetítő a valós világ és az észlelés között, olyannyira,
hogy egyik a másiktól elválaszthatatlan. Ezentúl a percepció nem tekinthető a saját területükön fellelhető dolgok birtokbavételének, hanem a testen
belüli történésnek kell lennie, amely a test saját magára kifejtett hatásának
köszönhető. A világ megkettőződik, van egyrészt a világ, úgy ahogyan a
testemen kívül van, és van a számomra létező világ, amely számszerűleg
különbözik az előbbitől; a külső okot el kell választani a percepciótól és a
belső tárgytól, amelyet szemlél. „A saját test anyagi kiterjedés lett és ezzel
együtt az alany visszavonul belőle, hogy önmagában szemlélje annak reprezentációit.”16 E fenomenológiai dualitás episztemológiai következtetései
egy új pszichológia, a fenomenológiai pszichológia létrehozásához vezetnek. Georges Thinès megállapítása szerint:

16 Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement. Quadrige/PUF. 1942,
1992. 205.
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„Egy élő alany teste élhető és vizsgálható – a két helyzet kölcsönösen kizárja egymást. Ez a magyarázat arra, miért uralja a
pszichológiát karteziánus kezdetei óta alapvető kettősség, amely
a történelem folyamán különböző formákat öltött: a »test-lélek« dichotómiát a »test-tudat« dichotómia követte, ez elvezetett a pszichofizikához és a pszichofizikai párhuzamossághoz. A
pszichológiának csak akkor van értelme, ha elfogadjuk kiindulópontként, hogy az ember két különálló »szubsztanciából« tevődik össze”.17

A szerző elég kutatnivalót talált Stumpf (akusztikai és zenei), David
Katz, Michotte (kísérleti fenomenológiai) munkáiban, hogy állíthassa a
fenomenológiai pszichológia lehetőségét, sőt szükséges voltát. Ezt a kitérőt
nem fejezhetem be anélkül, hogy ne hivatkozzam Bernhard Waldenfels
munkájára; ő az, aki folytatja a testiségnek ezt az elméleti hagyományát a
test struktúrájának az egyre irányadóbb vizsgálata felé.
B. Waldenfels testfenomenológiája előzményei között tarthatjuk számon Michel Henry munkásságát. Megállapíthatjuk: M. Henry ‒ Maine
de Biranra és Condillacra hivatkozva ‒ megváltoztatja a filozófia s ezzel
együtt a hagyományos fenomenológia klasszikus pozícióját, amikor kijelenti, hogy testünk nem a világban található. A pozíció problémájának
nincs jelentősége, nem centrális kérdés. A szubjektív test elmélete szerint a
test nem egy tulajdon, ellenkezőleg, a radikális meghatározás a testemet
saját magammal azonosítja. („Én a testem vagyok ‒ Je suis mon corps.”)
Tehát a test (ez mindig az én saját testemet jelenti) nem egyike a világ öszszetevőinek, amelyet fizikai, kémiai vagy biológiai szempontból tanulmányozni lehet. A test azoknak a képességeknek az együttese, amelyekkel az
eleven szubjektivitás („az én szubjektivitásom”) bír. Ez a radikális azonosítás túllép a test/lélek szétválasztáson, megállapítva, hogy mindig is reális
identitásról beszélünk, a híres kettős természet elméleti fikció.
„Voltaképpen – összegez Michel Henry – a modern filozófia
felismerte a szubjektív test gondolatát, amely nem a tapasztalat

17 Georges Thinès: Phénoménologie et science du comportement. Pierre Mardaga
éditeur 2. Galerie des Princes, Bruxelles, 1980. 27‒28.
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tárgya, hanem a tapasztalat képessége, elve. Még azelőtt tehát,
mielőtt a test tárgy lehetne, amit látni, érinteni, megfogni lehet,
ennek az alaptestnek a vizsgálatát kell elvégezni, mivel ő az, aki
megismeri a másikat. Ha nem létezne ez a megismerő test, nem
volna ismert test, sem az enyém, sem olyan, ami a világegyetemben van. A modern fenomenológia hozzájárult ennek a
szubjektív testnek a feltárásához, amely a tapasztalat forrása, de
vizsgálatait az érző testnek az ahhoz való viszonyára korlátozta,
aki érez.”18

Jól ismert tény, hogy Martin Heidegger, felismerve az ismeretelmélet
partikuláris jelentőségét, fenomenológiai tárgyú egyetemi előadásaiban az
egzisztenciához való visszatérés fontosságát hangsúlyozta, abban a meggyőződésben, hogy a fenomenológiai redukció nem az egyetlen és még kevésbé
a centrális momentuma magának a fenomenológiának. Egy meghatározott
konstruktív tendenciával vissza kell fordulni a létezőhöz. De itt most nem
áll szándékunkban a Husserllel szembeni heideggeri fordulat lényegét jellemezni.
Ami a Lét és idő (Heidegger alapműve) központi fogalmait illeti, nagyszámú igen elvont és centrális fogalmat nevezhetünk meg Heidegger egzisztenciális analíziseiben, amelyek a maguk módján hasonlóan alapvetőekké és centrálisakká válnak (például) a logoterápia számára, különösen
annak Victor E. Frankl által kifejlesztett formájában. Attól kezdve, hogy a
filozófiáról mint pszyches therapeiáról való elgondolását megalkotta, Victor
E. Frankl kidolgozta a gondozásra és a heideggeri jelenvalólétre vonatkozó
elgondolását, a jelenvalólét egzisztenciális terápiájának az es praxis elméletét. Itt nincs elégséges helyünk ennek kifejtésére, de meg kell jegyeznem,
hogy ennek legfontosabb forrása – ahogyan maga Victor E. Frankl is rámutat – Max Scheler koncepciója volt, középpontban az emberért való
értékek abszolút pertinenciájával, hiszen az ember − amint Nicolai Hartmann is megállapítja – minden megismerő aktusnak határozott jelentőséget tulajdonít, amely nélkül a gondolkodás horizontjának nincs értelme. A
logoterápia alapeszméi szerint, ha a személy elveszti az élet centrális értékét,

18 Henry Michel: Le corps vivant. http://www.scribd.com/doc/8589474/MichelHenry-Le-corps-vivant
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azaz az élet értelmét, a megismerő aktus egésze is értelmét veszti. Ez az értelem visszanyerhető egy attributív/konszenzuális terapeutikus eljárás révén, amely a jelenvalólét analízisére alapozott érvényes beszélgetési gyakorlat formájában valósul meg.
Egy pillanatra még újravehetjük a narratív történelem, narratív identitás, esemény és emlékezet fogalmait, mint Paul Ricoeur filozófiájának központi terminusait, és alkalmazhatóságukat a társadalomtudományokra,
rátérve aztán a posztmodern közelítésmódra, amely a nagy filozófiai diskurzusok periferikus terminusait középpontba helyezi, egy sajátos módszertani eljárás, a plurikontextuális ismétlődések révén.
Úgy vélem, a centrum/periféria paradigmának kétségtelen episztemológiai értéke van, mivel feltárja a nagy filozófiai és tudományos diskurzusokon belüli, illetve a közöttük végbement lényegi változásokat, és a fontosabb elméleti irányváltásokat is képes kijelölni.
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II.

A fogalom kérdései Hegel
Természetﬁlozóﬁájában

A fogalmi megismerés így az elméleti és gyakorlati magatartás egysége: az egyediség tagadása, mint a negatívnak tagadása,
az affirmatív általánosság, amely fennállást ad a meghatározásoknak; mert az igazi egyediség egyúttal általánosság önmagában.
Hegel: Természetfilozófia

Összefoglalás
A tanulmány a hegeli Természetfilozófia Bevezetésének a gondolatmenetére
alapozva tárja fel a hegeli fogalom kérdéseit. Hegel úgy vélte, hogy a
természet önmagában nem tudja felfogni magát, de az értelembe helyezve
önmagát, szubsztanciális értelemben is képes önmaga felfogására. Csak így
válik önmagává, a fogalomnak tehát esszenciális szerepe van az evolúciójában, amelyet a tökéletes formák felől kiindulva lehet megérteni. Hegel
egy komplex fogalmi sematizmust dolgoz ki az evolúció egyes szakaszai és
a természetrészek dinamikájának a megragadására. Legfontosabb fogalmai:
szubsztancialitás, általánosság, különösség, fejlődés, középpont-kerület,
felosztás ‒ tagolódás ‒ meghatározás, élet, evolúció és emanáció, tiszta és
torz formák, tökéletes-tökéletlen, azonosság-különbség, sor, fokozat, ugrás.
Ezeknek a fogalmaknak megmarad a klasszikus logikából ismert műveleti
értelme és funkciója, de genetikus fogalmakként is működnek, és
hozzákapcsolhatóak a kognitív elmefilozófia fogalomfelosztásaihoz is.
Minden értelmezés középpontjában az élet van: ha a tudomány elvesztette
az életet, a természetfilozófiával vissza lehet hozni azt. Tanulmányomban
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két célt tartok szem előtt: 1. a hegeli Természetfilozófia Bevezetésének és
mechanikára vonatkozó fejtegetéseinek a fogalomkonceptusát elemezve
kiemelem a fogalom műveleti jellegét, amelyet a mai kognitív elmefilozófiai értelmezések fényében is érvényes leírásnak tartok. Másképpen fogalmazva: úgy vélem, hogy a spekulatív hegeli fogalom másfelől használatiműveleti eljárásként is értelmezhető. (De nem szabad eltekinteni attól az
alapvető meghatározottságától, hogy eredeti és végső értelme mindig a
létmegragadás.) 2. Demonstrálni kívánom, hogy a hegeli fogalom a kozmológiai séma közelebbről meg nem határozott általános szemléleti elemeiből, szemléléséből származtatható le.
A hegeli fogalomról szóló diskurzusban nem lehet a fogalomról formálisan, tisztán ismeretelméleti-logikai értelemben beszélni. Értelme csak akkor van, ha ontológiai kérdésekből indulunk ki és oda jutunk. Ezért, ezeket
az illesztéseket minden egyes esetben meg kell tenni.

1. A hegeli fogalomról általában
Azok a helyek, amelyekre a leginkább szoktak hivatkozni a hegeli fogalomfelfogás elemzésekor, közkeletűen és iskolásan a következők: 1. a
Wissenschaft der Logik (A logika tudománya), amelyet a nagy logikaként
szoktak emlegetni (1. kiadás – 1812), ennek is a II. része, amelyet a fogalomról szóló általános fejtegetések vezetnek be, majd követi ezt a fogalomról szóló tulajdonképpeni első fejezet (ehhez fűzött Lenin is széljegyzeteket, megjegyzést a Filozófiai füzetekben); 2. Encyklopädie der philosophischen
Wissenschaften im Grundrisse. Erster Teil. Die Logik (A filozófiai tudományok
enciklopédiája, Első rész, A logika) 1817-ből. Közismert, hogy a nagy logika
(1.) voltaképpen Hegel tudományos metafizikája, amelyben a tudományosságot elsősorban a fogalmak helyének és szerepének az újragondolása
jelenti. A kis logikáról pedig azt kell tudni, hogy az a diákok, a köznép
számára is készült, és amellett, hogy alapjaiban megismétli a nagy logika
fogalomtanának legfontosabb megállapításait, egyes helyeken a hagyományos arisztotelészi, tanított logika elemeihez közelíti (kell közelítenie, de
azért néhol nagyon is árnyalja és elmélyíti) mindazt, amit a fogalomról
mond. A legfontosabb azonban mégiscsak az, ahogyan Hegel bevezeti a
fogalmait, például a saját abszolútumfogalmát. (Csupán csak a hegeli ab122
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szolútumfogalommal jelentős szakirodalom foglalkozik és így van ez a többi közismert fogalom, illetve kategória esetében is.) 3. Kevesebbet szoktak
hivatkozni a Természetfilozófia (Enciklopédia, II. kötet, 1820) Bevezetésének
a fogalomértelmezéseire, éspedig a természetfogalomra, amelyből a filozófia státusára vonatkozó számos következtetés származik. A kis logika fogalommal kapcsolatos meghatározásaihoz újabb jelentéseket társíthatunk a
kognitív tudományok (lingvisztika, pszichológia, idegtudományok) szempontjából. Idézzük fel a közkeletű definíciót:
„A fogalom a szabad (das Freie), mint a magáért való szubsztanciális hatalom, és totalitás; benne a mozzanatok mindegyike
az ő egésze és mint elkülönületlen egység vele tételezve van; így
magával való azonosságában e magán- és magáért-valósága szerint meghatározott”.1 (Az eredetiben: „§ 160 Der Begriff ist
das Freie, als die für sie seiende substantielle Macht, und ist
Totalität, indem jedes der Momente das Ganze ist, das er ist,
und als ungetrennte Einheit mit ihm gesetzt ist; so ist er in
seiner Identität mit sich das an und für sich Bestimmte”.2)

2. Szubsztancialitás, általánosság, különösség, fejlődés
A fogalom szabadsága, kezdeti meghatározatlansága és nem közvetített
volta az ő hatalma, az ő későbbi teremtése, teremtéslehetőségei, teremtő
ereje, ahogyan a valóságot sajátos függvényi összefüggéseiben és funkcióiban, majd analitikusan létrehozza, meghatározza, közvetíti és a közvetítések sorozatává, majd a meghatározottságok rendszerévé változtatja. Ugyanakkor (amint a nagy logikában oly sokszor kifejtette): az én identitásának a
formájává is változik, önmaga számára határozza meg az identitását,3

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának
alapvonalai. I. A logika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 246.
2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse. Meiner Felix Verlag GMBH, (é. n.). 307.
3 Ez a pontosítás nem elég éles a Szemere Samu fogalmazásában: az azonosságoknak a gondolkodói ömneghatározásban való konkrét determináltságai alapján felépíthető egy viszonylagosan zárt reprezentációs rendszer is.

123

EME
majd a rendszerösszefüggések formapontjaivá válik. Mindebben a szubjektivitás a kezdet, eredet, az expanzív totalitáslehetőség. A fogalmat nem lehet kezdet és eredet nélkül elgondolni, magában mint az általában vett elgondolhatóságban van a kezdet és az eredet, de ugyanilyen módon a vég is
megvan benne. Ugyanakkor ez valami szubsztanciális – hangsúlyozza Hegel –, azaz a gondolkodás helyesen felfogott útja valóban a lényeget, majd
a létet tartalmazza mint lehetőséget, s a véges természetű részek is valóban
megjelennek a tudatban. A Természetfilozófia egyik sajátos – a szubsztancialitásra utaló, nagyon körültekintő –megfogalmazása szerint a természeti
dolgok elgondolása azt jelenti, hogy az értelem az elgondolás által „magába
helyezi a dolgok tartalmát”.4 A fogalom, maga az az eljárásmód, ahogyan
az értelembe helyezzük a dolgok tartalmát, ama középkori megoldás, eljárás pandanjaként történik, amely szerint behatolunk a dolgokba (intellectus
adeptus – Al-Quindi Arisztotelészre visszamenő meghatározása alapján).
Hans-Georg Gadamer megerősíti azt az elképzelést, hogy az elméletalkotás
– amelynek a hegeli rendszerben játszott szerepére a természetfilozófia kapcsán még visszatérünk – nem fedheti el a dialektikus módszer lényegéből
származó fekvést, melynek értelmében a görög módszerhez tudatosan viszszatérő Hegelnél, amikor helyesen, tehát nem a külsődleges reflexivitás szerint gondolkodunk – azaz szubsztanciálisan –, akkor a fogalmakban valóban a dolgok bontakoznak ki lényegük szerint.5

4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának
alapvonalai. II. A természetfilozófia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 21.
5 „Hegel kifejezetten a görög módszerfogalomra hivatkozott. Hegel az olyan módszer fogalmát, amely a dologtól idegen tevékenységként megy végbe a dolgon, a »külső
reflexió« fogalma alatt bírálta. Szerinte az igazi módszer magának a dolognak a tevékenysége. Persze ez az állítás nem tagadja, hogy a filozófiai megismerés is tevékenység,
sőt olyan erőfeszítés, amely »a fogalom erőfeszítését« igényli. De ez a tevékenység és ez
az erőfeszítés abban áll, hogy nem önkényesen, nem saját ötleteinkkel, ezzel vagy azzal
a meglevő erőfeszítéssel rontunk bele a gondolat immanens szükségszerűségébe. Az persze igaz, hogy a dolog nem megy a maga útján, és nem halad tovább, ha mi magunk
nem gondolkodunk, de a gondolkodás épp azt jelenti, hogy egy dolgot a saját konzekvenciájában fejtünk ki. Ehhez az kell, hogy távol tartsuk magunktól a képzeteket, »melyek hivatlan vendégként szoktak beállítani«, s kitartsunk a gondolat konzekvenciája
mellett. Ezt a görögök óta dialektikának nevezzük.” Hans-Georg Gadamer: Igazság és
módszer. Gondolat, Budapest, 1984. 322. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a
gadameri megfogalmazásban – a dolgot a saját konzekvenciájában – a formális helyes-
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A fogalom egy komplex viszonyrendszer lehetősége részei és mozzanatai
között, amelyekben szekvenciálisan egész lehet, hogy aztán megint részei
irányába mozdulhasson el, és éppen ez a mozgás az, amely fenntartja a
reflexiót. Tehát mi nem a reflexióval közeledünk, hanem a dologiság belső
viszonylatainak a szemlélete konstituálja a (belső) reflexiót, szemben a külsővel, amelyet Gadamer kapcsán már említettünk. Nyilvánvaló, hogy minden dolog reflexiója mindig egy szituatív reflexió, amely a dolgot összefüggésrendszerek részeként szemléli, tehát valamilyen általánosabb rendszer
irányába mutat, legáltalánosabb értelemben a világrend felé, ilyen értelemben tehát minden valóságos filozófiai gondolkodás konstitutív gondolkodás is. (Az emberekben megvan az erre való hajlam, sőt a vágy is, azonban
a módszerhez türelem is kell, és elmélyülés is, amelyre viszont a többség
nem vállalkozik.)
A fogalomnak van egy alárendelt felfogása, mondja Hegel, az érzés és a
szív részéről gyakorta hangsúlyozzák, hogy a fogalom mint olyan valami
holt, üres, elvont. „Valójában – hangsúlyozza – a fogalom ellenkezőleg,
minden élet elve s ezzel egyúttal a teljességgel konkrét. A fogalom mindent
tartalmaz, mindenre utal, ami egykor volt. Nincs ellentét tartalom és forma között”;6 a többi, a reflexiótól megrögzített ellentéttel együtt mint
dialektikus, azaz önmagától feloldódott, már mögöttünk van, s épp a fogalom az, amely a gondolkodás valamennyi korábbi meghatározását mint
megszűnten megmaradót magában foglalja. A fogalom, mondanánk manapság, egy genetikus összefüggés határpontja, amely valamely determinációs függvény értelmében válik ki a szekvenciákból. A fogalmat „végtelen,
teremtő formának kell tekinteni, amely minden tartalom bőségét zárja
magába és egyúttal bocsátja ki magából. A fogalomnak tehát ez utóbbi
spekulatív értelme tartozik a filozófiára, a fogalom mint abszolútum éppen
azt jelenti, hogy képes a létnek és lényegnek, a két szféra egész gazdagságának eszmei egységet adni, amely, tegyük hozzá, teljességgel konkrét”.7 A
szubjektív fogalomra rátérve, Hegel meghatározza a fogalom teljes belső

ség mellett elveszni látszik az a hegeli mondanivaló, hogy a dolog mintegy tovább teremti magát a fogalom hatalmánál fogva.
6 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. I. A logika. Akadémiai Kiadó, Bp. 1979. 252.
7 Uo. 252.
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vonatkozási rendszerét, amely az általános, a különös és az egyedi egymásra
vonatkozásaiból hozza létre a valóságost.
„A fogalom mint olyan tartalmazza az általánosságnak mint
önmagával való szabad egyenlőségnek mozzanatait meghatározottságukban, a különösségnek, a meghatározottságnak mozzanatait, amelyben az általánosság zavartalanul egyenlő marad
önmagával, s az egyediségnek mint az általánosság és különösség
meghatározottságai önmagára irányuló reflexiójának mozzanatait, s ez az önmagával való negatív egység a magán- és
magáértvaló – meghatározott és egyúttal magával azonos vagy
általános.”8

A fogalom eme általános-különös (belső) reflexiója nélkül filozófiai értelemben tehát nincs fogalom, s ezt a vonatkozást nem lehet eléggé hangsúlyozni akkor például, amikor az emberek úgymond fogalmakat használnak. Fogalmakat a kifejezés spekulatív filozófiai értelmében tehát nem
lehet használni, még csak nem is az egyes vonatkozások egészre vetítéséről
van szó. Az általánosság és a különösség meghatározottságai – önmagára
irányuló reflexiója – ez tehát a fogalom a működésében. Egyébként csak
rögzült reprezentációs sémákban való tevékenységről beszélünk, tulajdonképpen végtelen önismétlésről. Eme végtelen önismétlés mellett kötelezik
el magukat mindazok, akik a fogalom használatáról beszélnek. A továbbiakban, az általános fogalmának fejlődéséről beszélve, Hegel kifejti, hogy még
a görögök sem ismerték a tulajdonképpeni általános fogalmát, annak a
fogalmára csak a kereszténység jutott az általános isten fogalmában. Végül
Hegel leszögezi, hogy a hagyományos értelmi (formális) logika állításaival
szemben a fogalmakat nem mi alkotjuk, s hogy a fogalmat általában nem
is lehet valami keletkezettnek tekinteni.
A 161. paragrafus a fejlődésgondolatot állítja a középpontba. („Das
Fortgehen des Begriffs ist nicht mehr Übergehen noch Scheinen in
Anderes, sondern Entwicklung, indem das Unterschiedene unmittelbar
zugleich als das Identische miteinander und mit dem Ganzen gesetzt, die

8 Uo. 252.
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Bestimmtheit als ein freies Sein des ganzen Begriffes ist.”9) A fogalom
nem csupán az egyik látszat felváltása egy másikkal, hanem valóságos fejlődés, a folyamatosan megjelenőben immár az azonosság mozzanatai fedődnek fel, a részek pedig mozzanatiságukban közvetítik ezt az azonosságot,
amely végül is mint a részek önazonos egysége jelenik meg. Kibontakozik
a fogalom valóságos léte, az elnyert létezés. A fejlődés gondolata nemcsak a
hegeli fogalomtanban, hanem tágabb értelemben a természetfilozófiában is
a tulajdonképpeni immanencia megragadásának egyetlen útja. A fogalmak
egymásra vonatkoztatottsága nem lehet csak egy formális, szillogisztikus
láncolat, hanem a reális dologiságból származó belső meghatározottság,
amely mintegy kibomlik a reflexióban. Itt nem kerülhetem meg, hogy ne
utaljak Jean Piaget híres elméletére, a genetikus episztemológiára, amely a
fogalmi apparátus fejlődésének pszichikus elméletében is az immanentista
utat járta, s ezzel a témánk szempontjából szintén nem közömbös kognitív
elmefilozófiai elképzelések, valamint az episztemológiai konstruktivizmus
tudományos paradigmáit készítette elő. Mindez azzal a következménnyel is
jár, hogy amennyiben a fejlődésperspektívának, az immanentizmusnak a
követelményeit feladjuk, ezzel együtt az ontológiát is feladjuk.
A hegeli természetfilozófiának nagyon részletes módszertani bevezetése
van, amelyben Hegel felidézi azt a fizikát (az arisztotelészit), amely még
természetfilozófia is volt, már csak azáltal is, hogy a természet általános
megismerésére és felfogására törekedett, és még nem váltak el benne az
erők, törvények, nemek – azaz a részek nem fedték el az egészet. Ezért a
természetfilozófia újraintézményesítésére van szükség, a célból, hogy a természetet annak tiszta eszméje szerint lehessen felfogni ismét, mert enélkül
nem fogunk tudni választ adni az élet lényegének a kérdésére sem. A Természetfilozófiának az arisztotelészi (mozgásközpontú) Fizika alapján történő rekonstrukciójára nemcsak a Bevezetőben, hanem műve több helyén is
visszatér, többtípusú érvvel. Legfontosabb ellenérve az eredeti arisztotelészi
természetfilozófiát kiszorító modern fizikai tudománnyal szemben (jóllehet tapasztalati tudományként teljes mértékben uralja azt), hogy a fizika
matematikai apparátusa („a fizika egyenletei”) teljesen elfedték a természe-

9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse. Meiner Felix Verlag GMBH, (é. n.). 308.
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ti mozgás eredeti filozófiai értelmét, nem mutatnak az élet felé. Ezt azért
fontos hangsúlyozni, mert a természetfilozófia rekonstrukciójában nagy
szerepet tulajdonít a fogalomnak, sőt a fogalomnak itt alkalmazott fogalma
magán viseli a rekonstrukciós programból származó kiterjesztési módszert.
A hegeli tételezésekben bizonyos fogalmak szerkezeti szerepben vannak,
ezek képezik a Természetfilozófia sémáját, s mint ilyenek explikatívumok is
lehetnek, az immanencia-transzcendencia viszony kognitív megvalósítói.
(Ha a természetfilozófia fogalmainak jelentős része értelmezhető a George
Lakoff10 és mások által kidolgozott hierarchiákkal, ezeknek az értelmezése
és illesztése a kognitív elmefilozófiák által használt hierarchiákkal/hierarchiákba egy következő tanulmányunk feladata. Előzetesen megjegyezzük,
hogy a hegeli fogalmak kognitív elmefilozófiai besorolása, majd értelmezése az absztrakt fogalmaknak egy sajátos, generatív osztályát, annak a kidolgozását kéri, és egyáltalán nem végezhető el a zárt reprezentációs sémák
(általános szemantika) elméletei felől, a feladat nehézségi foka magas, de az
eredmények jelentősek lehetnek, és egyáltalán nem Hegel agyának mentális szimulációjáról van szó. A dolog önmagát gondolása az értelmünkben
mást jelent, mint a szignifikátumok és a mentális reprezentációknak a dologhoz rendelhető osztályai.) Tehát a fentiekben minősített fogalmak a következők: szubsztancialitás, általánosság, különösség, fejlődés, középpont–
kerület, felosztás‒tagolódás‒meghatározás, élet, evolúció és emanáció,
tiszta és torz formák, tökéletes-tökéletlen, azonosság-különbség, sor, fokozat, ugrás.

3. A középpont–kerület séma
A Természetfilozófiában azonban Hegel a spekulatív fogalom jóval
komplexebb, dinamikus-genetikus leírását adja, amelynek akár instrumentális értelmet is adhatunk. Visszatér szinte misztikus gondolatához, amely
szerint az élet akar helyet nyerni a fogalomban. Mindezt megelőzően azonban leszögezi, hogy „a filozófiának egyeznie kell a természetben adott ta-

10 George Lakoff: Some Empirical Results about the Nature of Concepts. Mind and
Language Vol. 4. Issue 1–2. 103‒129.
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pasztalattal”,11 és „a filozófiai tudomány keletkezésének és megalkotásának a
tapasztalati az előfeltevése és föltétele”. Tehát nem elég a tárgyat fogalmilag
meghatározni, hanem meg kell határozni azt a tapasztalati jelenséget is,
amely ama fogalmi meghatározásnak megfelel. A tartalom szükségszerűségét illetően azonban már nem lehet a tapasztalatra hivatkozni.12 A tapasztalati jelenségek, a tapasztalati tényálladék tudományos megragadásában
Hegel korának tudományos teljesítményeire hivatkozik, kizárólag elsőrendű természetkutatókra: Volt, Oersted, Lavoisier, Dalton, valamint a nagy
német biológusok-taxonómusok: Oken, Treviranus, Blumenbach – és természetesen Goethe – a leginkább hivatkozott szerzői között vannak.
A másik roppant fontos módszertani mozzanat az elméleti és a gyakorlati tudat képességeinek a külön-külön és egységükben, egymásra vonatkoztatottságukban való szemlélete. Az elméleti tudatnak azt az egyoldalú
föltevését, amely szerint a természeti dolgok vele szemben megmaradók és
átláthatatlanok, mindig megcáfolja az a gyakorlati magatartás, amelyben az
az abszolút idealista hit rejlik, hogy a természeti dolgok magukban semmik. Az igazi idealizmus ezzel szemben felismeri, hogy csak látszat, jelenség
a dolgok közvetlenül adott egyes, érzéki konkrét volta.13 Ennek a realitása
csak a fogalmi megragadásban fog – a tételezés végeredményeként – megmutatkozni.
Mindezen módszertani megfontolások alapján érthető csak meg a 251.
§-ban bevezetett merőben új szempont a fogalom megértését, meghatározását illetően. Hegel kiemeli, hogy a fogalom fejlődését ennek meghatározása, célja vagy, ha úgy tetszik, végcélja14 szerint kell felfogni. (Egy nemrégiben megjelent tanulmánykötet szinte minden egyes tanulmánya e
szempontot nyomatékosítja.15) A fogalom egyes tartalmai mozzanatokként egzisztenciára jutnak, megnyilvánulnak, „ugyanakkor nem függetlenek, önállóak, hanem mozzanatokként megmaradnak a fogalom egységé-

11 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. II. A
természetfilozófia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 17. sk.
12 I. m. 18.
13 I. m. 21.
14 I. m. 39.
15 Arndt, Andreas, Iber, Christian, Kruck, Günter: Hegels Lehre vom Begriff,
Urteil und Schluss. Akademie Verlag. 2006.
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ben”.16 A fogalom tehát mindig a perspektíva, a szemléleti egység, az
abszolút kiindulópont, amely átvisz az egzisztenciába. A mozzanatok azért
maradhatnak meg a fogalom egységében, mert eszmeiek, azaz tételezettek.
A tételezést aztán mint külsővé válást, kilépést, kifejlést, önmagán kívüljutást kell felfogni, amennyiben a fogalom szubjektivitása elveszne meghatározásainak egymáson-kívüliségében. De a fogalom fenntartja magát az
egyes vonatkozásokban.
„A középpontnak ez a kimenése a kerületre ennélfogva épp
annyira a megfordított oldalról tekintve, a kifelének visszavétele
a belsőbe, emlékeztetés arra, hogy a fogalom az, amely a külsővé
válásban egzisztál.”17

A fogalom tehát adott pillanatban egy mentális utalótényező is, amely
az eszmei tételezések szekvenciális sorába ékelődik be. A fogalom külsőségben van, ennek továbbhaladása a magába-menés a középpontba, a közvetlenségnek, a meg-nem-felelő egzisztenciának szubjektív egysége, a magában való létre hozása. Az egzisztencia magában egzisztál, amely az élet, de
a fogalom szét akarja feszíteni a külsőség burkát és maga akar lenni,
magáértvalóvá akar lenni.
„Az élet a megnyilatkozásához jutott fogalom, a világossá
vált, kifejtett fogalom, az értelemnek ugyanakkor a legnehezebb
fölfogni, mert számára az elvont, a halott mint a legegyszerűbb,
a legkönnyebben fölfogható.”18

Éppen ez a mozgás az élet, az oly nehezen megragadható lényeg, amelynek azonban a hegeli filozófiában három „stádiuma” van, annak is megfelelően, hogy az élet megértése, az élet lényegszerű önfeltárulkozása az eszmei
intencióknak mely helyzetében, azaz a fogalom mely helyzetében van. A
középpontisággal és a külső kerülettel kapcsolatos elképzelések mint a fogalom dinamikájának az elemei szimmetrikusak Hegel kozmológiai sémájával, a fogalom felosztásai és meghatározásai éppen úgy működnek, ahogyan
16 Hegel: Természetfilozófia. 19.
17 Uo.
18 Uo.
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a csillagos ég szemléletében központokat és szélső helyzeteket veszünk fel,
és az egyik bolygót a másikhoz viszonyítva (külsőlegesen) tekintjük.
„… az anyag általában tételezi magának a középpontot. A
különös test tömegét ennek következtében mozzanatnak kell
tekinteni ama test helymeghatározásában, s a rendszer összes testei a maguk napját tételezik maguknak; de még az összes testek
is ama viszonylagos helyzet szerint, amelybe általános mozgásuk
szerint jutnak egymáshoz, a nehézség tekintetében pillanatnyilag vonatkoznak egymásra, s viszonyuk nemcsak az elvont térben vonatkozás, a távolság: hanem egymással különös középpontot tételeznek maguknak, amely egyrészt ismét feloldódik
az általános rendszerben, másrészt pedig, legalábbis akkor, amikor az ilyen viszony maradandó (a Jupiter és Szaturnusz kölcsönös háborgatásaiban) annak alávetve marad”.19

A következőkben Hegel felveti azt a nagyon is fontos kérdést, hogy miképpen „függenek össze a szabad mozgás fő meghatározásai a fogalommal”,20 ez azonban feloldatlanul marad! Rendkívül fontos azonban az a
módszertani útmutatás, amely következik:
„ezt nem lehet megokolása céljából részletesebben kifejteni,
s ezért mindenekelőtt sorsára kell bízni. Az elv az, hogy itt az
észbizonyíték a szabad mozgás mennyiségi meghatározásaira
vonatkozóan egyedül a térnek és az időnek, ama mozzanatoknak fogalmi meghatározásain nyugodhatik, amelyek viszonya
(de nem külső viszonya) a mozgás”.21

Hegel azonban egyáltalán nem szokta „sorsára bízni” az ilyen és ehhez
hasonló meghatározásokat, ennek csak egyik oka, hogy egy olyan evolúcióban reménykedett, amelyben a metafizikai kategóriákat használó tudomány tudatra tesz szert, „és a dolog fogalmát veszi alapul a dolog helyett”.
Mind Husserl a krízistanulmányaiban, mind Heidegger – több helyen is

19 I. m. 49.
20 I. m. 89
21 Uo.
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– sokszor kifejtették, hogy az európai tudomány útja teljességgel más lett,
Hegel reményei nem váltak valóra.
Ennél azonban fontosabb az, hogy tudomásul vegyük: középpont–kerület sematizmusunk csak akkor működhetik, ha mozgáskonceptusokra alapozzuk, mert ebben az esetben tudjuk csak megmagyarázni, hogy valamilyen test-tárgy csak látszat, mert – a tömegvonzás miatt –, egy más test-tárgy
mozgáskoordinátáinak a függvényében mozog. Tehát a mozgás mindennek
a kulcsa, tulajdonképpen a fogalom közelebbi felosztásai-meghatározásai is
mozgásos elemek alapján működhetnek. A fogalom végeredményben úgy
működik, mint a kozmosz (a szemléletben).
A fentebbiekben a középpont–kerület valamint kerület–középpont irányaiban (séma), tehát formálisan írtuk le a fogalom mozgását, amely mozgásban felveszi a meghatározásokat, az innen-oda, onnan-ide dialektikus
mozgásának megfelelően, amelynek a sematizmusát Hegel már A szellem
fenomenológiájának A megfigyelő ész c. fejezetében leírta. Ugyanakkor azt is
hangsúlyoznunk kell, hogy az a mozgás, amely a fogalom vektoriális szerkezetét írja le, teljes mértékben megegyezik a fogalommal végzett mentális
műveletekkel. Amikor fogalomról beszélünk, annak az eleven valóságában,
voltaképpen ezt a gondolati-műveleti tevékenységet írjuk le. Amikor Jean
Piaget kidolgozta genetikus episztemológiáját, abból a feltevésből indult
ki, hogy a mentális műveletek voltaképpen a tárgyakkal végzett műveleti
tevékenység rendszeréből jönnek létre, azokra épülnek. De nagyon jól
használható a hegeli séma a képzőművészeti koncepció leírására is, mert
abban elkülönülten szemlélhetők a séma által leírt egyes fázisok.

4. Az életre vonatkoztatottság
Messzemenően hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a fogalom dialektikájának a fontossága nem önmagában, avagy ismeretelméleti kontextusában van. Itt az életvonatkozás a legfontosabb: megérteni és feltárni az életet
nemcsak a természetfilozófia, hanem általában a filozófia legfontosabb kérdése, és a fogalomnak is e szempontból van relevanciája. Az utóbbi évek
Hegel-kutatásai, kutatási témái is ezt a vonatkozást erősítik (hivatkozásaik
is többnyire A logika tudománya, valamint A természetfilozófia gondolatait
idézik). Általánosabb összefüggések felől megközelítve,
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„az élet a szellemben jelenik meg – írja Christoph Asmuth –,
mind a szellem filozófiájában mind pedig a szellem szférájában
– a természeti élettől mindenképpen különbözik, ugyanakkor
részben egységet is alkot vele. Egységük ellentmondásos és ebben gyökerezik ellentéteik ereje. Az egyik az, ami a másik nem.
A szellem nem természeti, nem a természetből származik,
ugyanakkor saját céljainak és cselekvéseinek megfelelően meghatározza a természetet. A szellemnek kétségtelenül megvan a
maga élete. Ez az ésszerűnek ama lényegi meghatározottságából
származik, hogy élővé változzon. A szellem és természet eme
egységében az élő nem egyéb mint az élő individuum, az élő
testével rendelkező egység. Így jutunk el az élet hármas meghatározottságához a szellem szférájában. Először is, ez a szellem
eszköze önmagának tulajdonképpeni meghatározására, másodszor a szellem élő egysége az élő individuum testiségében, a szellem testisége, harmadszor a szép testiség esztétikai ideálja, amely
a lelki, szellemi és testi egységben megjelenik: a belső és a külső
összekapcsolódásában, természetes testiségként valamint szellemi életvalóságként”.22

Lehet, hogy az uralkodó diskurzusmód teszi, hogy ezek a fejtegetések
nagyon is hasonlíthatóak a posztfenomenológia (Waldenfels) fogalomhasználatához, voltaképpen azt a hármasságot célozzák meg, amely a kis logika
fogalomfejezetének C. részében (Az élet) található, és amelynek egy töredékesebb – de nem minden tanulság nélkül olvasható – változata az 1831-es
Előadások a logikáról.23 Eme általános összefüggésrendszer fogalomra összpontosított logikáját a következőképpen jellemzi Emmanuel Cattin:
„Mindenekelőtt Hegel erőteljesen megkülönböztette a logikai életet a természeti élettől – egyfelől, és attól az élettől, amely
az eszmével áll »kapcsolatban«, másfelől. Kétségkívül ugyanar-

22 Christoph Asmuth: Das Denken Leben. Hegel Jahrbuch 2007. Das leben
Denken. Zweiter Teil. Akademie Verlag Gmbh, Berlin, 2007. 253.
23 G. W. F. Hegel: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Felix Meiner,
Hamburg, Bd.10. Vorlesungen über die Logik. Berlin, 1831. Nachgeschr. Von Karl Hegel. Hrsg. Von Hans–Christian Lucas, 2001.
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ról az életről van szó, a tiszta életről, amelyet itt kivetítettnek
(hinausgeworfen) tekintünk; egy adott értelemben, ez az egész
természet mint Eszme (hinausgeworfen), amely a külsődlegességben szubzisztál, itt egyfelől az eszme által feltételezetten és
vele egységben, másfelől, egy általa létrehozott hármas tételezettségű testben, amelyet tevékenységének eszmei teremtményei hordoznak, másképpen mondva, tisztán »az eszme által
létrehozottak«. Mind a természeti, mind az eszmei életet összefoglalóan a külsődlegesség jellemzi, amint szubjektivitásként
tételezi magát, objektivitást hoz létre, amelyet mint különbözőséget talál fel a természeti életben. Mindezt magából kiindulva,
mint önmagától vett különbözőséget találja fel, amennyiben
önmagára mint eszmére vonatkozik. Mi mondható el a logikai
életről? »Az élet eszméjében valóságosságának a mozzanatai
nem érik el a külsődlegesség hatékonyságát, hanem az eszmei
forma zártságában maradnak«. Itt a minden feltételezettségtől
mentes szabad formáról, azaz a minden hatásképességtől mentes alakzatról van szó”.24

A Hegel-kutatók általában megegyeznek abban, hogy az (organikus)
élet fogalma középponti helyen van a hegeli filozófiában, hogy maga ez a
fogalom teszi lehetővé a reflexiót, azaz a különböző meghatározásokat, tehát a fogalom által determinálható részeket. Ezek a részek mind egy nagy
gyűjtőből jönnek elő, amely azonban nemcsak a kozmikustól az organikusig tartó összefoglalás, hanem a reflexió lehetősége is, „az élet eszköz, de
nem valami más számára, hanem a fogalom számára; mindig létrehozza
végtelen formáját”.25 A hegeli világséma annak a leírása, ahogyan az egyes
egyéniségek az élő természet jelenségei; azoknak a lényegisége (az élő természet egységében gyökerezve) csak a fogalom révén tárul fel: „Az élő lényben azonban a természet ez óriási tagjai egyben vannak, mert minden különös mint látszólagos van tételezve”.26 (Idetartozna az életformák hegeli
sematizmusának a kifejtése is, Hegel tanítása az élet három formájáról:

24 Emmanuel Cattin: L’idéalisme de la vie. Hegel Jahrbuch 2007. Das leben
Denken. Zweiter Teil. Akademie Verlag Gmbh, Berlin, 2007. 266.
25 Hegel: Természetfilozófia. 340.
26 Uo.
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1. földtani természet, 2. növénytani természet, 3. a tűz birodalma. Nyilvánvaló azonban, hogy ez nagyon messze elvinne eredeti tematikánktól.
Ugyanide tartozik a természet felosztása az eszme magánvalóságától (mechanika) – erre az egyes létezők elszigeteltsége jellemző –, a valóság immanens formameghatározottságával és a rajta egzisztáló különbségével meghatározott, reflexiós viszonyban létező fizikán át a szubjektivitások által
jellemzett, de az élet alapegységére visszavetíthető organikáig. Ezt a sémát
azért fontos követni, mert a fogalmak tipológiája ennek felel meg, jóllehet
Hegel nem veszi külön-külön tárgyalás alá az egyes életformákhoz tartozó
fogalmakat és meghatározásokat.)
A szemlélet természetesen nem rendelkezik egyszeriben a konkrét fogalommal, illetve azokkal a gondolati mozgásokkal, meghatározásokkal,
amelyeket a konkrét fogalom lehetővé tesz. Vannak azonban bizonyos sejtő
fogalmaink, amelyek lehetővé teszik az észrevevést, a szembesülést a közvetlennel és bizonyos előzetes behatárolásokat képesek elvégezni. (Ez azonban
nem valamiféle intuíció, Hegel közismerten elutasította és egyenesen nevetségessé tette a schellingi módszertannak ezt az elemét. De nem mindent, a fény meghatározásában például Schellingnek a színnel kapcsolatos
spekulációit idézi.)

5. A fogalom sematizmusa: felosztás‒tagolódás‒meghatározás
A Bevezetés Felosztás c. alfejezete folytatja a fogalom belső dimanikájának
a kifejtését. (Hegel természetesen használja az általános logika fogalmi műveletekkel kapcsolatos tudásrendszerét, azaz az általánosítás-határolás, felosztás és meghatározás műveleteiről beszél ő is, csak éppen ontologikusdialektikus tartalommal.) A fogalom működése dialektikus mozzanatok
során alapul, amelyben az első mozzanat a teljességében felfogott fogalom,
amely feloszlik meghatározásaira, és így önmagát tételezi mint eszmét. (Itt
tulajdonképpen tehát kétirányú mozgásról van szó, az egyik analitikus, a
másik absztrakt-szintetikus, mintegy kétpólusú tágulás ez, a gondolat legsajátosabb mozgása.) A meghatározásoknak azonban csak pillanatnyi önállóságuk van. Hegel tovább mélyíti az analitikus-szintetikus determinációkról mondottakat, amikor leszögezi, hogy a „fogalom egyrészt kifejti
mozzanatait és különbségeire tagolódik, másrészt ezeket az oly önállóknak
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látszó fokokat visszavezeti eszmeiségükhöz és egységükhöz, önmagához s
valóban így teszi meg magát a konkrét fogalommá, eszmévé és igazsággá”.27 A konkrét fogalom a hegeli fogalomértelmezés egyik legfontosabb
eleme és kulcsa, amelyet a dialektikus materializmus vulgarizált értelmezésében mind a mai napig gyakran téves értelemben használnak. A konkrétság kifejtésében Hegel vázolja azt a két utat, amelyet szükségszerűen meg
kell tenni a koncepció során: az egyik az élet konkrét fogalma, amelyet
tudomásul veszünk, a maga teljességében és gazdagságában, és a fogalom
kifejlődésének az útján újabb meg újabb természetköröket határozunk meg
és vezetünk le belőle, mígnem egyre elvontabb fogalmakhoz jutunk, amelyek már csak az élet teljes elhalásának a jelei. (Ezt nevezi az emanáció menetének.) A másik a megfordított út, hogy a fogalom létezésének még csak
közvetlen módjával, a fogalom végső önmagán kívüli létével kezdjük s igazi létével, egész kifejlődésének igazságával végezzük. (Ez az evolúció képzete.) Ez a rendkívül éles elméjű megállapítás, amelyet több helyen is konkretizál, például a 249. paragrafus függelékében, arra is magyarázatot ad,
hogy miért nem vezetnek az inkább keleti emanációtanok tapasztalati természettudományhoz és természetfilozófiához, míg az evolúció gondolata
– a természetben létező fokozatiság konceptusai – igen.

6. Evolució és emanáció, tiszta és torz formák
Hűen dolgozatunk módszeréhez, mely szerint a fogalmi sémák ontológiai beágyazottságára mindig kitérünk – tulajdonképpen ugyanazon eszme
két oldaláról van szó, de a hegeli sémákat nem lehet Martin Heidegger
módján önmagát kibontó ontológiaként értelmezni –, itt meg kell jegyeznünk azt, hogy Hegel generatív fogalomként használja az evolúciót – egy
bizonyos minőségi fokozatiság leírására –, de a hegeli evolúciós séma nem
azonos a modern evolucionizmus fejlődéskonceptusával. Mindamellett jelentős szimmetriák mutathatók ki, ez azonban nem dolgozatunk feladata.
Az evolúció ontológiai sémaként az (isteni típusú) tökéletesség felé mutat,
de önmagában a teljes magyarázat elve is kell, hogy legyen, Hegel azonban

27 I. m. 41.
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korának evolúciós tanaiban (jelesül a Lamarckéban, Darwint még nem olvashatta) nem látta meg ezt a képességet.28
„A két forma, amelyet a természet fokozatossága öltött, az
evolúció és az emanáció.29 Az evolúció a tökéletlennel, forma
nélkülivel kezdődik, s menete az, hogy először voltak a nedves
és vízi alakulatok, a vízből eredtek növények, polipok, puhatestűek, majd halak; azután a szárazföldi állatok, végül az állatból
eredt az ember. Ezt a fokozatos változást nevezik magyarázásnak
és felfogásnak, s ez a természetfilozófia alkotta felfogás még
uralkodik; de ez a mennyiségi különbség, ha legkönnyebben
érthető is, mégsem magyaráz semmit.”30

Tehát az evolúció mint fokozatos (mennyiségi) változásfogalom nem
használható explikatívumként (magyarázás, felfogás). És pontosan az életfogalommal való folyamatos és módszeres összekapcsolásra volna szükség.
Mind az evolúciós, mind az emanációs tanok tulajdonképpen általános
formatanok kellene, hogy legyenek, az emanációs tanok azonban még a
negatív fogalmat is elveszítik:
„Az emanáció menete a Kelet sajátja; lényege a rosszabbodás
fokozatossága, amely kezdődik a tökéletessel, az abszolút tökéletessel, az abszolút teljességgel, istennel; eszerint isten teremtett, s villámlások, mennykövek képmásai léptek fel, úgyhogy
az első képmás a legjobban hasonlít hozzá. Ez az első alkotás
ismét tevékenyen létrehozott mást, de kevésbé tökéleteset, s így
tovább lefelé: úgyhogy minden létrehozott mindig újra létrehozó volt, a negatívumig, az anyagig, a gonosznak csúcsáig. Az
emanáció így minden forma hiányával végződik”.31

28 Mindazonáltal e sorok írójának a véleménye szerint nem lehet a kérdést oly
sommásan elintézni, ahogyan a fordító Szemere Samu teszi jegyzetében.
29 A további kutatásoknak kell specifikálni, hogy pontosabban mely emanációtanokra gondol itt Hegel. Filozófiatörténeti szempontból is igen fontos kérdésekről van
szó, amelyek tovább árnyalhatják Hegelnek a Kelet gondolkodásával kapcsolatban kialakított képét.
30 Hegel: Természetfilozófia. 36.
31 Uo.
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Hegel mindkét megközelítést egyoldalúnak és felszínesnek tekinti, mivelhogy azok határozatlan célt tűznek ki (a természet pedig nem ilyen,
annak bizony van végcélja).32 A helyes módszertan a tökéletes választása,
abból kell kiindulni, és ez nem is lehet másként, ha az abszolút minta az
önmagát megvalósító, beteljesült eszme:
„A tökéletestől a tökéletlenhez való haladás előnyösebb,
mert akkor a tökéletes szervezet típusa van előttünk; s ez az a
kép, amelynek a képzelet előtt kell lebegnie, hogy megértsük a
korcs szervezeteket”.33

Hegel ugyanis nem bízik a természetben, csak a fogalomban, nem osztja a francia enciklopédizmusnak azt a hitét, amely szerint a természet nem
tévedhet. Hegel szerint a természet igenis téved, mert nem tud a tökéletesből kiindulni, nem tudja önmaga felismerni a részek fontosságát az egészen
belül, mert nem lehet fogalma az egészről. Amikor a természetet fogalma
szerint akarjuk megérteni, mind az azonosság, mind a különbség fogalmaira szükségünk van, a metamorfózis egykori (empedoklészi) formája elégtelen. Az egyszerű természetmagyarázatok a sorok képzetét használták arra,
hogy az önmagukat magasabb fokozatisággal (másik kulcsfogalom) megismétlő elemek, részek, szekvenciák új minőségeit megmagyarázzák, amely
azonban mindig csak valamilyen hozzáadás lehetett, és nem tartalmazta a
haladásnak a szükségszerűség (törvény) szerinti felfogását. Ha mindig megtartjuk a tagok viszonyát egymás között, ha mindig csak az egyformán
hozzáadott bővülés elvére alapozunk, akkor soha nem jutunk el az új minőségi formákig.34
„Ha így a bolygókat, a fémeket vagy a kémiai testeket általában, a növényeket, az állatokat sorokban akarjuk elrendezni és

32 Hegel „az örök, isteni folyamat” kifejezést használja a kétoldalú áramlás leírására, mely áramlás evolúció, de egyben involúció is – ennyiben a két fogalomnak mégiscsak van valamelyes módszertani értelme.
33 Uo.
34 A mai természettudományos episztemológia nyelvezetében megfogalmazva:
kizárólag a sorok és fokozatok logikáját hsználva, amelyek tulajdonképpen ugyanazokat
a fogalmakat operacionalizálják, soha nem érhetnénk el azokat a tényeket és összefüggéseket, amelyek az érzékszervi vagy kísérleti szférán túl vannak.
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az ilyen sorok egy törvényét akarjuk megtalálni: ez hiábavaló
fáradozás, mert a természet nem állítja így sorba alakulatait, s
mert a fogalom minőségi meghatározottság szerint különböztet, ennyiben azonban ugrásokat tesz.”35

Az ugrás a dialektikus fogalom, fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is, ha Hegel itt nem specifikálja, hogy mennyiben eredményezhet az ugrás ún. torz formákat. Feltételezhetjük azonban, hogy a
haladásnak a szükségszerűségi (törvényszerűségi) formája alapján a korcs
szervezetek (torz formák) tulajdonképpen nem léteznek, nincs valóságuk,
mert nincs szubsztancialitásuk a tökéletességet hordozó eszme szerint, azaz nem
tartalmazzák középpontilag az életet. Mint ahogy „a természet nem tévedhet” álláspont sem értelmes a fogalom szempontjából, úgy a „természetben
nincs ugrás” formula sem az: „A hajdani mondás vagy az úgynevezett törvény: non datur saltus in natura [a természetben nincsen ugrás] egyáltalán
nem illik a fogalom felosztására; a fogalomnak önmagával való folytonossága egészen más természetű”.36 Sőt, amint azt a Kruggal kapcsolatos polemikus sorokban megfogalmazza, a filozófiának a természet szab határt,
azaz, hogy filozófiai fogalmakkal nem lehet a legelemibb felosztásokat operálni, azaz a legelemibb meghatározásokat véghezvinni, mert elveszne a filozófiai gondolat maga. „A fogalmi meghatározások nyomait kétségkívül a
legkisebb részletekig lehet követni, de ezeket amazok ki nem meríthetik.”37
A hegeli Természetfilozófia alapszintű, operátor-, genetikus és sémafogalmainak segítségével a fogalom mozgása szerint sikerrel mutatja meg a természet életre orientált dinamikáját, a dolgot magát, a szubsztancialitásában.
A fogalom alkalmazásának ez a filozófiai felső foka, és csak mostanában
kezdik újraértékelni eredeti dimenzióit. A természet önelgondolása a fogalom szerint teremtőelv, amit egyre inkább joggal szegeznek szembe a semmit el nem gondoló tudományalkalmazásokkal. Ennek a paradigmának a
kidolgozásában Hegelnek elsőrangú fontossága volt. Szokták még abba az
irányba is tágítani a hegeli eszmei koncepciót, hogy az ember teremtett
világa is, voltaképpen az objektivált emberi szelleme, fogalmi eredetű kör-

35 I. m. 37.
36 Uo.
37 I. m. 38.
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nyezet. Valami igazság van ebben a leegyszerűsítésben is, csakhogy egy dologgal nem számol: az élet egészét az ember nem tudja még csak át sem
fogni, nemhogy megteremteni. Mi is csak a természet része vagyunk és az
is maradunk, leginkább ez a rész-ségünk határol. A hegeli természetfilozófiának ezeket az általános igazságait nagyon is célszerű felemlíteni akkor,
amikor az ember tudományából származó teremtmények lehetőségeiről
értekeznek, mert lehet, hogy ez csak ama emanációs logika szerint van,
amely megszüntet minden formát.
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Reﬂexiós fogalomhasználat, észformák,
posztmodern diskurzusok

Those are not far wrong who insist that the progress of science
consists principally in the progress of scientific concepts.
Ernst Mayr: The Growth of Biological Thought
A filozófiai gondolkodás történetében igen korán (Platón szókratikus dialógusaitól kezdődően) megteremtődött a fogalmak teremtésével és szabatos használatával kapcsolatos igény. A Kharmidész például a filozófia tudományos és önismereti jellegének lehetőségét állapítja meg. Ugyancsak az
antik hagyományból származik a filozófiának az a kötöttsége, hogy perspektívái, ítéletei, tételei végső soron valamilyen igazság (nem életigazság) összefüggésében érvényesek. Az arisztotelészi és középkori logika a fogalmak
instrumentalizálásának máig érvényes módszertanát dolgozta ki, és szinte
közhelyszerűvé váltak Francis Baconnek a törzs és a piac szavaival kapcsolatos metodológiai intelmei. Mind a mai napig érvényes az a perspektíva – és
különösen az oktatásban dolgozó szakemberek tapasztalják –, hogy még a
legjobb szándékú beállítódások esetében is igen nehéz elválasztani a mindennapok „filozofálását” a módszeres, szabatos gondolkodástól, illetve a
kimondottan a filozófia bevett fogalmait, kategóriáit használó eljárásoktól.
Minden esetben figyelmeztetni kell a célszerű figyelemre, a gondolkodás
konkrétságára és tárgyszerűségére – hogy a legegyszerűbb kérdésekkel kezdjük. A szabatos gondolkodás, a szakszerűen művelt (tudományos) filozófia1 elválasztása a mindennapok gondolkodásformuláitól és a tudományos
gondolkodás eljárásaitól rávezethet néhány olyan szempontra, amelyek
megerősíthetik a filozófiai gondolkodásmód lehetőségeit abban a posztmo-

1 Mindezt annak elismerésével fogalmazom így, hogy nagyon sokan úgy vélik –
például Vajda Mihály is ‒, hogy egy rövid, 200 éves periódust leszámítva (nagyjából
Descartes-tól Hegelig) a filozófia mindvégig inkább önismereti jellegű diszciplína, a
filozófiai diskurzus elválaszthatatlanul a személyhez és a szubjektivitáshoz kötött. Még
akkor is, ha általános emberi összefüggések és igazságok szempontjából gondolkodnak
a filozófus elmék.
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dern korszakban, amelyben mérvadó gondolkodók újabb fogalmakat és
fogalomkészleteket vonnak be a gondolkodás területére – változó sikerrel.
Amikor e kérdéskör bővebb kifejtését kíséreljük meg, nem kerülhetjük
meg Martin Heidegger megfontolásait – jóllehet nem az ő gondolatainak
a részletesebb elemzése a célunk. Ő élesen elválasztotta a dolgot eredetében
feltáró gondolkodást a metafizikai pályára tért filozófiai gondolkodás lehetőségeitől, és ezért messzemenően felértékelte a preszókratikus gondolkodást, valamint a nagy költészet lehetőségeit. (A gondolás vagy elgondolás,
illetve gondolkodás, ahogyan Ropolyi László egy mérvadó tanulmányában
kifejtette, megkülönböztetendő, ugyanis másmilyen konceptuális és
propozicionális összefüggésekben zajlik.2) Mindazonáltal, a filozófiának
megmaradtak olyan eljárásmódjai, amelyek változatlanul érvényesek, és
amelyeket a különböző korok gyakorlati eljárásainak is köszönhetünk.

Reflexivitás
Mindenekelőtt a filozófiai fogalmak reflexivitására kell gondolnunk,
amely élesen megkülönbözteti mind a mindennapi, mind a tudományos
gondolkodásnak a fogalommal kapcsolatos eljárásaitól. A reflexivitás azt
jelenti, hogy a fogalom használata közben – akár intuitíve – mindig önmagára is vonatkoztatjuk, önmagához is viszonyítjuk ezt, és így ellenőrizzük a
szemantikai tartományhoz való tartozását, valamint a lehetséges jelentésváltozásokat. Majd értelmezzük és elfogadjuk a keletkezett, lehetséges új
jelentéseket, pragmatikai dimenziókat is adva nekik. Szótárszerű, elfogadott értelemben a „reflexivitás” szó eredete: a latin reflexio/reflectere igéből
származtatható (= visszahajlás). Robert Stam így ír róla: „a fogalom a filozófiából és a pszichológiából származik, ahol a tudat ama képességét jelölte,
hogy önmaga alanya és tárgya is tud lenni a gondolkodás során” (vagyis
tudunk gondolkozni arról, hogy gondolkozunk). Minden olyan esetben
reflexivitásról van szó, amikor az emberek például „beszélnek arról, hogy
beszélnek”. A művészetben a kulturális termékeknek azt a sajátos képessé-

2 Ropolyi László: Mit jelent gondolni? Magyar Pszichológiai Szemle, 1997/98,
LIII (37) 1–4. 177‒187.
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gét jelenti, hogy mintegy „tükörben tudják szemlélni önmagukat”.3 A
reflexív viszony azonban nemcsak a fogalomnak a fogalommal való eleven
kapcsolatát jelenti a gondolkodás folyamatában („termékeny” tautológiát),
hanem fogalom és dolog kapcsolatát is. Voltaképpen tehát egy kétszeres
reflexivitásról van szó. A hagyományos logikákban négyféle értelmi eljárást
különböztettek meg a képzetek és a fogalmak eredeti kialakításában. Köteles Sámuel 1830-ból származó, bővített Logikájának idevonatkozó paragrafusaiból az első az összehasonlításra (comparatio) vonatkozik, amelynek
során az értelem az egyes dolgokat egymással összehasonlítja. A második
paragrafus a reflexiót eszmélésként határozza meg, melynél fogva az értelem az összehasonlított dolgoknak közös tulajdonságaira és bélyegeire figyelmez (…). A fogalom kimunkálásában végül a harmadik lépés az absztrakcióé (logikai elvonás), a negyedik a szintézisé.4 Nem célunk itt Köteles
megfontolásainak az elemzése, fontos azonban az, hogy ő a fogalmat még
megfogásnak nevezi. A korabeli vaskosabb magyar filozófiai nyelvezetnek ez
a műszava azonban nagyon is jól kifejezi, hogy a fogalommal valóban „fogunk”, megragadunk valamit – mentálisan. E megnevezésben jól érzékelhető az eszközszerűsége. (Ez a megfogás nyilván a német Begriff magyarítása volt, amelynek a jelentésében szintén a megragadás, megfogás,
megérzékelés a fontos.) Itt továbbra is azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a
filozófiailag képzett elme többnyire intuitíve végzi a fogalmakkal kapcsolatos, a fentiekben jelzett logikai műveleteket, jóllehet egy szabatos eljárásban szekvenciálisan vissza lehet ezeket bontani. De ennek az intuitivitásnak
az alapja is az, hogy valaha megtanultuk.

Reflexió, abszolútum, spekuláció
A reflexivitásnak a fentebbiekben meghatározott praktikus, műveleti értelme korántsem feledteti el velünk mindazt, ami az általában vett reflexió
fontossága a filozófia szempontjából. A továbbiakban azért kell Hegelre
3 Reflexivity in Literature and Film. From Don Quijote to Jean-Luc Godard. New
York, Columbia University Press, 1992, XIII. http://film.sapientia.ro/uploads/oktatas/
segedanyagok/1.Reflexivitas.pdf
4 Köteles Sámuel: Közönséges logika vagy az értelem tudománya. In: Hajós József:
Köteles Sámuel. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 283.
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hivatkoznunk, megkerülhetetlenül, mert a filozófiai fogalmak teremtésének és használatának szempontjából aligha volt nála termékenyebb szerző.
És ez még akkor sem von le semmit az érdemeiből, ha tudván tudjuk, hogy
e fogalmak jelentős része szellemfilozófiájának, rendszerfilozófiájának a
szükségleteit szolgálta. A korlátozott reflexióval szemben Hegel a reflexió
észkonstitutív szerepét hangsúlyozta, s ezt még akkor is el kell fogadnunk,
ha a reflexió hegeli rendszerfogalmát nem kívánjuk követni. Az ész a reflexióban van, nem a transzcendentális előfeltételekben (mint Immanuel
Kant állította volt), a reflexió pedig szükségszerűen megszünteti önmagát.5 Bármilyen kockázatos is a kijelentés, mégis azt gondoljuk, hogy
amikor a reflexióról mint a lét és a korlátozás képességéről beszél, akkor
Hegel lényegében ugyanazt állítja, mint később Martin Heidegger, hogy
tehát a reflexió elérheti a dolgot magát. Jóllehet a mai poszt-posztmodern
korban nem nagyon találjuk, hogy a filozófia az abszolútumról beszélne
(amely nélkül az ész és észhasználat is teljességgel értelmetlen dolog volna
Hegel szerint), ez a viszonyítási rendszer teszi mégis a filozófiai gondolkodást, amelyhez még két nagyon fontos konceptus is hozzátartozik: a spekulativitás, valamint a világ egységének a kérdése. A tudományos gondolkodás
mint a részek elgondolása összefüggésében a filozófia, klasszikus értelmezése szerint, továbbra is az egészet tartja szemmel, még ha – ma már – csak a
fenomenológia vagy a hermeneutika korlátozott értelmében teszi is ezt. (A
világ mint horizontális-értelmezési kérdés megvan ugyan, de végső, soha
nem konkrétan perspektivikus módon.) Amit nem nagyon szoktak idézni

5 „Az elszigetelt reflexió, mint a szembeállított dolgok tételezése, az abszolútum
megszüntetése volna; a reflexió a lét és a korlátozás képessége. De a reflexió mint ész
vonatkozik az abszolútumra, s csak e vonatkozás révén ész; a reflexió ennyiben megsemmisíti önmagát, minden létet és korlátozottat, amennyiben mindezt az abszolútumra
vonatkoztatja. De az abszolútumra való vonatkozása révén ugyanakkor a korlátozott is
fennáll.” A gondolat lezárásaként, némileg önismétlő módon a következőket írja Hegel:
„A reflexió csak akkor ész, és a reflexió tette csak akkor tudás, ha az abszolútumra vonatkozik; de ez a vonatkozás megszünteti a reflexió művét; ennélfogva az elszigetelt
reflexiónak, a tiszta gondolkodásnak nincsen más igazsága, mint megsemmisítésének az
igazsága. Az abszolútum viszont, minthogy a filozofálás során a reflexió a tudat számára
hozza létre, ezáltal objektív totalitássá válik, a tudás teljessége, az ismeretek organizációja lesz. Ebben az organizációban minden rész egyúttal az egész, mert a rész csak mint
az abszolútumra való vonatkozás létezik”. G. W. F. Hegel: A filozófia fichtei és schellingi
rendszerének különbsége. In: Ifjúkori írások. Válogatás. Gondolat Kiadó, 1982. 164, 168.
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Hegellel kapcsolatban, de mégis igen fontosnak tartjuk megjegyezni: a tudat számára létrehozott abszolútum mint objektív totalitás nem pusztán
absztrakció, ellenkezőleg, „a tudás teljessége”, „az ismeretek organizációja”
lesz. Hogy a filozófia a maga univerzalizmusával miképpen biztosította a
tudás teljességét az idők folyamán – vitatott kérdés. Az univerzalizmus igényét talán a filozófia középpontjába helyező kozmologikus szemléletmódok igazolták valamennyire (Leibniz), de az ma is mindenképpen érvényes
megállapítása Hegelnek, hogy „az ismeretek organizációja” tartalma (volt)
a klasszikus értelemben vett filozófiai tudatnak és tudásnak. Erre vonatkozóan az ő Természetfilozófiáját6 érdemes idézni, amely talán az utolsó
olyan munka, amely meg is kívánta valósítani a kor tudományos ismereteire vonatkozóan is kidolgozott filozófiát. Univerzalizmus és az abszolútum
perspektívája: a tudományok a 19. században végképp kiváltak a filozófiából, ezzel az univerzalizmus (akárhogyan is értették) nyilvánvalóan megszűnt. Az abszolútum mint a filozófia perspektívája hegeli formájában
szintén követhetetlenné vált a 19. század végén fellépő, összefoglalóan neokantiánus iskoláknak nevezett irányzatok ismeretelméleti perspektíváiban
és aztán főleg a posztmodern irányzatok fragmentarizmusában. Ez utóbbi
szerint egy mégoly érvényes filozófiai gondolatmenet sem érvényes azon a
diskurzuson túl, amelyben képviselve van. Mindezt nem valamiféle filozófiatörténeti vázlatozás igényével foglaljuk össze, hanem azért tesszük, mert
a fogalmak teremtésének és használatának kérdései aligha érthetőek meg
ezek nélkül az átfogó szemléleti keretek nélkül.
Ugyancsak itt kell kitérnünk Hegel spekulációfogalmára mint olyanra,
amely ismételten a világ egységére utal (minden tisztán filozófiai fogalomhasználat eredeti, prekonceptuális tényére). A spekuláció mintegy visszahozza a józan emberi értelem számára az abszolút perspektívát. Ha a mitológia, vallás, művészetek, tudományok és technológia ezerfelé szabdalta
világunkat, amelyet 8 éves korunk után már tudunk egységben látni, akkor
a spekuláció visszahozza az elvesztett egység lehetőségét és tudatát. „A spekuláció viszont a tudatba emeli a józan emberi értelem számára tudattalan

6 Lásd A Természetfilozófia fogalomhasználata bizonyos kérdéseinek szentelt tanulmányomat: Egyed Péter: A fogalomalkotás kérdései Hegel Természetfilozófiájában. In: Gál
László‒Egyed Péter (szerk.): Fogalom és kép. Presa Universitară Clujeană/Kolozsvári
Egyetemi Kiadó, 2010. 67‒89.
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azonosságot, vagyis tudatos azonosságot konstruál abból, ami a közönséges
emberi értelem tudatában szükségszerűen szembeállított volt” – írta.7 (Itt
kell megjegyeznünk, hogy a józan ész – Voltaire szócikket is szentelt neki
filozófiai szótárában – mégiscsak az empirikus(abb) filozófiák Thomas Reid
és Thomas Paine által is használt fontos terminusa volt. Ebben a logikai
észstruktúrák mellett mindig van valamilyen tapasztalati közös szintézis is,
amely ismerethiányos összefüggésekben akár tájékoztató jellegű is lehet a
cselekvés szempontjából. Rousseau bírálta a józan ész fogalmát, és inkább
a később Kant által meghonosított (analitikus, kritikai) tiszta ész használatát szorgalmazta. A fentebbiekben jelzett módon Hegel is tisztában volt a
józan, közönséges emberi értelem belső korlátaival. A spekulatív észen túl
jóval kidolgozottabb konceptusa a megfigyelő ész – beobachtende Vernunft
– volt, amely pontszerűen (a reális megismerés rámutatásai ide-oda), belsőleg egymásba épülő módon írta le az ész működését. A Fenomenológiának
ez a konceptusa tette lehetővé – ismeretelméleti szempontból – a
szellemvilág/-rendszer felépülését. Minderre azért is fel kell hívnunk a figyelmet, mert az egyes észformákban a fogalmak saját szemantikák szerint
működnek.)
Egyes elme- és agykutatók adatai szerint a gyermek teljes nyitottságát a
környezet iránt egy olyan figyelmi és tanulóprogram vezérli, amelynek
alapjai az ún. nucleus basalisban vannak, és amely nyolcéves kor után genetikailag más funkciókban kap szerepet. A gyermekfilozófia sok adattal szolgál arra vonatkozólag, hogy a világ percepciója egységes. Erre vonatkozóan
közöljük személyes tapasztalaton alapuló adatunkat: egy kisgyerek sétál az
édesapjával a kolozsvári Szamos-parton. A kisgyerek felvesz egy követ, és a
következő kérdést szegzi az édesapjának: Édesapám, miért kő a kő? Emberére talált, hiszen az apuka történetesen geológus, szakmájának ismert és
elismert szakembere. Hosszas magyarázatba kezd, melynek – tudományos
– lényege, hogy különböző konkréciós erők hatására ez a fajta homokkő
homokból kő lett, és a görgetések és súrlódások hatására éppen ilyen alakú.
Na, jó, de miért kő lett? – jön a következő kérdés. Azért lett kő – meséli
tovább az apuka –, mert a kristályszerkezete, kémiai kötések … és így tovább. Na, de miért kő? Apuka nem adja fel: a szilíciumatomokról beszél,

7 Hegel: i. m. 171.
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kötésekről, elektronspínekről, atomokról… Na, de miért kő a kő? Ismétlődik meg a kérdés. Apuka elveszti a türelmét, és legszívesebben belevetné
fiacskáját a Szamosba. Pedig: a gyerek filozófiai módon kérdezett. Sőt, metafizikai oldalról közelítette meg a problémát. Számára a követ tevő kőség (a
lényeg) volt a kérdés, ha Platón módján akarunk közelíteni. Vagy a követ
tevő lehetséges szubsztancia (ouszia), Arisztotelész módján, amiért éppen
kő a kő. Mert a köveknek helyükön kell lenniük ebben a világban, ahogyan
a többi létezőnek is… A filozófus kisgyerek és a tudományokat (geológia,
elektrokémia, sőt kvantummechanika) képviselő apuka nem tudtak közös
nevezőre jutni a kérdésben. A gyerek az egészre volt kíváncsi (az összes követ képviselő apuka lényegére), és megkapta az összes fontos részmagyarázatokat is. De a kő nem találta meg a helyét a világban.

Egy más megközelítésmód
A fogalmak (és itt hangsúlyoznunk kell, hogy nem a filozófia fogalmairól van szó) működésének a megértése szempontjából sok olyan döntő
szemléleti újításnak voltunk a tanúi, amelyeket legalábbis meg kell említenünk a továbbiakban. Az egyik a fogalmak működésének a tapasztalatikommunikációs összefüggésekben való vizsgálata volt. Ennek a legkiemelkedőbb példája P. F. Strawson munkássága, akinek a klasszikus munkájában
(Individuals) kifejtett elmélete szerint mi mindig egy bizonyos identifikációs, illetve újraidentifikációs eljárás során alkalmazzuk a fogalmainkat (nem
absztrakt módon). Az újraidentifikáció8 pedig azt a tér-idői keretet jelenti, amelyben ítéleteink igazságai (és fogalmaink szemantikai összefüggései)
fenntarthatóak voltak. Ez nyilván egy bizonyos empirikus beállítódást jelent a kérdésekkel kapcsolatban, amelyet a logikai szemantika képviselői
mindig is vitattak. Végeredményben az ún. keretszemantikák mégiscsak a
fogalom „megtörténése” elemzésének használható eszközei maradtak, ha
máshol nem, a kulturális antropológiában. Véleményünk szerint az identifikációs séma sok közös elemet mutat azokkal az eljárásokkal, amelyeket a
klasszikus logikai reflexiós összefüggés tartalmaz, hiszen ebben is megtörté-

8 Peter Frederick Strawson: Individuals. Methuen, London‒New York, 1972. 22.
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nik egy fogalomnak az önmagával való azonosítása. Nem véletlen, hogy
végig a fogalomról beszélünk. Ezzel annak a hagyománynak a kereteit is
kijelöljük, amelyben elemzésünk mozog, jóllehet tudatában vagyunk annak, hogy a kérdésekkel kapcsolatos másik elemzési teret a jelentések (logikai és nyelvi szemantika adják). Ezért itt tehát nem tudunk belebocsátkozni abba a problémarendszerbe, amelyet például Paul Grice nagyhatású
beszéd-kommunikációs, pragmatikus elmélete képvisel – a fogalmak megértésének a szempontjából.

Elmefilozófiai és tudományfilozófiai perspektívák
A másik megkerülhetetlen kérdéskör, amelyet legalábbis jeleznünk kell,
a kognitív tudományok, a kognitivizmus apportja a fogalmak megértésének a szempontjából. Egy korai tanulmányában George Lakoff egész tipológiáját állította fel azoknak az elkötelezettségeknek, amelyekkel az egyes
tudósok és kutatók tudományterületük szempontjából viszonyulnak ama
alapkérdéshez, hogy mi a fogalom? Következtetése akkoriban, amikor a tanulmányt írta, enyhén elmarasztaló volt a filozófusokat illetően: „A fogalmak tanulmányozása – írta ‒, amint egykor a természettudományoké is,
hosszú ideig a filozófusok egyéni kiváltsága volt. Ma már egyetlen filozófus
sem hirdetne egy fizikai vagy biológiai elméletet a tudományos eredmények teljes figyelmen kívül hagyásával. De a filozófia egy kissé régimódi a
kognitív tudományokhoz viszonyítva. Még mindig vannak filozófusok,
akik az elme filozófiájával vagy nyelvfilozófiával foglalkoznak, a kognitív
tudományok empirikus eredményeit szinte teljesen mellőzve. Viszont
egyes filozófusok valóban igyekeznek ezeket az eredményeket számításba
venni, a legnevezetesebbek Patricia és Paul Churchland és Mark Johnson.
Ők mutatják azt a drámai módot, ahogyan a filozófiának meg kell változnia, hogy igazodjék az agy és az elme empirikus kutatásaihoz”.9 Szerintünk a helyzet azóta – 1987 – messzemenően megváltozott. Mégis érdemes
idézni ezt a tanulmányt, már csak azért is, mert példaszerűen foglalja össze

9 George Lakoff: Néhány empirikus megjegyzés a fogalmak természetéről. Janus IX.
1. 117.
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Ernst Mayrnak, a modern evolúciós biológia egyik fő alakjának a biológiai
fajokkal (fogalom) kapcsolatos elemzését, aki kimutatta, hogy tévedés ezeket definiált természetes fajtának tekinteni (azaz, hogy a fajok olyan halmazok, amelyeket lényeges és azonos tulajdonságok definiálnak). Nem mellékes, hogy demonstrációjában Ernst Mayr halmazelméleti műveleteket
használt. Itt kell megjegyeznünk, hogy Mayr alapvető műveiben10 filozófiai és tudományos episztemológiai szempontból elemzi a biológiai fogalmak fejlődését, hangsúlyozván, hogy a tudomány fejlődése: fogalmainak
fejlődése. Ő egyike azon kutató biológusoknak/tudományterületi episztemológusoknak, akik mélységében ismerték és hasznosították a nagy előd,
Ernst Cassirer minden fogalomtörténet és elemzés szempontjából korszakos művét. Cassirer 1910-ben megjelent művében11 ismeretkritikai szempontból tekintette át minden addig konszakrált tudományterület fogalmi
struktúráit, azok evolúciója szempontjából, rendszerezvén is e fogalmi
készleteket, általános fogalomosztályokat és máig használatos tipológiát
hozott létre. Mayr a biológia filozófusának is tartotta magát, és hangsúlyozta, hogy általános megállapításai természetesen nem vihetők át a társadalomtudományok területére, azon az alapon, hogy ez is tudomány, az is
tudomány. A közösséget néhány alapelve jelentheti csak: a módszeresség,
az indukció, a falszifikáció lehetősége.

Posztmodern fogalomképzés
Ha valaki metafizikai fogalmakat használ, akkor elfogadja a metafizika
egészének a problematikáját a kutatásai során, vagy kell azt vállalnia –
hangsúlyozta Martin Heidegger. Ugyanő volt az, aki nem jutott végső álláspontra a metafizika kérdésében. Nem ennek a hatására, de ettől nem
teljesen függetlenül erősödött fel a 20. századi filozófusoknak és gondolkodóknak azon törekvése, hogy megújítsák a filozófiai gondolkodás fogalom-

10 Ernst Mayr: The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, London, 1982; Uő:
Toward a New Philosophy of Biology. Harvard University Press, Cambridge, 1988.
11 Ernst Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über die
Grundfragen der Erkenntniskritik. Verlag von Bruno Cassirer, Berlin, 1910.
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tárát, hogy olyan elemeket helyezzenek a gondolkodás középpontjába –
mert éppen rendszerekről nem beszélhetünk –, amelyek másféle értelmezési összefüggés-lehetőségeket biztosítanak.
Heller Ágnes a következőképpen foglalta össze ezt a fordulatot:
„Hogy Heideggernél maradjak, saját alkotású alapszavai
mellett ő is bőségesen merít a 19. századi radikális filozófia alapszótárából, elsősorban Kierkegaard szótárából. Olyan Kierkegaard által a filozófiába bevezetett alapszavak, mint ugrás, szorongás, kétségbeesés, saját magam választása alapszavakként
jelennek meg a Lét és időben is. Néhol a hagyományos alapszavak (mint egzisztencia) teljes mértékben a kierkegaardi értelmezésben szerepelnek Heidegger történetében. A későbbi, a »fordulat« utáni Heidegger többnyire más, még újabb alapszavakat
is használ, mint »létfelejtés«, »nyitás«, bár most nagyobb szerepet játszik nála a hagyományos filozófiai kategóriák radikális
újraértelmezése, mint »lényeg«, »eredet«, »füszisz«, »aletheia«,
továbbá mindennapi szavak, mint »dolog«, filozófiai alapszóvá
való emelése. Mindez azt bizonyítja, ha bizonyítékokra van ehhez szükség, hogy minden hagyományos filozófiai alapszót nem
lehet maradéktalanul a hátunk mögött hagyni”.12

A módszertani kulcsszó itt az átértelmezés, értelmezés (a tanulmányban
Heller kitér a kétféle heideggeri értelmezés értelmére). Ezek az új fogalmak
tehát bárhonnan jönnek is, egy hermeneutikai processzus részeként jöttek
létre, és továbbra is hermeneutikai funkcióban is működnek. Ugyanakkor
a heideggeri módszertannak része az a destrukció is, amelyről fenomenológiája bevezető részében szól. Egyes alapszavai fenomenológiai funkcióban
működnek a „történetben”, amelyről Heller ír. De mondhatnánk rendszerességet is, hogy ne kelljen Heidegger kapcsán éppen rendszerfilozófiáról
beszélnünk – ha elfogadjuk a nyilvánvalót, hogy ennek a hagyománynak
utolsó és legnagyobb képviselője valóban Hegel volt. Ámde a heideggeri
történetben vagy rendszerességben a fogalmaknak-alapszavaknak megvan a
12 Heller Ágnes: Filozófiai műfajok, különös tekintettel Heideggerre. In: Lábjegyzetek Platónhoz 8. A szabadság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, 2010. 25.
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maga konzisztens topikája, – hogy aztán a Lét és idő fogalmi rendszere miért volt alkalmas vagy alkalmatlan a Heidegger által megfogalmazott kérdések „megválaszolására”, az más kérdés, amivel itt nem kívánunk foglalkozni.
Különösen a francia (posztmodern filozófiában) gyakori a kísérletezés az
etimonokkal, és az ikonikus többletjelentéseket hordozó fogalmak használata. Bizonyos értelemben kísérleti filozófiák ezek, amelyeknek minden
esetben nagy értéke, hogy újabb gondolati vagy vizuális pályákra terelik a
gondolkodást. Rendkívül termékeny volt e tekintetben a Gilles Deleuze‒
Félix Guattari-szerzőpáros, majd Deleuze külön is. Az Anti-Oedipe egyik
fontos gondolata szerint az alany sokkal inkább belső különbségeiből, semmint az egységéből áll. (Immanuel Kant is úgy gondolta volt, hogy a tiszta
individuum inkább egy végső, megközelítendő erkölcsi-jogi határérték.)
Ezzel a perspektívával a hangsúly a személyiségnek arra a dinamikájára helyeződik, amely a mentális összefüggések alapján mintegy naponta megkomponálja érvényes individualitását. Tehát az individuáció az időben folyamatosan zajló folyamat, egy sajátos én-idő, amelyben hol azok vagyunk,
akinek gondoljuk magunkat, hol pedig visszautasítjuk egyes részeinket,
(in)dividuumainkat. Később Deleuze tovább fejlesztette a koncepciót, bevezetvén egy preindividuális szingularitásfogalmat, amely mintegy a személy (metafizikai?) eredője és tartaléka. A továbbiakban a híres differenciáció
(elkülönböződés) kategóriával írta le azt a folyamatot, amelyben a személyiség elkülönböződéseiben (önmagától és másoktól) valósítja meg a folyamatát. (Az öngyilkosság ebben a modellben nagyon is logikus végállapot.)13 Szintén a francia szerzőpáros jelentős kísérlete volt az ikonikus
rizóma (gyökér) fogalmi használata.14 A gyökér minden jelentése magyarázati lehetőséget jelent, a posztmodern kiterjesztésben megjelennek a kapcsolódás és a heterogeneitás, a sokféleség, a nem jelentő szakadás elvei, valamint a territorizáció és a deterritorizáció dinamikája. Ezekben a legfon-

13 Ezekről a kérdésekről két tanulmányomban is részletesebben írtam. Lásd: A
szabadság és a szubjektivitás, valamint A filozófia szabadság-programja és a szubjektivitáskritika – a posztmodern után. In: Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás. KOMPPRESS, Korunk Baráti Társaság, 2003. 17‒28, 52‒80.
14 Semmi sem lehet egészen új: mindennek a négy gyökeréről beszél Empedoklész
A természetről szóló munkájában.
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tosabb tehát, hogy nagyon sokirányú szemantikai összefüggésrendszerre
alapoznak, tehát a gondolkodás különböző területeinek informális összekapcsolására képesek.15 Nem lehet a francia filozófusok ez irányú munkásságából kihagyni Jacques Derridát (többek között például a híres
disszeminációfogalma okán), Emmanuel Lévinas többek között híres arcfogalma révén kihagyhatatlan. A Másik Arca (Le Visage de L’Autre) voltaképpen megszünteti a formális etikák lehetőségét (igaz, ezt már Nietzsche is
megtette, amikor az erkölcsi cselekvés alapjának az értékbecslést (Wertschätzung) és nem az értéktabellákat tekintette). De vannak más fogalomtechnikai eljárások is: Axel Honneth például Kant autonómiafogalmát
„gyengíti” le, hogy ne kelljen azt végképpen elhagyni a nagy szabadságprojektek használható kategóriái közül. (A posztmodern korban a kanti autonómiafelfogás túlságosan optimistának és erősnek látszik.)16
Végeredményben állíthatjuk, hogy a posztmodern korszak kiemelkedő
gondolkodói igenis sikeresen tudták megújítani a filozófia terminológiáját
és a kutatások irányait, és ezt még akkor is hangsúlyoznunk kell, ha most
úgy tűnik, hogy a fogalmi újítások nem látszanak megteremteni semmiféle
filozófiai köznyelvet. (Ámbár az is lehet, hogy az egyetemi, majd iskolai
filozófia végül ezeket is szervesíteni fogja.)
Rövid áttekintésünket nem zárhatjuk annak hangsúlyozása nélkül, hogy
a filozófiai fogalmak élete is azok gyakorlatában van. A műveléssel kapcsolatban manapság kevésbé használjuk a középkorban végső tökélyre fejlesztett meditáció, disputa, argumentáció lehetőségeit, de ez már egy következő
tanulmány tárgya.

15 Zsigmond Andrea készített erről egy kiváló összefoglaló vázlatot: http://
communicatio.hu/doktoriprogramok/kommunikacio/belso/bevhumankomm/20072/
deleuzeguattarizsigmonda.htm
16 Részletesen foglalkoztam ezzel a kérdéssel Emberiség, valamint szubjektivitáskritika c. tanulmányomban. In: Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás. KOMPPRESS, Korunk Baráti Társaság, 2003. 28‒52.
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A ﬁlozóﬁa saját képeiről

A filozófia saját képei mindig az értelem képei, az ész állította elő őket
saját használatra, és mindig is csak olyanfajta használatuk volt értelmes,
amely problémafelfogáshoz és megértéshez, problémastrukturáláshoz vezetett. Ezeknek a tipikusan mentális képeknek az értelme a céljukban volt, és
ezeknek rendelődött alá struktúrájuk is, amelyet az ész eszközeivel képeztek
ki, de a láttatás fontos funkcióvá lépett elő bennük. A végcél és a funkció
nélkül ezeknek a képeknek nincs értelme, bizonyos értelemben meg is haladják a gondolkodás mechanikáját, amennyiben azonnal egy átfogó, szintetikus pozícióba kényszerítik azt. Ebből a gondolkodást is meg lehet érteni. Ezek a képek elsődlegesen az írásban, leírt nyelvi formákban léteznek,
ami meg is gátolja látványképként való felfogásukat, de a képzelet (fantázia) erejét kötelező módon rendeli hozzájuk. Leszögezhetjük tehát, hogy a
legmagasabb rendű értelmi szintézis formái, mely szintézis eredményét
nyelvi formulákban tudjuk rögzíteni.

1. Wilfrid Sellars transzformációs episztemológiájának
lehetőségei
Tanulmányunkban nem tudunk kitérni a kérdés óriási filozófiaiepisztemológiai irodalmára. Ehelyett egy könyvre utalunk csupán, amely
megfelelően összefoglalja mindazokat az alapvető összefüggéseket, amelyek
a filozófia mentális képeinek a megközelítésében megkerülhetetlenek. A
Wilfried Sellars elméleti eredményeit és formalizációit – vitakörnyezetben
– rendszerező Jay F. Rosenberg monográfiájáról1 van szó, aki megállapítja, hogy a filozófia sajátos képeinek az esetére is alkalmazható naturális fogalmi perspektíva legfontosabb eleme, hogy nem egyszeri eseményekről
van szó, és nem is csupán használatokról, hanem mindig tényleges és sike-

1 Jay F. Rosenberg: Wilfried Sellars: Fusing the Images. Oxford University Press,
2007. 169.
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res alkalmazásokról, amelyek különböző mentális státusokat rögzítettek és
tartottak fenn a fogalmak és a képek számára, és amelyek lehetővé tették a
transzformációs reprezentációs logika alkalmazását. Ennek megfelelően értelmezhető Allan Paivio kettőskód-elmélete is, aki például nagy teret szentelt a filozófia Giordano Bruno által kibontakoztatott és Tommaso Campanella által egy teljes mentális kartográfia irányába továbbfejlesztett
rendszerének. Ugyanő a napvárost egy, a teljes filozófiai didaxist megvalósító mentális alkalmazásnak tekintette.2 Sellars elméletének alkalmazhatóságával kapcsolatban meg kell még jegyeznünk a következőket: Nyíri Kristóf véleménye szerint a korai Sellars távol maradt a tulajdonképpeni
képfelfogástól, másfelől azonban ez a szűkítés még alkalmasabbá teszi a
Sellars elméletének alkalmazhatóságát a filozófia sajátos képeire. Nyíri a
következőket jegyzi meg:
„… Sellars már az 1950-es években kidolgozott egy olyan
elméleti keretet, amelyben kivált a mentális képek témája mélyenszántóan lett volna elemezhető. Empirism and the Philosophy
of Mind című klasszikus tanulmányában Sellars azt javasolta,
hogy a mentális epizódokat teoretikus konstrukcióknak fogjuk
fel, tudniillik tudományelőtti elméletek által a nyilvános epizódok mentén posztulált entitásoknak. Ez a javaslat azonban nem
terjedt ki vizuális epizódokra – a mentális kép, image Sellars
szerint mindig csak szavak képzetét jelenti, verbal imageryt”.3

Idézett monográfiájában Jay F. Rosenberg azonban figyelmeztet arra,
hogy Sellarsnál igen fontos a piktoriális korrektség, a piktoriális felismerés
korrektsége, amelyet Sellars alapvető mentális tevékenységnek tartott.4
A filozófiai diskurzus mindig is bővelkedett a filozófia saját képeivel
kapcsolatos sikeres használatokban és alkalmazásokban, a használatos képeknek egész tára alakult ki, és ezek közül egyesek, a legnagyobb hatásúak,

2 Allan Paivio: Dual Coding Theory and Education. Draft Chapter for the
Cpnference on „Pathways to Literacy Achievement for High Poverty Children”. The
University of Michigan School of Education, September 29–October 1, 2006.
readytolearnresearch.org/pathwaysconference/presentations/paisia.pdf
3 Nyíri Kristóf: A tiszta kép kritikája. Világosság 2004. 6. 46.
4 Jay F. Rosenberg: i. m. 110‒116.
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a didaxis által is kedveltek, a visszatérő (belső) referenciák tárgyai is lettek,
sőt a folyamatos rekurzivitás nyomán lényeges szerepet játszottak a filozófia
elképzeléseinek, eszméinek a kialakításában. Azt mondhatjuk, hogy mindig is létezett egy bizonyos filozófiai imagisztika, jóllehet ezt a diszciplináris
megnevezést csak nemrégiben kezdték autonóm módon használni a saját
képeiben létező filozófia strukturális lefedésére. (Meg kell jegyeznünk,
hogy ez más logikát követ – a nominalizmus „képhasználati” logikáját5 –,
mint a már idézett sellarsi transzformáció.)

2. A filozófiai imagisztika alapfogalmai
A filozófiai imagisztika generatív képeit, hasonlatosan a nyelvek és kultúrák strukturális analízisében használatos terminusokhoz (mitéma, kulturális morféma), filozofémáknak nevezi Jean-Luc Solère.6 A filozoféma
ebben az értelemben egy rendszer minimális funkcionális elemét jelenti,
amely elem része mind a formának mind pedig a tartalomnak. A kép (képzet), a kifejezés poliszémiája miatt valóban így működik a filozófiai diskurzusban: egyes esetekben a kifejezésforma konstitutív része a diskurzusnak,
és olyan téma, amely az egyes rendszerek tartalmi elemeire rekurrál, anélkül, hogy részletesen megnevezné, avagy kifejtené azokat.
Itt máris két fontos megjegyzést kell tennünk: 1. Jean-Luc Solère megközelítésmódja (amelynek logikáját néhol követjük, néhol bővítjük és eltérünk tőle) jellegzetesen „franciás”, azaz a neostrukturalista-glosszematikus
módszertant követi. Ez sikeresen tudja exponálni a képet, mint az elemzés
tárgyát, anélkül, hogy a tartalomelemzés, a „közeli olvasat”, avagy az analízis problematikájával szembesülne. 2. A tulajdonképpeni megoldandó kérdés a szöveg saját referenciális viszonyainak, a kép referenciaviszonyainak
vagy még inkább a kettő összekapcsolásának a kérdése, azaz annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy ugyanazon referenciális jelstruktúráról,

5 Martin Jay: Magical Nominalism: Photography and the Re-enchantment of the
World. Culture, Theory and Critique. Vol. 50. Issue 2 and 3, July 2005. 165–183. A
tanulmányra Fám Erika hívta fel a figyelmemet, itt köszönöm meg neki.
6 Jean-Luc Solère: L’image comme philosophème. KHÔRA 2005–2006. 3–4. 47.
(A lapszámot teljes egészében a filozófiai imagisztikának szentelték.)
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avagy két különböző, jellegében eltérő referenciális rendszerről van szó,
amelyek viszont a diskurzusnak ugyanarra a tárgyára, avagy tárgyi elemeire
vonatkoznak. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a kérdést így vetjük fel, vagy
így is felvetjük, a szemiotika, logika és képelméletek köztes (referencia)területén vagyunk, ami lehetővé teszi a formálisan pontos tárgyalást, de nem
feltétlenül a filozófiai perspektívákat. 3. Módszertanilag némi zavart okoz,
hogy az irodalomban egyaránt találkozunk a bevett képzet terminológiával,
illetve a képpel is, mely utóbbi egyaránt lehet pusztán értelmileg referált
struktúra (például a barlanghasonlat, amelynek azonban mindig is voltak
vizualizálási eljárásai, a sematizmusok különböző fokain, amelyek a maguk
során más – nem mindig az eredetivel egyező – megértésmóduszokat tettek
lehetővé), illetve eredetileg is látvány-láthatóság referenciával rendelkező
kép.7 A filozófiai fogalomhasználatban a hagyományos empirikus, tapasztalati ismeretadat értelemben vett képzet (az érzékelés valamilyen fokán
strukturált szintézis), illetve a látvány-referens kép megkülönböztetése a
legnagyobbak nyelvhasználatában sem mindig világosan elkülönített, illetve mindig is meglehetnek az intuícióból származó átcsapási lehetőségei.8

7 F. W. J. Mitchell közismert tipológiájában (lásd 24. sz jegyzet) a képzetet megnyugtatóan el lehet választani a mentális kép különböző változataitól, a filozófia saját
képei számára azonban nem ad besorolási lehetőséget, ugyanis ezeknek soha nem volt
egységes képi referenciája, nem vonatkoztak egy képre, amelyből valaha is elvonták
volna őket, hanem mindig is csak írásban, illetve szavakban léteztő utaló formák voltak,
amelyeknek aztán képi elemekből adtak egységes képformát.
8 Itt azonban messzemenően nem követhetjük a magyar nyelvű filozófiai (fordítás)irodalomból származó, néhol nagyon félrevezető értelmezéslehetőségeket. A
filolozófiatörténet görög–latin hagyományában ez a kérdés bonyolult, és megvannak a
saját evolúciós sémái, tekintettel arra, hogy az antikvitásban feltételezték azt, hogy egyrészt létezhetnek intellektuálisan felfogható kép – látvány – formák a természeti létezők
között, másrészt a lélek saját működése is generálhat képeket (a platóni autokinesis). Itt
csak annyit említünk meg, hogy például a Théaitétosz 195d helyén Platón a phantasia
kifejezést használja a gondolkodás, illetve az érzékelés kombinációjára, amelyben a hamis ítéletek létrejöhetnek, de nála az értelmi kép (eidolon, eikon) a megismerésnek egy
nagyon alacsony fokán található, Arisztotelész pedig úgy vélte, hogy a képzelet
(phantasia) az érzékelést (aisthesis) és a gondolkodást (noesis) közvetíti (A lélek, III,
427b‒429a). Ezt az inkább ismeretelméleti hagyományt formalizálja a skolasztikus latin perceptio-imaginatio elmélete. Ebben az ismeretelméleti hagyományban a mai filozófiai imagisztika – amely sokat merít a posztmodern kép- és médiaelméletek szempontjaiból, fogalmi lehetőségeiből – jelentős újraértelmezéseket hozhat létre az antik
hagyományban, amely azonban alapvetően ismeretelméleti jellegű e tekintetben.
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A filozófiai imagisztika azonban mindig is az optikai látványban (is) pontosítható képet tekinti a képnek.
Annak a tárgyalásába itt nem bocsátkozhatunk bele, hogy bizonyos értelemben minden kép lehet, ami nem fogalom, illetve nem fogalmi, de
értelmi aggregációt jelent, vagy – kognitív-agyfiziológiai szempontból –
nem oda lokalizálódik, ahova egyébként a fogalmi működések, a már idézett, sellarsi, különböző mentális státusok értelmében. Nyíri Kristóf lakonikus összefoglalásában:
„… a lelki képek persze nem mintegy az agyban leledző képies létezők; amikor látható tárgyakat képzelünk el, akkor ez
neurofiziológiailag annyit tesz, hogy bizonyos agykérgi mezők,
amelyek ezen tárgyak észlelésénél szerepet játszanak, aktívvá
válnak. Az egyik dimenzióban a külső megfigyelés számára egyre jobban hozzáférhető mentális folyamatok zajlanak, egy másik dimenzióban belső vizuális képeket élünk meg; ama folyamatok és ez az élmény tudományfilozófiailag, megfigyelhető
manifesztációként fogható fel a »mentális kép« posztulált
konstruktumának, vagyis egyfajta teoretikus entitásnak e fogalom Wilfrid Sellars vagy mondjuk Allan Paivio által képviselt
értelmében”.9

Ez a sematizmus a filozófia által használt sajátos képekre is vonatkozik,
azzal a megjegyzéssel, hogy ezek elemei voltak valaha látott képek, amelyek
egy célszerű transzformáción, átszerkesztésen mentek át, ahogyan például
Platón megszerkesztette a barlangot, az alkalmazás teleologikus-konceptuális paraméterei szerint. Ebben az értelemben tekinthetők egy másodlagos
transzformáció szabályainak megfelelően kialakult teoretikus entitásnak.

3. Deiktikus funkciók, exploráció, projekció Arisztotelésznél
Tudományos-filozófiai értelemben Arisztotelész az első, aki a fogalomkép(zet) összefüggést többféle fekvésben és strukturálisan is kifejtette, leg-

9 Nyíri Kristóf: Szavak és képek. Világosság 2007. 9. 10.
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inkább A lélekről szóló könyvének a VII. fejezete 431. a‒b részeiben, ahol
a következő (a filozófiai gondolkodást alapvetően meghatározó) összefüggésformát használta:
„a gondolkodásképesség a formákat a képzetekben gondolja el,
és minthogy ezekben van a számára meghatározva az, amire törekszik, meg amit elkerül, az érzékeléstől függetlenül, midőn
képzeteivel foglalkozik, mozgásba jön. Például, ha észreveszi a
jeladó fáklyát, ami tűz, mozgását látva, közös érzékével ismeri
föl, hogy az ellenséghez tartozik”.10

Egyáltalán nem egyszerű a látványkép, amelyet Arisztotelész a szemlélet
pontosítására megalkot. Ha a közeli olvasás metódusát alkalmazzuk, akkor
szó van itt egy jeladó fáklyáról (amelyre, mint egyszer már látott látványképre, mindenki tud referálni). Ezt a jeladó fáklyát párosítja a tűzzel, amelyet mozgásában egy jelfunkcióban társít az ellenséggel (a sensus communis
alapján, amely mintegy „tudja”, hogy a mozgó tüzes fáklya valamikor az
ellenséghez tartozott). Ez összesen három, egymásba épült referenciális
rendszer, kogníció, amelyben a kép volt a formára vonatkozó tapasztalati
szintézis (és képesség) vehikuluma, amely egy második szakaszban egy második reprezentációs rendszer részeként működött. Arisztotelésznél ez a
reprezentációs kombináció messzemenően nem áll meg az (ismeretelméleti) hiposztazációban, hanem gyakorlati-instrumentális összefüggésekbe
megy át: „De némelykor a lélekben levő képzetek (vagy gondolatok) segítségével – mintegy látván őket – mérlegel és tervezi el az ember a jelenlegi
dolgokhoz viszonyítva azt, amit a jövőben szándékszik tenni”.11 Itt a gyakorlati-instrumentális funkció mellett megjelenik a belső látás projektív
funkciója, amelytől Arisztotelész nem többet és nem kevesebbet, mint a
tervezést, az ember saját jövőjének a megalkotását teszi lehetővé. Ez pedig
a legnagyobb pontosságot feltételező látást kér. Ezen a ponton akár az ismeretelméleti-társadalomontológiai összefüggéseken is túlmegy Arisztotelész, kétségtelenül egy képmetafizika irányába. A képpel folytatott művelet

10 Arisztotelész: A lélek. In: Lélekfilozófiai írások. Európa Könyvkiadó, Budapest,
1998. 135.
11 Uo.
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azt jelenti, hogy mintegy megformázzuk, formába öntjük a jövőben bennünket érő eseményt, hatást, a kifejezés materiális értelmében lehetséges a
képünk róla, egy összefüggésrendszer megképződik bennünk. Arisztotelész
számára a képzet/kép az elvont kifejezések elgondolásának a lehetőségét is
jelenti, például azt, hogy pisze, nem mindig úgy gondoljuk el, mint piszét,
azaz önmagában, hanem mint homorút, tehát homorú orrot, a kis hús
nélkül, mintegy kivesszük belőle a húst. Ebben az esetben a rámutatás, a
deiktikus eljárás egyben egy cselekvési eljárást is leír, a kép tehát ok, valami
mozgás elején állhat, aktív princípium. Mai kifejezéseinkkel azt mondhatjuk, hogy a kép műveleti eljárások eredménye, amely maga is (sokirányú,
sokoldalú) műveleti eljárásokat generál.
Az arisztoteliánus hagyományban természetesen az a logikus kérdés is
felmerül, hogy lehetséges-e a noetikus tevékenység, kogníció képek nélkül
is? Erre az egyik válasz a középkori gondolkodásnak az az uralkodó irányzata, amelyik a zárt, egyértelmű reprezentációs rendszerekben kívánta megoldani az intellectio/cognitio kérdéseit, kidolgozván a szemiózis móduszainak
a zárt mátrixát.12 A főleg Szent Tamás kommentárjairól ismert François de
Sylvestre de Ferrare (a ferrarai filozófuskörbe tartozó Francesco Silvestri,
1474–1528) azt a kérdést tette fel, hogy vajon, miután egy gondolati térben mintegy színpadra helyezte magát, az intellektus képes-e képek nélkül
is a megismerésre?13 Az elgondolásban, konkludál ő Arisztotelész szellemében, az aktusban levő elgondoló mintegy formális oka lesz a képeknek,
amelyek azután arra szolgálnak, hogy az egyetemes tudást az egyedi, konkrét tárgyakra, jelenségekre, eseményekre alkalmazzák.

4. Phantasma, autokinésis, példa, referencia
A fentiekben kifejtett, az Aquinói Szent Tamáson átszűrt Arisztotelészértelmezésben még megvan az a fajta explorációs, tudományos kutatáslogi-

12 Irène Rosier: La théorie médiévale des Modes de signifier. Langages 16-e Année,
Mars 1982, 65. 117‒128.
13 François de Sylvestre de Ferrare: Quaestiones Suculentissimae in Tres Libros De
Anima, Venise, 1619 q. XV. p. 210, Idézi: Jean-Luc Solčre: L’image comme philosophčme.
KHÔRA 2005–2006. 3–4. 47.
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ka, amellyel nem egy tanulmányomban14 foglalkoztam. Aquinói Szent
Tamás Arisztotelész-kommentárjában kimutatható ez a vizsgálati szempont, egy erőteljes perszonális-tapasztalati összefüggésben:
„Mindenki önmagában tapasztalhatja meg, hogy amikor
erőfeszítést teszünk valamely dolog megismerésére, képet
(phantasma) alkotunk, egy példa módjára, amellyel, hogy úgy
mondjuk, mintegy megvizsgáljuk azt, amire megismerésünk
erőfeszítése irányul. Innen jön az, hogy amikor valamit meg
akarunk ismertetni másokkal, példákat alkotunk azokból a képekből kiindulva, amelyeket magunknak alkottunk meg a megértés céljára”.15

Kiemelve a Tamás-féle értelmezés legfontosabb mozzanatait, kiderül,
hogy a képhasználat egyfajta ismeretelméleti erőfeszítésbe ágyazott belső
tapasztalás eszköze, a mentális kép tehát megismerési célokra megalkotott
szinguláris kép, amelyet egy egyedi eset példázására használunk, az
exemplum tehát az ismeretelméleti kazuisztika szinguláris része, amely álláspont tehát messzemenően összekapcsolható az antik görög eidolon, eikonállásponttal. A mentális kép a megismerési folyamat szinguláris része, de
hangsúlyoznunk kell, hogy egy saját generatív eljárás része is, amelyben
benne van a vizsgálat, az exploráció. Ez az álláspont is formalizálható, és
innen származhatott a didaxisban meghonosodott szemléltetési eljárás,
amely képet használ példa gyanánt, csak éppen magafeledt, lesüllyedt változataiban azt nem tudja megmutatni, individualizálni, hogy miként jutottunk ehhez a képhez. Nem lehet azt sem eléggé hangsúlyozni, amit
Aquinói Szent Tamás a képnek a megértési folyamatban játszott szerepéről
14 Egyed Péter: Tudományos és filozófiai diskurzus. In: Szellem és környezet. Polis
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 38‒48.
15 „Secundo, quia hoc quilibet in seipso experiri potest, quod quando aliquis
conatur aliquid intelligere, format aliqua phantasmata sibi per modum exemplorum,
in quibus quasi inspiciat quod intelligere studet. Et inde est etiam quod quando alium
volumus facere aliquid intelligere, proponimus ei exempla, ex quibus sibi phantasmata
formare possit ad intelligendum. Huius autem ratio est, quia potentia cognoscitiva
proportionatur cognoscibili.” Thomas de Aquino: Summa Theologiae. Textum Leoninum Romae 1889 editum, q. 84, a. 7. http://www.corpusthomisticum.org/sth1084.
html
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mond, amelyben megjelenik a kép poliszémikus horizontja is. (E kérdésre
az előbbiekben utaltunk.)
Az apriorisztikus tudásnak ebből a csapdájából alighanem csak úgy tudunk kiszabadulni, ha eltekintünk a formalizációtól, azazhogy – arisztoteliánus nyelvezeten szólva ‒ attól, hogy a képeknek valamiféle prestabilizált
topicja van a gondolkodásban, tehát hogy azok eleve okkazionális, materiális vagy formális okai a konceptusoknak. Témánk szempontjából is előnyösebb, ha a gondolkodást sokkal inkább mint egy tudatfluxusban, kognitív flow-ban alakuló, egyre szabályszerűbbé váló műveleti tevékenységet
tekintjük, amely működésének minden aspektusát számontartja, és annak
minden következményére oda tud figyelni, önmaga illetve a környezete
számára, azaz mindazon intellektusok számára akikkel kommunikálni
akar. „Világossá” válik számára a tudása, és visszahelyezheti magát azon
képek „esőjébe”, amelyeknek eredője volt, intencionálása lehetett, de amelyekkel most már nem tévesztheti össze magát. Ebben a folyamatban elválnak a tulajdonképpeni, primordiális látványképek a – gondolati, tudomásul vett (vagy éppenséggel csak a gondolatban kiképzett) ‘képek’-től, majd
a gondolati tevékenységtől mindig függetleníthető „képek”-től. A gondolkodás összefüggésében tehát három, egymásra sajátosan referáló képi szintről és struktúráról van szó – de alighanem ez a fajta strukturáltság felel meg
a leginkább a kép ama saját belső dinamikájának, amely leírja azt, hogy
miként létezik a meglátás, meglátottság, látvány stb. tudatos formáiban.
Ezt a K-’K’-„K” rendszert modellezve, egy látványkép szempontjából leginkább örvénystruktúrával leírható szemantikai univerzumot kapunk,
amelyben többszörös megértési és értelmezési horizontok rajzolódnak ki és
épülnek egymásra.
Aquinói Szent Tamás phantasma-elképzelését Malebranche is átvette, ő
azonban az egykori platóni autokinésisnek agyfiziológiai konkretizációt is
adott, és ezzel messzemenően kitágította a képfogalom-problematika kereteit, a kognitív elmefilozófia-agyfiziológia mai kutatási irányai felé. Az igazság kutatásáról szóló munkájában a következőképpen fogalmazott:
„A szellemi dolgok megismerése mindig az agytekervényekben lejátszódó ama mozgással jár, mely ezt az ismeretet élőbbé
teszi, de amely mindközönségesen sokkal zavarosabb. Igaz az,
hogy igen gyakran nem ismerjük fel: ugyan abban az időben el
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is képzeljük kissé azt, amit egyébként absztrakt igazság illet
meg”.16

Ez az álláspont több szempontból is figyelemre méltó: egyrészt megemlíti, hogy az autokinetikus képeknek köze lehet „az agytekervényekben lejátszódó mozgásokhoz”. Természetesen azt nem jelentheti ki, hogy az agyműködés természete következtében a fogalmi műveletekkel kongruensen
mindig keletkeznek – tudatos vagy nem tudatos – képi természetű agyi
szintézisek, avagy megfordítva, a képi természetű szintézisekkel kapcsolatban fogalmi jellegű összefüggések is aktiválódnak – ezek mai tudásunkból
származó kutatási szempontok. A furcsaság az, hogy semmiféle
episztemológiai összefüggést nem állapít meg a két – agyfiziológiai és ismeretelméleti – kérdéscsoport között. Az igazság kutatásáról II. könyvének
(De l’Imagination) szentelt előszavában a kérdést kutató Delphine KolesnikAntoine megállapítja, hogy egyrészt a modernitás episztéméjét képviselő
Malebranche ismét nagy fontosságot szentel az orvosi tudásból származó
ismereteknek, másrészt egyáltalán nem tisztázott, hogy milyen episztemológiai összefüggésben rendeli a medikális ismereteket az ismeretelméleti/
metafizikai szempontokhoz.17 Az a furcsa, hogy egyáltalán fel sem merül
egy ilyen szabatos korreláció megteremtésének a kérdése, – lehet, hogy kissé történetietlen álláspont ez; azoknak a tudományfilozófiai megfontolásoknak az ideje, amelyek az ilyen szabályos korrelációs összefüggéseket
fontosnak tekintették, jóval későbbi. G. W. F. Hegel kétségtelenül használta őket a Természetfilozófiájában.

5. Képi példázatok
A filozófia történetében nagy hagyománya van az imagisztika ama fajtájának, amely metaforikus (hasonlósági-szubsztitúciós) viszonyokat használ
bizonyos olyan képek megalkotására, amelyekkel elvont gondolati tartal-

16 Nicolas Malebranche: De la recherche de la vérité. V. könyv II. fejezet. In:
Oeuvres. Ed. G. Rodis-Lewis, Paris, 1979. 499.
17 Delphine Kolesnik-Antoine: De l’imagination entre physiologie et métaphysique.
De L’Imagination. De la Recherche de la Vérité. Livre II. J. Vrin, 2006. 9.
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makat (fogalmakat, fogalmi összefüggéseket) kíván példázni, ezek mellé
rendeli egy bizonyos értelmező-megértető kogníciós összefüggésnek megfelelően amazokat. Az ilyen fajta képi példázatok egyik nagy mestere volt
Pascal, aki valószínűleg a matematikai-mértani megértés intuitív határainak a felismerése okán gondolta úgy, hogy egyes nagy horderejű fogalmi
összefüggéseket nem is lehet másképpen, mint képek segítségével megérteni-megértetni. Az emberi állhatatlansághoz például a következő képet rendelte:
„Azt hisszük, hogy orgonán játszunk, amikor az emberhez
nyúlunk. Az emberek orgonák, ez igaz, de furcsák, változók és
sokfélék (sípjaik nem összehangolt fokozatokban követik egymást.) Akik csak rendes orgonákon tudnak játszani, nem lennének képesek akkordokat előcsalni belőlük. Tudnunk kell, hogy
hol vannak a billentyűk”.18

Ez a kép is poliszémikus, más nem is lehet: végeredményben az emberismeret fontosságáról, arról a sajátos hozzáértésről, amely az emberi lény
változó (ellentmondásos, enharmonikus) természete megértésének a fontosságáról szól. A másik – a filozófia képeinek nagy enciklopédiájába való
– komplex képe az emberi sorsot festi meg:
„Képzeljünk el magunknak egy csomó embert, láncra verve,
egytől egyig halálra ítélve; naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szeme láttára, akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikéban, fájdalommal, reménytelenül bámulják egymást, és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi
sors”. 19

Jean-Luc Solère javaslatát követve valóban mondhatjuk, hogy ez egy
filozoféma: az emberi sors. (Mellesleg a filozófiának az a fajta moralizáló
stílusformája, amelynek Pascal is részese, gyakran kíván az emberről általában állítani valamit. És éppenséggel az ilyen állítások túláltalánosító volta

18 Pascal: Gondolatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. 96. (111.)
19 Uo. 128. (199.)
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ellen szolgálnak a képek szingularitásai, egyedi példázatminőségei.) Pascal
képeinek mindkét esetben szabályos szerkezete van: 1. maga a látványkép,
amely önmagában látvány is, de értelmi szempontból referenciális
(deiktikus) összefüggéseiben van az értelme, az „emberi sors”-ra referál; 2.
a szemiotikai szerkezet, a deixis: ez az emberi sors. Ezek a képek is megtestesítenek valamilyen cselekedtető-műveltető elvet: az emberi orgonának a
billentyűzetén csak akkor tudunk fogást találni, ha a szabálytalanságra vonatkozó szabályt is ismerjük (de akár menet közben is kitalálhatjuk az algoritmust, ha elkezdünk játszani rajta).

6. Hypo-típus, séma, szabály. A naratívaalakulások mint
gondolati kérdés
Heidegger nyomán rendkívül sokan és sokat foglalkoztak a kanti sematizmuselmélet bizonyos aspektusaival, sokszor leegyszerűsítve a kanti elképzelésrendszert, abba az irányba, hogy a fogalmak minden esetben
összakapcsolódhatnak és össze is kapcsolódnak bizonyos képzetekkel. Így a
konceptus‒kép kapcsolat megmarad az intuíció szintjén, holott a lényeg
éppen egy bizonyos szabályrendszerben van. A tanulmányunkban is bejelzett ismeretelméleti összefüggésekben kikristályosodó perceptio‒phantasma‒notiones összefüggésrendszert teljesen átgondolva, és a tiszta ész
koncepciós kereteibe helyezve, Immanuel Kant eredetileg valóban a képzelőerő képeinek ama nyers „termeléséből” indult ki, amely a konceptív gondolkodási folyamat mentén megmutatkozik. (Így például „az alma” koncipiálásának generatív szabályai a legkülönbözőbb tapasztalati szférákhoz
tartozó almák sokaságát, az almák halmazát hozzák értelmünk előterébe.)
Ezek az úgynevezett hypo-típusok, azaz az osztály minden egyedét megmutató típusok (a „minden” itt természetesen nem egy exhausztív értelemben elérhető abszolút számot jelent). A hangsúly a megmutatáson van: az
exhibitio, a subjectio sub adspectum (hogy az eredeti skolasztikus tipológia
műkifejezéseivel éljünk) egy konceptust tesz értelmesíthetővé (Versinnlichung), a megfoghatóság, megragadhatóság értelmében. A hypo-típus
akkor sematikus, amikor a konceptusnak közvetlenül megfeleltethető intuitív képet szolgáltat, és akkor szimbolikus, amikor egy indirekt eszközhöz folyamodik, ez pedig a reflexiónak immár nem annyira a tartalmi,
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hanem sokkal inkább a formai elemeivel egyenértékűsíthető. Ez az indirekt
módszer abban áll, hogy a konceptust egy olyan tárgy reprezentációjával
tartalmasítjuk, amelyről érzéki intuíciónk lehet, aztán a reflexiós szabályt
transzferáljuk egy természetében különböző, nem reprezentálható tárgyra
(átvitel, inverzió, általánosítás), amely tárgyat azonban ugyanazon konceptus alá szummálhatjuk. A kiinduló, primer tárgy ekkor így a második szimbóluma lesz (a kifejezés absztrakt szemiotikai értelmében). Funkcionális
analógiáról van tehát szó, amelyben nem annyira a tárgyak, mint inkább
strukturális hasonlóságaik döntőek. A tiszta ész kritikája a következő ismeretes példát hozza: semmilyen hasonlóság nincs a despotikus állam és egy
szélmalom között, van azonban egy gondolkodási szabály, amely mindkettőjükre vonatkozik, azaz az okságukra. A zsarnok esetében egy pontból
kiindulva, egy pontból „motorizálva” működik az egész politikai társadalom, ugyanígy, a szélmalom szerkezetének a fizikája is kitünteti a forgatónyomaték hatáspontját. A szimbolikus hypo-tipózis elképzelésével Kant
meghaladta elődeinek a példákkal, illusztrációkkal mint a filozófiai diskurzus elemi egységeivel, képi aktusaival/példáival kapcsolatos felfogását.20 A
hypo-típus már nem csak egyszerű karakter, amelyet esetlegesen rendelünk
a tárgyhoz, hanem megfogható, szenzibilis jel, az intuitív reprezentáció
módja, és ha nem is séma, azaz direkt bemutatás, a szimbolikus hypo-típus
kifejez valamit a konceptus természetéből, és megalapozottan (a strukturális hasonlóságokat megértve) szabályszerűen rendeli azt a tárgyhoz. Természetesen a kanti sematizmuselmélet sok mindenben hozzásegítette a gondolkodást ahhoz, hogy a mentális képek funkcióit is jobban meg lehessen
érteni, és ez a legkevesebb, amit itt elmondhatunk. Idetartozik annak a
megállapítása, hogy előzményként a képek reprezentációs természetének a
feltárásában a Port Royal logikusai, Arnauld és Nicole jártak elöl, akik
megszüntették az elgondolás és a fantázia közötti határt, kijelentvén, hogy
az eszmék ugyanúgy viselkedhetnek mint a képek, amennyiben mindkét
típusú tevékenység valamire, de alkalmasint ugyanarra referál. Megteremtették azt a gondolkodói perspektívát, amelynek értelmében a konceptualizáció és az imagináció ugyanazon gondolkodási aktus két oldala lett.

20 A kanti hypotípus-elmélet részletes rekonstrukcióját végzi el Jean-Luc Solère
idézett tanulmányában.
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A sematizmusnak az ortodoxabb szabályszerűségi értelmezésével ugyan
nem szemben, de a radikálisabb képi értelmezés mellett van Nyíri Kristóf
is.
„…[Heidegger] volt az – írja ‒, aki elsőként és a legbehatóbban taglalta, hogy a sematizmus-problematika, ahol is a kép
többek között egészen közvetlenül képmást is jelent, mondjuk a
fénykép vagy a halotti maszk értelmében. A képek megmutathatják, hangsúlyozza Heidegger, hogy hogyan néz ki valami általában, az egyben, ami sokakra érvényes.”21

Szerintem ez az értelmezés elfogadható, azzal a megjegyzéssel, hogy a
kép képmást is jelenthet, amit mellesleg a heideggeri értelmezés is favorizál:
„A képek megmutathatják…” (Itt minden esetben egy hasonlósági összefüggést is létre kell hozni, az általában értelmezett strukturális izomorfiák
alapján, az a priori hasonlósági alapfunkció ugyanis értelmezhetetlen.)22 A
kanti sematizmuselmélet tárgyalásakor szerintem nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy a természettörténet képi nyelve Kantnál elsősorban a
vetületek trigonometriai nyelve, a matematikai szerkesztések sematizmusa
(ebben bizonyára nagy szerepet játszott a Lamberttel folytatott levélváltása
a metafizika módszertani alapjainak megteremtéséről). A fogalmi rendszerekben a láthatóságot elsősorban a térmértani ábrázolások jelentik. A német gondolkodás evolúciójában a kép felé fordulás a kanti alapozáshoz
képest később bontakozott ki, és elsősorban Goethe optikai és színvizsgálataihoz kapcsolódott, de ugyanilyen fontos volt a weimari költő-gondolkodó irodalmi-esztétikai perspektívájának a bővülése is.23
Ez nagyjából egybeesik azzal a fordulattal, amelyről W. J. Thomas Mitchell ír a nyelvi struktúráknak a képek megjelenítésében játszott, átértel-

21 Nyíri Kristóf: Szavak és képek. Világosság 2007, 9. 11.
22 A heideggeri sematizmusértelmezés nagy irodalmi áttekintését hozza Szegedi
Nóra: A kanti sematizmus mint fenomenológiai probléma c. tanulmányában. Világosság
2004, 10–12.
23 Ezenkívül rendkívül fontos a Költészet és valóság szemléletmódja a mindennapi
élet vonatkozásában. Goethe mindenre felfigyel, ami színes. Hosszasan írja le például
egy viaszosvászon- és tapétafestő iparos tevékenységét, a színmintákat, azok váltakoztatását, de emellett az egész evvel elfoglalt család ekörüli nyüzsgését, stb.

166

EME
mezett és növekvő szerepéről. Joseph Addisonnak a Spectator 291. számában24 – 1712. február 2. – megjelent írásáról van szó, amelyben, idézett
szerzőivel kapcsolatban Addison valóban felvetette azt a kérdést, hogy a
természeti, látható felszín mögötti (mély)strukturális összefüggéseket is
kiemelő-alluzív elbeszélői technika valóban képes megjeleníteni, és ez nemcsak többlet, hanem törvénystruktúra is, a kanti értelemben vett szabály,
séma. Eléréséhez szépirodalmi-esztétikai eszközök (kicsinyítés, nagyítás,
kiemelés, elrejtés) szükségesek, de – ismételjük ‒ ezt csak egy nagyon átgondolt alkotói eljárás, gondolati eljárás nyomán lehet megvalósítani.
Mitchell a következőket írja:
„Addisonnál és más tizennyolcadik századi kritikusoknál a
verbális kép nem metaforikus fogalom, s nem is metaforák,
alakzatok vagy a köznapi nyelv más »díszítőelemeinek« (szó szerinti) jelölésére szolgáló terminus. A verbális kép (általában
mint »leírást« emlegetik) minden nyelv sarokköve. A pontos,
precíz leírások olyan, a verbális kifejezésekből származó képeket
hoznak létre, amelyek élénkebbek, mint »a magukból a tárgyakból áradó képek«. Az »érzékelhető formák«, amelyekről Arisztotelész azt tartotta, hogy a tárgyakból áradnak és nyomják be
magukat az érzékszerveinkbe, Addison írás-olvasás-elméletében
maguknak a szavaknak a tulajdonságaivá váltak”.25

A következőkben Mitchell beszél olyan tevékenységekről, amelyeket
mentális strukturálásnak tekinthetünk, de mégsem nevezi meg a gondolkozást, mint ami e narratív fordulatot is lehetővé teszi: „A verbális ábrázolás irodalmi stílusa »világos« és »érthető«, az a stílus, amely pontosan megragadja a tárgyakat, sőt élénkebben reprezentálja azokat (ahogy Addison
állítja), mint ahogy önmagukat képesek ábrázolni”.26
Ez természetesen azt a kérdést is felveti, hogy valóban, mennyiben gondolták meg a 18. század végi–19. század eleji szerzők a leírás kérdéseit, hogy
végül is mi az, amit leírnak? Nyilvánvaló, hogy a leírásnak ebben az érte-

24 http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/fowlerjh/chap20.htm
25 W. J. Thomas Mitchell: Válogatott írásai. JATE Press, 2008. 30.
26 Uo.
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lemben messzemenő összefüggései vannak a fenomenológiai leírás eidológiájával. A természettudományos világképet alakító szerzők (Buffon,
Cuvier, Lamarck) megalkotják a természettudományos leírás módszertanát, amelynek a sematizmusában nagy szerepet játszik a rajz (dúc, rézkarc,
nyomattechnikák), a leírás és a képi megjelenítés egyre inkább konvergálnak. A szépirodalmi leírás ezzel szemben nem mond le egyfelől az emocionális töltet megjelenítéséről – a szerző a kép középpontjában, a szerző mint
szemlélő és értékelő, a szerző mint a látvány következménye –, másfelől a
közvetlen hatáskeltésről, amely alapvetően eltér a trópusok konvencionális
értésén alapuló konvencionális értéstől.
Térjünk vissza röviden Goethére. Közismert, hogy kortársainak filozofálási módjaival és főleg a logika analitikus eljárásaival kapcsolatban (de nem
Herdert, Hamannt és másokat személyükben illetően) fenntartásai voltak.
Goethe azonban fine al fondo végiggondolta a kérdést. Elsősorban a Költészet és valóság lapjain találunk erre vonatkozó átfogó utalásokat. A német
költészet és svájci kritika kapcsán született meg alapvető gondolati paradigmája:
„Képek tehát! De honnét vehettük volna a képeket máshonnan mint a természetből? A festő nyilvánvalóan utánozza a természetet: miért ne utánozná a költő? De hát a természetet nem
lehet úgy utánozni, ahogyan elibénk tárul: hisz annyi benne a
jelentéktelen, a méltatlan! Tehát válogatni kell, de mi határozza
meg a választásunkat? A jelentőset kell megragadni, de mi a jelentős?”.27

A jelentős megfogalmazásában egy bizonyos fokozatiság mutatkozik,
amelyben a percepció első adottságát tudomásul vesszük és leírjuk. Ifjúságának első nagy utazása során, miután megérkezett Strassburgba, Goethe a
híres székesegyház tornyából szemlélte meg az elzászi táj panorámáját, és
egy dúsgazdag romantikus/biedermeier leírást alkotott meg, elsősorban találó, pontosan elhelyezett és néhol természetesen túlzó jelzőinek a sorával.
Páratlan értékű, modellszerű irodalmi leírás:

27 Johann Wolfgang Goethe: Életemből. Költészet és valóság. Magyar Helikon, Budapest, 1965. 242.

168

EME
„Magam előtt láttam hát a szép tájat, ahol egy ideig tanyázni,
élni fogok? A tekintélyes várost, a dús, gyönyörű fákkal tarkított s átszőtt tágas réteket, a szembetűnően gazdag vegetációt,
mely a Rajna folyását követve e partokat, szigeteket, mentetleneket borítja. Nem kevésbé változatosan zöldell a délről lefelé
elterülő lapály, melyet az Iller folyása lát el vízzel; még nyugatra,
a hegyek felé is találni síkságot, mely erdők, ligetek s mezők
váltakozásával gyönyörködteti a szemet, az északi, dombosabb
részt pedig számtalan csermely szeli át, ami mindenütt kedvez a
dúsan tenyésző növényzetnek. Képzeljük még hozzá, hogy az
üdén elterülő rétek, itt-ott elszórt, derűs ligetek között minden
megművelhető föld kitűnően bevetve zöldell és érik, legkisebb,
legkedvezőbb pontjain falvak, majorok pettyezik, s ezt a mintegy új Paradicsomkertül kijelölt, beláthatatlan nagy sík területet közelebbi s távolabbi részint erdős, részint megművelt hegyek keretezik – s akkor érthetővé válik lelkesedésem, mellyel
sorsomat áldottam, hogy egy időre ilyen gyönyörű lakóhelyet
jelölt ki számomra”.28

Goethe először is nagyon tudatosan használja a magasságból adódó átfogó szemléleti lehetőséget, ezenbelül a perspektívaalkotás lehetőségével
tudatosan él (közelebb-távolabb). Másodsorban arra indít, hogy a képzeletünkre is hagyakozzunk. Harmadsorban értékel: arra épít, hogy a tájat
megművelt, gyönyörködtető, embernek való környezetként fogjuk fel. És
hogy mindenre feltegye a koronát, végül a Paradicsomot kapcsolja be
alluzív tényezőként. Ebben a magasrendű szépirodalmi leírásban tehát erőteljes gondolati elemek is vannak. Ez indokolja, hogy kitérjünk rájuk,
ugyanakkor jelezzük a történetiséget: Goethe valóban új lehetőségeket nyit
a képiség–szóbeliség referenciális viszonyait értelmesítő új paradigma bevezetésében. Ezek után Goethe visszatér a „jelentős” definiálására, megjegyezvén, hogy létezik egy emocionálisan semleges, az emocionális szemléletet
megelőző kép, íratlan lap, amelyben az elemek még nem tesznek szert másodlagos jelentésekre.

28 Uo. 327. sk.
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„Mikor így először pillantjuk meg az új országot, amelyben
egy ideig élni fogunk, ennek az első benyomásnak megvan még
az a külön, sejtelmes varázsa, hogy az egész táj íratlan lapként
terül elibénk. Örömeink, bánataink még nem vésődtek bele, a
derűs, színes, élettől nyüzsgő táj számunkra még néma, szemünk még csak annyiban veszi tudomásul a tárgyakat, amenynyiben azok magukban véve jelentősek, még sem hajlam, sem
szenvedély nem emeli ki számunkra az egyik vagy a másik helyet; de ifjú szívünket már nyugtalanítja az eljövendő élmények
sejtése, valamely bennünk lappangó kielégületlenség már követeli azt, ami lesz vagy lehet, s ami akár javunkra válik, akár fájdalmat okoz, észrevétlenül magára ölti majd a táj jellegét.”

A beíratlan, önmagában jelentéses táj tehát beírt, számunkra való jelentésekkel, méghozzá egész emberi életünk, jövőbeli dimenzióinkban is jelentésességgel felruházott táj lesz. Goethe diskurzusa egy antropológiai
transzformációra utalnak, ami itt azért fontos, mert figyelmeztet arra, hogy
viszont azok az elemek, amelyekből a filozófia képeit megkomponáljuk és
jelentésessé tesszük, nem mehetnek át egy ilyenfajta érzelmi-antropológiai
jelentésbővülésen, a filozófia és a logika itt elválik az esztétikai-irodalmi
iránytól.
A képeknek a filozófiai gondolkodásban játszott szerepét végül is a fenti
(klasszifikációs, topikus) szempontok szerint lehetett megnyugtatóan értelmezni, annak az alapján, hogy egy szabálystruktúrává tették őket. Bármily
csábító lehetőség is lenne, végül is nem lehet őket egy szótárszerű kompendiumban összefoglalni, hiszen ezzel éppen a gondolkodásból vonnánk ki
azokat. Illusztrációszerű ábrázolásukra – például Platón barlanghasonlatának az esetében is – születtek kísérletek, például a filozófiai kézikönyvekben, enciklopédiákban. Mégsem térhetünk ki az elől, hogy néhány nagy
hatású, mind a nyugati, mind a keleti gondolkodásban nagy szerepet játszó
képet bemutassunk.

7. A filozófia „tradicionális” képei mint alkalmazhatóság
Az út képe mind szimbolikus, mind allegorikus formában (fríz) nagyon
korán megjelenik az antik görög gondolkodásban is, éspedig Parmenidész170
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nek eredetileg a természetről szóló művének az elején, nagyszabású kibontásban, az egész mű struktúráját meghatározva. Mentális analogonját a
mitológiában is megtaláljuk. Phaethón a fogatát hajtja az égbolton (avagy
az égboltra fel) – ez a mitológiai kép, ámde a féldomborműveken is ismeretesek hasonlatos ábrázolások. (Ne feledjük, hogy a legfontosabb az ilyen
mentális képek esetében is az, hogy a legkülönfélébb tapasztalati összefüggésekből származó értelmezési-jelentéstulajdonítási eljárások nyomán válnak funkciósakká.) Parmenidész az út, majd az ösvény képét használja,
amely a kutatás, az igazság útja, s amelyen a nem létezőről gondolkodó
kétfejűek (ez is egy emlékezetes kép!) haladhatnak, akik számára nincs viszszaút. Az úton járó ember szimbolizálódott, az igazságkeresés szinonímájává
változott, egyszerűen az utas formájában. A keresztény filozófiában azonban átalakult, Az Istenváros X. könyvének XXXII. fejezetében Szent Ágoston A lelki üdvösségről írva már egyetemes útról ír, amelyet Porphyrius nem
talált meg, mivel helytelenül kereste, s amelyet kizárólag csak Krisztus kegyelme tárt fel. Az út képét azonban már egy filozófiai demonstráció kereteiben használja Szent Ágoston, az út megtalálhatósága a preambulum fidei
dogmájának megfelelően a keresztény hit felsőbbrendűségét bizonyítja a
görög filozófiával szemben:
„Ez az a vallás, amelyik magában foglalja a lelki üdvösség
egyetemes útját. S csak ezen az egy úton szabadulhatunk meg.
Ez az egyetlen királyi út, amelyik a mennyei birodalomba vezet.
[De mint Parmenidésznél, ez is felfelé vezet.] Mulandó hatalommal nem lehet megingatni, mivel örök alapokon biztosan
nyugszik. Amikor pedig Porphyrius A lélek hazatéréséről írott
könyve vége felé azt mondja, hogy még nem volt olyan irány,
amelyikben megtalálható lett volna a lelki üdvösség egyetemes
útja, vagy amikor azt mondja, hogy sem a legigazabb filozófiai
rendszer vagy indus erkölcs és tudomány, vagy a kaldeusok jövendölése vagy más úton-módon, sőt még a történet kutatása
folytán sem ismerte meg ezt az utat, akkor kétségtelenül elismerte az ilyen útnak a létezését, de még nem jutott el annak az
elismeréséig stb.”.29

29 Szent Ágoston: Isten városáról. Ford. Dr. Földváry Antal. Kairosz Kiadó, Budapest, 2005. 305. sk.
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További elemzési lehetőségek is nyílnak az út poliszémiája felé, és nem
hagyhatjuk ki a didaktikai jelentést sem, amely az önvizsgálat útjára mutat:
vajon rajta vagyunk-e a kutatásnak, az igazságnak, az erénynek, avagy az
üdvözülésnek a saját útján?!
Empedoklész rizómái tovább élnek Gilles Deleuze szemléleti formáiban. A jól formált test kialakulásának megelőző szakasza, az egymást kereső
testrészek látványa egyike a preszokratika legerősebb képeinek.
Le paradigme dans la Dialectique platonicienne c. nagyhatású monográfiájában V. Goldschmidt azon az állásponton van, hogy a platóni dialógusok képeinek nagyon pontos funkciója van, egyrészt ezek visszautalnak a
mindennapi élet legbanálisabb tényeihez, de ez azért van, mert kis léptékben reprodukálják a stúdium nagy témáit. A paradigmák afféle struktúraperspektívák, amelyek az egyediben a nemet sejtetik:
„A paradigma annyiban létezik, amennyiben a nagy téma
»szülője«: a paradigma egy olyan komplexus, amelyben a struktúrát elemezzük és összefüggéseket állapítunk meg (rútság, betegség, gimnasztika, orvostudomány) amelyeket aztán a »nagy
témára« alkalmazunk, annak feltárása szempontjából. És nem a
téma műfaji hovatartozását (nemét) fedezzük fel, hanem a
struktúráját. A paradigmának ezt a formáját a dialektika minden szintjén megtaláljuk. Amennyiben ez a »nagy témát« nem
csak műfaji hovatartozása (neme), hanem struktúrája által is
magyarázza, kétfajta végső állapotnak felel meg, amennyiben az
egyik megalapozza, a másik pedig befejezi a tárgy meghatározását. A jó megértésében tehát nem elégséges, hogy azt a Naphoz
hasonlítjuk. A Nap ugyanis egy olyan komplexus, amelyben az
egyes elemeket is szemügyre kell vennünk: ezek a szemmel, a
látással, a napfénnyel, tehát a látható dolgokkal kapcsolatban
határozhatók meg. Ha ezeket az összefüggéseket megtaláltuk,
ezeket alkalmazhatjuk a Jóra, hogy annak a struktúráját feltárhassuk”.30

30 Victor Goldschmidt: La paradigme dans la dialectique platonocienne. Vrin,
2003. 55.
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A filozófia képei mindig paradigmatikusak, és ilyen értelemben propedeutikai értékük van, ugyanis egy olyan gyakorlatot határoznak meg,
amely a dialektikus eljárás első fázisát jelenti, a szinopszishoz, a strukturális
összefoglaláshoz vezető első felemelkedést. Ez azonban nem csupán egy
skolasztikus gyakorlat, amely kisiskolások számára szolgál, nem, ez egy
olyan művelet, amely végtelen munkához vezet. A paradigma tulajdonképpen a látvány logikája, amely mozgóképszerűen szekvenciális: a platóni
képben a barlangból felbukkanó emberek először a fényjelenséget veszik
tudomásul, a fényességet, amelyben ember voltukra ébrednek. (V. Goldschmidt az ún. közeli olvasatot javasolja.) Nem a saját árnyképeik tulajdonságaira kérdeznek rá, hanem magára a Napra. A paradigma első tanulsága – hangsúlyozza Goldschmidt – az, hogy hús-vér emberek vagyunk.
Komolyan kell vennünk Glaukón felkiáltását: ez aztán a kép!
Ha Platón más képeit hasonlóképpen a látványelemek szekvenciáinak
megfelelően elemezzük, akkor az androgünmítosznak az a része, amely a
négy lábon és négy kézen való elmozdulást képezi le – a tisztán didaktikus
értelmezésben nem jelentésesen – inkább a sebességre utal, a léleknek ismeretes kocsis hajtotta kocsi képében pedig fontosabb lesz a két ló, a jó meg
a rossz ló, amely a lélek természetes ellentmondásosságának a természetét
exponálja – s amely maradandó téma lett a filozófia történetében. (Ha
azonban minden kognitív kontextus nélkül néznénk a tanulmányunkhoz
csatolt illusztrációkat, milyen leírást adnánk ezek nyomán? A leginkább
tanulságos az a különbség lenne, amely a mentális kép verbalizációja és az
emígy keletkezett leírások között jönne létre, az excedens, a metszet, a tiszta gondolati referencia alapja.31) Hasonlóképpen, a szemléletet meghatározó gömböt, a szphairoszt mint a kozmoszt, püthagoraszi és parmenidészi
elemeket is felhasználó világegyetemet az ellentétes irányokban elmozduló,
különböző forgatónyomatékokkal rendelkező gömbök fizikálisan is statikus pályán tartják, amelynek a statikájához a mitológiai elemek és végül
kötélrendszerek is hozzájárulnak. A Timaiosznak ehhez a legátfogóbb képéhez a teológia is hozzátette a maga fényét: Nagy Szent Vazul, Dionüsziosz
Areopágita, majd Szent Simon fejlesztette tovább, összetartó elemévé a belső kommunikációt, a le- és feljárást biztosító kötélszerű fénynyalábokat tet-

31 Lásd az 1, 2, 3 sz. illusztrációnkat.
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ték meg, a fény kiáradásának (emanációjának) mechanikailag rögzült formáját.
A filozófia saját képeinek az elemzésében nem térhetünk ki egy másik
dimenzió szemrevételezése elől sem: ezek a képek, egy, a felhasználásukra
vonatkozó kvantort is tartalmaznak, a kifejezés Searle által meghonosított
értelmében.32 Ez a kvantor arra vonatkozik, hogy lehetséges („mintha” formával jelzi Searle a fikcionális intenciót) bizonyos egyedi képelemeket egykori valóságos percepciók nyomán egységes képek módján összekapcsolni,
ha ezekhez a posteriori „használati utasítást” – a filozófia esetében: ideát,
demonstrációt – rendelünk. Ezekben van az értelme, és nem puszta képi
összekapcsolásuk módjában. (Ez a „barlanghasonlat”-típusú paradigmák
esetében nyilvánvaló, mint ahogyan az Platónnál vagy Pascalnál megvalósul). Az egyedi képek vagy metaforák esetében is megvan az az „instrukció”, hogy ezek sajátos referenciális kiterjesztései indokolják egy gondolati
valóságtartományban létrejövő használatukat. Ezek ontológiai kérdések
felé vezetnek, amelyeknek elemzése nem volt tanulmányunk célja.
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1. Platón barlangja.
Pieter Jaensz Saenradam klasszikus rézmetszete 1604-ből
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2. Rabok Platón barlangjában.
Az angol nyelvterületen elterjedt illusztráció

3. Kortárs szimuláció
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Verbális képek az alkotói folyamatban.*
Goethe, Canetti és Nabokov képfelfogásának
alkotásesztétikai elemzése

Horányi Özséb professzornak ajánlom
A verbális képek (verbal imagery) státusa a képpel kapcsolatos sztenderd
irodalomban mindmáig vitatott kérdés. A megközelítésmódok sokasága
lehetséges: hagyományosan a nyelvészeti-stilisztikai szemlélet a költői nyelv
tekintetében a metaforikus, prózanyelv tekintetében a metonimikus paradigmát helyezi vizsgálódásainak az előterébe. Megfigyelhető, hogy ez a
perspektíva a nyelvben kódolt lehetőségként tekint a képre. A megfordított
módusz azt a perspektívát jelenti, amelyben a képekhez rendelünk nyelvi
leírásokat, narratívákat. A filozófiában meghonosodott ismeretelméleti
szempont a nyelvhez, valamint a képhez mindig hozzárendel egy valóságtézist, amelynek a státusával nem is nagyon foglalkozik. Itt elsősorban az
Edmund Husserl (töredékes), valamint a Hans-Georg Gadamer képfelfogását említjük. Tanulmányunk azt a felismerést szeretné gyümölcsöztetni,
mely szerint a 19. század elejétől a prózaíró/gondolkodók legjelesbjei
nagyon is tudatosan foglalkoztak a nyelvi képalkotás lehetőségeivel, a prózapoétikát messze meghaladó esztétikai, valamint még ennél is tovább menően, a filozófiai-ismeretelméleti dimenziókban. A továbbiakban részletesebben vizsgáljuk J. W. Goethe, Elias Canetti, valamint Vlagyimir Nabokov
reflexióit a képnek a nyelvi „megfestési” lehetőségeivel kapcsolatban, amelyek minden esetben egy képpel kapcsolatos reflexiósorozattal kapcsolódnak össze, amely minden esetben az írói gyakorlatra is épül, és amelyet
minden esetben igazol is az írói gyakorlat. (Természetesen külön kutatás és
összevetés témája lehetne a hogyan, azoknak a korrespondenciáknak az öszszevetése, amelyek Goethe Életemből. Költészet és valóság, valamint például
a Wilhelm Meister-regények, illetve Canetti önéletrajzi regényeinek képfelfogása és a Káprázat plasztikai megformálása között fennáll. Ilyen köz* Hosszabb tanulmány bevezető fejezete.
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vetlen összevetésre Nabokov esetében nincs mód, de nem is szükséges, lévén, hogy a vizsgált mű főszereplője éppen az emlékezés (ami nyilván az
emlékkép stúdiumokban valósul meg).
A képelméletek egyik klasszikusának számító W. J. Thomas Mitchell a
nyelvi struktúráknak a képek megjelenítésében játszott, átértelmezett és
növekvő szerepéről írva a XVIII. század elejére teszi a nagy fordulatot. Ezzel kapcsolatban Joseph Addisonnak a Spectator 291. számában1 – 1712.
február 2. – megjelent írásáról van szó, amelyben, idézett szerzőivel kapcsolatban Addison valóban felvetette azt a kérdést, hogy a természeti, látható felszín mögötti (mély)strukturális összefüggéseket is kiemelő-alluzív
elbeszélői technika valóban képes megjeleníteni, és ez nemcsak többlet, hanem törvénystruktúra is, a kanti értelemben vett szabály, séma. Eléréséhez
szépirodalmi-esztétikai eszközök (kicsinyítés, nagyítás, kiemelés, elrejtés)
szükségesek, de – ismételjük ‒ ezt csak egy nagyon átgondolt alkotói eljárás, gondolati prospekció nyomán lehet megvalósítani. Mitchell a következőket írta:
„Addisonnál és más tizennyolcadik századi kritikusoknál a
verbális kép nem metaforikus fogalom, s nem is metaforák,
alakzatok vagy a köznapi nyelv más »díszítőelemeinek« (szó szerinti) jelölésére szolgáló terminus. A verbális kép (általában
mint »leírást« emlegetik) minden nyelv sarokköve. A pontos,
precíz leírások olyan, a verbális kifejezésekből származó képeket
hoznak létre, amelyek élénkebbek, mint »a magukból a tárgyakból áradó képek«. Az »érzékelhető formák«, amelyekről Arisztotelész azt tartotta, hogy a tárgyakból áradnak és nyomják be
magukat az érzékszerveinkbe, Addison írás-olvasás-elméletében
maguknak a szavaknak a tulajdonságaivá váltak”.2

A következőkben Mitchell beszél olyan tevékenységekről, amelyeket
mentális strukturálásnak tekinthetünk, de mégsem nevezi meg a gondolkozást, mint ami e narratív fordulatot is lehetővé teszi: „A verbális ábrázolás irodalmi stílusa »világos« és »érthető«, az a stílus, amely pontosan meg-

1 http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/fowlerjh/chap20.htm
2 W. J. Thomas Mitchell: Válogatott írásai. JATE Press, 2008. 30.

178

EME
ragadja a tárgyakat, sőt élénkebben reprezentálja azokat (ahogy Addison
állítja), mint ahogy önmagukat képesek ábrázolni”.3
A kép narratív prospekcióját illetően az európai irodalomban döntő (és
természetesen: mintaképző) szerepe Goethe szemléletmódjának és hallatlan tudatossággal alakított írástechnikájának volt. Képfelfogásának több
eleme, vonatkozása és összefüggése van, amelyek között fontos szerepet
játszhatott a közismerten Newton optikája (színelmélete) ellenében kifejtett saját, 1810-ben megjelent színtanának (Schriften zur Farbenlehre). Az
életét és pályáját összefoglaló esztétikai alapkérdésekre is választ adó Költészet és valóság (1808) oldalain genetikusan fejti ki általános és alkalmazott
képelméletét (nyilván a szóbeli ábrázolás lehetőségeire vetítve), de általános
esztétikai érvénnyel. A Frankfurt környéki szép lombos ligetekbe csalogatván barátját, megtalálja a kardinális pontot, ahol a fájó szív elbújhat, szép,
ájtatos hely ez, ahol öreg tölgyek és bükkök állnak tágas, árnyékos körben.4 „A szabad kört” sűrű bozót zárta körül, ami azonban itt a legfontosabb, a tekintet kinetikája, amint a szabad körben az origót rögzíti, és az
ábrázolás számára meghatározza a perspektívákat. A felnövelés és kiemelés
eljárásmódjait alkalmazza, ugyanis a magasztos esztétikai kategóriájának a
megvalósítására törekszik. A következő lapokon mintegy dimenzionálja ezt
a perspektívaképzési eljárást, amikor arról ír, hogy még szent erdejében sem
elégítik ki azok az óriási (nyilván: panteisztikus) érzések, amelyeknek a
megragadására törekszik. „Valamennyi érzékszervem közül leginkább szememmel fogtam fel a világot”.5 Ezért aztán rajzolni kezdett tanulni és
rajzolt is, elsősorban természet után, szabadon, „az egészet kívánta megragadni”, ámde hiányzott belőle a részletek megragadásának a képessége,
mint ahogy leíró költőnek sem volt alkalmas, a részletek megrajzolásában
sem bizonyult tehetségesnek. Eme összevetésben meg kell figyelnünk az
intermediális fakultások összevetésének, mi több elegyítésének a szempontját. Hangsúlyozni kívánja, hogy rajzaiban jelentős szerepet játszik a
megfontolás is: „… nemcsak azt szerettem, nemcsak azt láttam, amit rájuk

3 Uo.
4 J. W. Goethe: Életemből. Költészet és valóság. Magyar Helikon, 1965. 206.
5 I. m. 207.
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rajzoltam, hanem inkább azt, amit munka közben gondoltam”.6 Ezt a
gondolatiságot elsősorban nem reflexiós, hanem inkább érzelmi dimenzióban kell vennünk. Később Goethe megemlíti azt a módszerességet is,
amellyel a képet a művészeti alkotás és élet középpontjába állították, és e
tekintetben a nemes katonatisztre, Kleistra hivatkozik, aki képvadászatról
beszélt, amikor magányos sétáinak célja és gyakorisága felől faggatták. Ennek következtében – sugallja Goethe ‒, mindannyian képvadászatra jártak.
Jóllehet az ekkori környezete nem volt alkalmas a magasztos összkép megtalálására, semmi fenséges és lenyűgöző nem volt a szúnyogos tájban, részletek azonban voltak. A természet picinyke eseményeit megfigyelve jutott
Goethe arra, hogy valamiféle értelmet lásson bennük, amely hol a jelkép,
hol az allegória felé hajlott, aszerint, hogy „a szemlélet, az érzés vagy az elmélkedés kerekedett felül”. A látványnak tehát minden esetben volt egy
másodlagos, gondolati feldolgozása, a képmunka, amely azt a mentális
strukturálás szabályszerűségeinek megfelelően alakította tovább. Goethe
azonban egy általános ábrázolási összefüggésrendszerben mozgott, és korántsem akart befejezett, lezárt, a mai értelemben vett kerettel elválasztott
(pikturális képként definiált) képet alkotni. Ő sokkal általánosabb értelemben maradt benne a természetben, kötődött a természethez. Hangsúlyozta,
hogy „közvetlenül a természetet, illetőleg a valóságot akarja lemásolni”,7
ámde – képzettségének hiányai folytán – „alakjaiból hiányzott a helyes
arány és az igazi jelleg, a kivitel általában ködös és szétfolyó volt”.8 Ekkor
azonban az Apa, aki mindig is a legnagyobb mértékben gondot viselt fia
előrehaladására, „gondoskodik” erről, és a szó szoros értelmében is képpé
avatja fiának a természettel és a gondolattal még összefüggő alkotásait.
Azaz: teljesen megváltoztatja azok szubsztanciális jellegét:
„Atyám, kinek e foglalatosságom továbbra is örömet szerzett, pontosabb körvonalakat kívánt, s mindenáron azt akarta,
hogy minden kész és befejezett legyen. Rajzaimat ezért kartonra
húzatta és egyenes vonallal bekereteztette, sőt, házi festőjét,

6 I. m. 209.
7 I. m. 318.
8 Uo.
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Morgensternt megkérte, húzza be a szobákba, helyiségekbe9 a
perspektíva-vonalakat, amelyek így eléggé kiríttak a ködösen
jelzett alakok közül”.10

Ha tehát Johann Wolfgang sokkal inkább az ábrázolás természetére volt
kíváncsi, ettől eltérően az Atya a keretezéssel és perspektívavonalakkal polgári értelemben vett műtárgyképpé változtatta a jóval „ködösebb” intenciót. Mindennek alapján azonban nagyon is jól felsejlik Goethe eredeti szándéka a képszerű ábrázolhatóság általános természetével, a benne
érvényesíthető tagolási és jelentésadási eljárások megértésével kapcsolatban. Goethe, amikor a rajzban akarja megragadni az ábrázolhatóság kérdését, akkor a természet jelentésével (pl. „magasztos”, „jelentős”-„jelentéktelen”), illetve a maga érzelmeivel, valamint alkotásképességének a határaival
kapcsolatban rajzol, reflektál, vélekedik, performer a természet és önmaga
vonatkozásában, de nem egy célul kitűzött kép vonatkozásában. Odáig nem
jut el, nem is akar eljutni, viszont rendkívül fontos számára reflexiós tevékenysége és nyilván ezzel kapcsolatos megfogalmazásainak alkalmi és lehetségesen kanonikus alakja. A tulajdonképpeni bekeretezett rajzhoz viszonyítva ez egy pre- és in-formációs alakzat. Goethét mintha megragadta
volna az egy-két képében a keretezés nyomán fellelhető pontosság kihívása,
és ezért megpróbálkozott a rézkarc technikai lehetőségeivel, különösképpen azután, hogy rájött a fény-árnyék viszonyoknak az alulábrázoltságára
mint rajzainak egyik organikus hibájára. Betegsége miatt azonban nem
folytatta, a maratás kínkeservei miatt.
Közismert, hogy kortársainak filozofálási módjaival és főleg a logika
analitikus eljárásaival kapcsolatban (de nem Herdert, Hamannt és másokat
személyükben illetően) fenntartásai voltak. Goethe azonban fine al fondo
végiggondolta a kérdést. Elsősorban a Költészet és valóság lapjain találunk
erre vonatkozó átfogó utalásokat, a „német költészet, svájci kritika” – a tőle
származó híres pozicionálás – kapcsán született meg alapvető gondolati
paradigmája:

9 Itt ugyanis a szobákról, helyiségekről festett képekről van szó.
10 Uo.
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„Képek tehát! De honnét vehettük volna a képeket máshonnan, mint a természetből? A festő nyilvánvalóan utánozza a természetet: miért ne utánozná a költő? De hát a természetet nem
lehet úgy utánozni, ahogyan elibénk tárul: hisz annyi benne a
jelentéktelen, a méltatlan! Tehát válogatni kell, de mi határozza
meg a választásunkat? A jelentőset kell megragadni, de mi a jelentős?”.11

A jelentős megfogalmazásában egy bizonyos fokozatiság mutatkozik,
amelyben a percepció első adottságát tudomásul vesszük és leírjuk. Ifjúságának első nagy utazása során, miután megérkezett Strassburgba, Goethe a
híres székesegyház tornyából szemlélte meg az elzászi táj panorámáját, és
egy dúsgazdag romantikus leírást alkotott meg, elsősorban találó, pontosan
elhelyezett és néhol természetesen túlzó jelzőinek a sorával. Páratlan értékű, modellszerű irodalmi leírás:
„Magam előtt láttam hát a szép tájat, ahol egy ideig tanyázni,
élni fogok? A tekintélyes várost, a dús, gyönyörű fákkal tarkított s átszőtt tágas réteket, a szembetűnően gazdag vegetációt,
mely a Rajna folyását követve e partokat, szigeteket, mentetleneket borítja. Nem kevésbé változatosan zöldell a délről lefelé
elterülő lapály, melyet az Iller folyása lát el vízzel; még nyugatra,
a hegyek felé is találni síkságot, mely erdők, ligetek s mezők
váltakozásával gyönyörködteti a szemet, az északi, dombosabb
részt pedig számtalan csermely szeli át, ami mindenütt kedvez a
dúsan tenyésző növényzetnek. Képzeljük még hozzá, hogy az
üdén elterülő rétek, itt-ott elszórt, derűs ligetek között minden
megművelhető föld kitűnően bevetve zöldell és érik, legkisebb,
legkedvezőbb pontjain falvak, majorok pettyezik, s ezt a mintegy új Paradicsomkertül kijelölt, beláthatatlan nagy sík területet közelebb s távolabbi részint erdős, részint megművelt hegyek keretezik – s akkor érthetővé válik lelkesedésem, mellyel
sorsomat áldottam, hogy egy időre ilyen gyönyörű lakóhelyet
jelölt ki számomra”.12

11 I. m. 242.
12 I. m. 327. sk.
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Goethe először is nagyon tudatosan használja a magasságból adódó, átfogó szemléleti lehetőséget, ezenbelül a perspektívaalkotás lehetőségével
tudatosan él (közelebb-távolabb). Másodsorban arra indít, hogy a képzeletünkre is hagyakozzunk. Harmadsorban értékel: arra épít, hogy a tájat
megművelt, gyönyörködtető, embernek való környezetként fogjuk fel. És
hogy mindenre feltegye a koronát, végül a Paradicsomot kapcsolja be
alluzív tényezőként. Ebben a magasrendű szépirodalmi leírásban tehát erőteljes gondolati elemek is vannak. Ez indokolja, hogy kitérjünk rájuk,
ugyanakkor jelezzük a történetiséget: Goethe valóban új lehetőségeket nyit
a képiség–szóbeliség referenciális viszonyait értelmesítő új paradigma bevezetésében. Újításának a lényege, hogy a tájnak van valamilyen autonarrációs
képessége, mintegy elmondja magát, az auktor pedig befogadóvá változik,
akinek mindezt elmondják.
Mindazonáltal mégsem a természet mutatja meg a tiszta esztétikai kategória jelentését, hanem az artefaktum. 1770-ben Marie Antoinette osztrák
főhercegnő és francia királyné útban Párizs felé áthaladt Strassburgon. Ekkor állították ki a Raffaello kartonjai szerint szőtt faliszőnyegeket, mely
látvány döntő hatással volt Goethére, mert „itt tapasztalta először nagy
méretekben a szépet s tökéletest, noha csak utánzatban”.13 Jóllehet a későbbiekbe erre nem referált többé, mégis érezhetően más jellegű ez az élmény és ez az irány, mint a természeti látványé: a klasszikus nagy formára
utal. (Ezzel megnyitja az utat ama nagy kérdéskör felé, amely az írói látásmód, valamint a képzőművészeti alkotás szembesülésével fejezhető ki: az
egyik fajta médium és tapasztalat a másik fajta médiummal és tapasztalattal
szembesül, és amint a későbbiekben különösképpen Elias Canetti kapcsán
majd jelezzük, rendkívüli hatása lehet az alkotási folyamat koncepciós részére.
Mindezek után Goethe visszatér a „jelentős” definiálására, megjegyezvén, hogy létezik egy emocionálisan semleges, az emocionális szemléletet
megelőző kép, beíratlan lap, amelyben az elemek még nem tesznek szert
másodlagos jelentésekre.

13 I. m. 332.
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„Mikor így először pillantjuk meg az új országot, amelyben
egy ideig élni fogunk, ennek az első benyomásnak megvan még
az a külön, sejtelmes varázsa, hogy az egész táj íratlan lapként
terül elibénk. Örömeink, bánataink még nem vésődtek bele, a
derűs, színes, élettől nyüzsgő táj számunkra még néma, szemünk még csak annyiban veszi tudomásul a tárgyakat, amenynyiben azok magukban véve jelentősek, még sem hajlam, sem
szenvedély nem emeli ki számunkra az egyik vagy a másik helyet; de ifjú szívünket már nyugtalanítja az eljövendő élmények
sejtése, valamely bennünk lappangó kielégületlenség már követeli azt, ami lesz vagy lehet, s ami akár javunkra válik, akár fájdalmat okoz, észrevétlenül magára ölti majd a táj jellegét.”

A beíratlan, önmagukban jelentés nélküli tárgyak tehát beírt, számunkra való jelentésekkel, méghozzá egész emberi életünk, jövőbeli dimenzióinkban is jelentésességgel felruházott tárgyak lesznek, a természeti tájból
pedig érzelmi jelentésekkel jellemezhető kultúrtáj lesz.
Felfogásában Goethe különbséget tesz statikus és dinamikus kép között,
megállapítván, hogy az alakok kinetikája sokkal többet enged sejtetni az
emberi természetre, a jellemre vonatkozó tulajdonságokból. A Költészet és
valóság lapjain bemutatja szerelmesét, Friederikét, aki a szabadban jobban
fest – szemben másokkal, akik inkább a zárt helyiségekben tetszenek jobban. Friederike akkor fest a legjobban, ha a gyalogösvényen sétálgat, és séta
közben „élénkítő tündérként” lebeg, kitöltvén a társaságban néhol támadó
hézagokat. Dicsérik a mozgását, és megállapítják, hogy a legkecsesebb akkor, ha szalad. Hogy a hatást fokozza, egy költői képpel is él Goethe: „Mint
ahogy az őz akkor tölti be leginkább természetes rendeltetését, ha könnyedén szökell a sarjadó vetések fölött, úgy Friederike lénye is akkor mutatkozott meg a legtökéletesebben, ha lebegve futott réten, pázsiton át…”.14
Két megjegyzés kívánkozik ide: 1. az őz természetes rendeltetésének tekinteni azt, hogy a sarjadó vetések fölött szökelljen – licentia poetica; 2. a kecsesség és a lénység egyaránt kifejeződik a lebegő futásban, szaladásban, a
mozgás kimeríti, de képről lévén szó: mintegy kimerevíti a lényt annak
egyik leglényegesebb vonatkozásában (kecsesség). A leírás alkalmas a moz-

14 I. m. 419
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gás képviseletére, hiszen belső látásunkkal valóban követni tudjuk azokat a
szegmentumokat, amelyek a mozgó Friederike mozgásának egyes szegmentumait leírhatnák. De ez nem lehet egy olyan fajta fizikalista leírás,
amilyennek például a Zénón paradoxonait ábrázolni szokták. Itt egyetlen
képpel alluzíve kell mind a mozgásról általában, mind a helyről általában
egy leírást produkálni, amely elég pontosan hozza azt, hogy a központban
végig Friederike van. Ezért tehát ez a kép leginkább egy embléma lesz, afféle medál.
Egy adott pillanatban azonban Goethe határozott döntést hozott. Jóllehet – mint írta – „költészet és rajzolás ellenállhatatlanul összefonódott nála”,15 mégis úgy vélte, hogy a rajzi ábrázolásban tökéletlenebb, és ismét a
nyelvhez, ritmushoz folyamodott, hiszen ezzel az eszközzel „sokkal jobban
tudott bánni”. Végeredményben azt mondhatjuk, hogy a képzőművészeti
médiuma (rajz) korántsem volt hatás nélkül Goethe képfelfogására, és végeredményben a mozgásos jelenségek természete utalta inkább a nyelvi kifejezés lehetőségei felé, amelyben a ritmust alkalmasnak találta a mozgás leképezésére. Ezek a szemléleti módok, amelyek mindannyian az esztétikai
reprezentáció általánosabb kérdései felé is mutatnak, nehezen helyezhetők
el a stabil reprezentációk, általában a reprezentációs elméletek sokkal merevebb fogalmi rendszereiben. Ha mégis ezzel kísérletezünk, alkalmasabbnak tűnik a politropikus jelentés fogalmi rendszere. Goethe folyamatos
reflexióval kíséri saját alkotásfolyamatát, mindig változtat. Művészi természetében a természetes művészetet véli kifejezettnek, ezért is oly nehéz statikus, kanonikus összefüggésekbe foglalni evolúcióját. Mint ahogy az elzászi kultúrtáj leírására használt narrációs technikája is kifejezi, a természet
önkifejlődésének végtelen gazdagsága felé tart, amelyet a működésre és
emberi alkalmasságra vonatkozó kompozit kifejezések gazdagsága jelenít
meg. Mindez tiszta mozgás, amely minden, az irodalmi szövegben képviselt képnarratívában meg kell, hogy jelenjen.
Másrészt Goethe prózája, úgy gondolom, elégséges érvet szolgáltat annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy tulajdonképpen értelmes dolog-e a
verbális képekről beszélni? Egyrészt Goethe prózájában a képeknek sajátos
topicja van, amelyek mintegy a történetet szegmentálják, másrészt – és ez

15 I. m. 589.
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talán nyelvészeti-stilisztikai szempontokból még fontosabb érv – a képintenció nyomán más a szóhasználat: egy bizonyos jellemző, karaktervonás
leírására a lehetséges legnagyobb bőségben és élességgel adagolja és válogatja a kifejezéseket, tehát egy sajátos lexikai, nyilván szemantikai következményekkel járó eljárásról van szó, amely szó szerint értelmesíti azt a kifejezést, hogy itt valaki szavakkal fest.
Nem véletlen, hogy a képpel kapcsolatos írói megfontolások önéletrajzi
jellegű írásokban találhatók. Ilyen szempontból hihetetlenül gazdag a Nobel-díjas Elias Canetti teoretikus elemekkel gazdagon átszőtt önéletrajzi
regénye, A hallás iskolája. Életem története 1921–1931 is. Ismeretes, hogy
Canetti fölöttébb regényesíti élettapasztalatát ‒ és ezért idézett műve valóban regény –, hogy szereti önmagát a középpontba állítani, hogy hipochondriájának különböző vonzataihoz valóságos legendákat kapcsol ebben
az összefüggésben. Mindez azonban kevésbé fontos, még ha alkalmasint
egészen lényeges lehet. Ami a fontos, az a tapasztalat és egy konzisztens
tapasztalati forma igényes megfogalmazása, ahol az egyes érzékelési és ezzel
kapcsolatosan kifejezési perspektívák filozófiai dimenziókat kapnak.
Sokszor és pontatlanul szokták idézni Canetti összefoglalását a képnek a
valóság és a tapasztalat összefüggésében játszott ontológiai és hermeneutikai szerepéről az ember vonatkozásában. Mivel döntően fontos összefüggés-komplexusról van szó, ezt a helyet teljes egészében idézzük (annál is
inkább, mert a döntően fontos első mondatát a legtöbb esetben helytelenül
citálják): „Mert a valósághoz az egyik út képeken át vezet. Nem hinném,
hogy ennél létezhet jobb út. Az ember ragaszkodik ahhoz, ami nem változik, és így a folytonosan változót meríti ki. A képek hálók, s ami megjelenik
rajtuk, az a megtartható fogás. […] Fontos azonban, hogy ezek a képek az
emberen kívül is meglegyenek valahol, mert az emberben még ők is változást szenvednek. Kell, hogy legyen egy hely, ahol az ember épségben megtalálhatja őket, egy hely, ahol nemcsak ő, de mindenki, aki elbizonytalanodik, rájuk találhat. Ha az ember érzi, hogy tapasztalata alól kicsúszik a talaj,
támaszért egy képhez fordul. Ott a tapasztalat mozdulatlanul áll, ott az
ember a szemébe nézhet. Ott megnyugszik, mert ráismer a valóságra, és ez
az ismeret az ő saját ismerete, még ha előzetesen formába is öntötte valaki
az ő számára. Látszatra mintha nélküle is léteznék ez az ismeret, csakhogy
a látszat csal, a képnek az ő tapasztalatára van szüksége ahhoz, hogy életre
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keljen. Ezért van az, hogy bizonyos képek tetszhalott álomba merülnek
nemzedékeken át, mert nincs senki, aki olyan tapasztalat birtokában nézne
rájuk, amely életre tudná kelteni őket”.16 Ebben a megfogalmazásban a
képekhez vezető út maga is egy filozófiai összefüggésrendszerbe vagy még
helyesebben összevetési műveletekhez vezet. Egyrészt az út a keleti és európai (Parmenidész) filozófiákban a megismerést jelentő allegorikus-képies
megjelenítése, másrészt az állandó-változó dialektikájában az egyik döntő
pólus. Ez a felülértékelt kép jeleníti meg az állandóságot, amennyiben bizonyos általános érvényű tapasztalatokat hordoz (és ez a funkciója, a barlangrajzok óta a vera iconon át a kiemelkedő képzőművészeti alkotásokig,
egy bizonyos fajtájú piktúrának mindig is megvolt). Filozófiai értelemben
az is helyes, amit Canetti az állandóság–változás dialektikájában úgy fogalmaz meg, hogy az állandóság (képek) által a változást tudjuk kimeríteni.
(Amikor Goethe képeibe bevitte a mozgást, ugyanakkor egy állandó emblémába is foglalta azt, amely ilyenformán működött tovább a szöveg textúrájában.) A képek valóban tapasztalatra, tapasztalatiságra utalnak, amellyel
kapcsolatban igaz az, hogy elfogadhatjuk azt vagy nem, és az is igaz, hogy
bizonyos esetekben megelőzheti a mi tapasztalatunkat (ahogyan ez a kérdés
például a fenomenológiai irodalomban megjelenik). Persze nem feltétlenül
lehet egy kép tapasztalatában a mienket megelőző ún. előzetes tapasztalat,
vagy helyesebben az arra való utalás.
A harmincas évek valóságára utalva Canetti kiemelte, hogy a valósággal
kapcsolatos reflexiói egyenesen szükségszerűek voltak a korban, ugyanis
immár nem adódott egy középponti szervezőelemből generált „valóság”,
amely a sui generis valósággal kapcsolatos valamilyen ideális felfogást képvisel –, hanem valóságok voltak. Ez a posztmodern felfogás felé mutató
elképzelés azonban mégsem azonos a fragmentumokban létező valóság elterjedt posztmodern képzetével.
„Nem a középpontban volt a valóság, ahonnét mintegy kötőféken tarthatott volna mindent, itt már csak valóságok voltak, és ez a sok valóság mind kívülre került. Messze eltávolodtak
egymástól, nem volt köztük semmiféle kapcsolat, aki megpró-

16 Elias Canetti: A hallás iskolája. Életem története 1921–1931. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990. 136.
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bálta helyreállítani köztük az egyensúlyt, az hamisítást követett
el. Messze kívül, egy kör mentén, szinte a világ peremén helyezkedtek el az új valóságok kristálymagjai, feléjük indultam el.
Ezeket kellett mintegy fényszórókként befele fordítanom, ezekkel akartam végigpásztázni világunkat.”17

E valóság megjelenítése is képszerű, tartalma nyilván valamiféle társadalmi-politikai „valóság”, összefüggésrendszer, nem pedig az, amit az érzékelésfilozófia a valóság érzéki összefüggésekből, érzékleti-észleleti adatokból való megalkotásáról, valamint azok fogalmi szintéziséről mond. „Az új
valóságok kristálymagjai” bizonyos társadalmi-etikai jelentésben vett perspektívák – „fényszórók” ‒, amelyeknek segítségével, úgy gondolja, hogy
szétbonthatja a káoszt, és semmiképpen nem akar „harmonizálni” semmit,
mert undorítják a harmonizálás szokásos trükkjei.
A továbbiakban alkotásesztétikai eljárásmódját jellemzi, ami azért fontos, mert fogalom és kép közötti entitásokat használ, pontosabban
szimbolizációs eljárásokról beszél, amelynek a végeredményeképpen bizonyos allegorikus alakokhoz, személyiségekhez jut. Az ábécé betűinek a sorrendjében építi fel a vallási fanatikust, a gyűjtőt, a tékozlót, a halál ellenségét,
végül pedig a könyvmolyt. Azt kell mondanunk, hogy leírása alkotási módszeréről pontosan fogalmaz, a Káprázat című nagyregényében valóban fellelhetőek az ilyen alakkiképzés végeredményeként megjelenő szereplők.
Eme általános valóságkoncepciónak felelnek meg azok a képek (festmények), amelyeket Canetti megtalál, és amelyek később rögzített, általános
tartalmakként szerepelnek a számára. Mivel a süketség mellett a vakságtól
félt a legjobban életében, törvényszerű, hogy az a kép, amelyre egész életében készült, erről szóljon. Ez a kép pedig Brueghel képe, a Vak vezet világtalant (amelyeket eredetileg „csak” másolatban szemlélt a Liechtensteinpalotában (az eredetiek helye a Kunsthistorisches Museum). (Az eredeti és
másolat amúgy roppant tanulságos kérdéskörének az elemzésébe itt nincs
terünk belemenni. Canetti szerint akkori érdeklődését tekintve akár a másolatok másolatai is lehettek volna a számára oly fontos képek…) Ami
azonban itt a legfontosabb, az a képleírás, ahogyan a látványképet (tehát

17 I. m. 375.
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egy statikus összefüggésrendszert) leírja, sztenderd narratívát alkot (maximálisan pontosat és mértéktartót). A vakság témaköréhez tartozik Rembrandt képe, A Sámson megvakítása is, ebben az esetben is megjelenik a tartalmi leírás, a hiperpontos narratíva (amelynek a funkciója mélypszichológiai értelmű, antropológiai jelentésű átélés, mintegy terápiás jelentőségű,
amelynek a végeredményeként – mint tudjuk – megszűnik az egzisztenciális, alkalmasint pusztító erejű feszültség). A kép valóságfunkcióba kerül,
és terápiás értelemben hat. Ugyanez a hatásmechanizmusa Brueghel másik
képének, A halál diadalának is. Ebben az esetben is megkapjuk a narratívát, a pontos tartalmi leírást, amelyben Canetti azt emeli ki, hogy ebből a
képből drámai módon érthető meg, hogy a halál tömeges, azaz mindenkire vonatkozik, és azt el kell fogadni. Mindhárom képnek a döntő helyzete
az, hogy egy idői történeti struktúrára utalnak, azt képviselik, amely, legalábbis a klasszikus piktúra esetében, megengedi azt az általánosítást, hogy
a képi értelem minden esetben egy hozzárendelhető sztenderd narratívában van, azaz egy jelenkori történetben, amely adott bizonyosság- vagy
igazságfunkciókat tölt be. Ez a képhermeneutikai viszonynak egy egzaktabb értelmezése. Minden esetben megtörténik a statikus pikturális struktúra áttranszformálása a jelenben működő történésre-narratívára. Ez azonban semmiképpen nem epikai történet! Nincsenek, nem lehetnek benne az
epikus tagolás jellemző elemei.
A hagyományos képelméletek nehezen tudnak olyan, a képen kívüli, de
a képhez (szemléleti formához) szervesen hozzátartozó más jellegű elemekkel, komponensekkel valamit kezdeni, mint a perspektíva. Canetti alkotásesztétikai visszatekintésében ez a kérdés általános nézőponti problémává
változik. Berlinben az író megkapta George Grosz Ecce homo című (betiltott) mappáját. A 100 darabot tartalmazó gyűjteményt (többségében litográfiák, kisebb számban rajzos akvarellek) közkeletűen a nagyváros éjszakai
életébe (kollektív tudatalattiba) való betekintésként szokták értelmezni,
mint olyan dimenzióét, amely a legobskúrusabb pornografikus vágyainkat
tartalmazza, vagy arra utal. (Kulturálisan és történelmileg függő a besorolása az erotikustól a hardcore-ig.) Canetti nem a szexuális szabadossággal
foglalkozik, amely nem érdekli, hanem ezen ábrázolások kemény és kö-
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nyörtelen voltával, amely mintegy beletaszítja „ezekbe” a dolgokba.18 Ez a
beletaszítás esztétikai eredetű, de mégis egy valóság a tárgya, még inkább a
környezete. A beletaszítás fontos ontológiai kérdés, dimenzió, amellyel itt
és most nincs terünk foglalkozni. Magának a perspektívaelfogadásnak két
mozzanatát emeli ki Canetti, az egyik az, hogy az Ecce homo átszínezi legtöbb élményét, és főleg mindazt, amit éjszaka lát.19 Még fontosabb az,
amit arról mond, hogy teljesen átveszi Grosz látásmódját, szemléletmódját,
perspektíváját:
„Ezek a hallatlanul kemény és könyörtelen ábrázolások most
valósággal beletaszítottak ezekbe a dolgokba, s én igaznak hittem őket, eszembe se jutott kétségbe vonni hitelességüket, s
ahogy némely tájat már csak bizonyos festők szemével vagyunk
képesek látni, én is George Grosz szemével kezdtem nézni Berlint”.20

Tágabb értelemben ez a szemléleti mód egy új látástapasztalati dimenzió, Gestalt amelynek a tényszerűségében (legalábbis) Canetti esetében nincsen okunk kételkedni. A kérdés azonban általánosabb értelemben is értelmes: van okunk elfogadni azt, hogy a kiemelkedő képzőművészeti alkotások
általános értelemben is alakítják a nézés-szemlélés-látás kódjait. Erre a
meggyőződésre alapozódik a képi gondolkodásra és vizuális kommunikációra való nevelés.
Önéletrajzi regényének egy teljes fejezetét szenteli Canetti a fotográfia
kérdésének. Történetében egy aktfotókat készítő fotós működéséről számol
be, aki sorozatban gyártja a fényképeket női modelljeiről,21 és mindenki
modellt akar neki ülni (feküdni), ugyanis mindenki szeretné önmagát az
igéző, csábos pozícióban megörökítve látni, és ami ennél több, kihívni és
megengedni azt a veszélyt, hogy ebben a helyzetben is közismertek legyenek. A fotós gyűjti, dobozolja az aktfotókat, majd egy adott pillanatban
18 I. m. 334.
19 Uo.
20 Uo.
21 Messzemenően az aktfotó erotikus dimenziójáról van szó. Canetti hangsúlyozza, hogy „a ruhátlan lányok korántsem nyújtottak csábos látványt, egyszerű teremtések
voltak, akik hamis pózban álltak a fényképezőgép elé”. I. m. 243.
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kibocsátja a nyilvánosságba azokat – élvén a titkos társadalom adta dimenziókkal (titkos-nyilvános). Canetti három mozzanatot tekint döntően fontosnak, egzisztenciálisan fontosnak: 1. a fotó megsokszorozza arculatunkat
a nyilvános és titkos társadalomban; 2. mintegy transzcendálja reális énünket, és ezzel új kihívások elé állít; 2. arculataink tömegessé válnak. A fotografikus kép tömegességével egy új erőt jelent, egy új társadalmi dimenziót,
amellyel ilyen értelemben kell számolni.
Ha Goethe és Canetti értelmezései elsősorban a képek szinkrón kérdéseivel foglalkoznak, Vladimir Nabokov leginkább a diakrón felfogást képviseli. Ez messzemenően összefügg élettörténetével. Az orosz író gyermekkora – közhelyesen idézik őt magát – tökéletes volt. A Szentpétervár,
valamint a három családi birtok: Vira, Rozsgyesztveno és Batovo között
eltöltött gyermek- és ifjúkor az emlékeknek olyan tárházát képezte, amelynek rekonstrukciója és használata később Nabokov egyik legfontosabb foglalatosságává, valamint írói eszközévé változott. Gyakoriak az ezzel kapcsolatos reflexiói és teoretikus megfontolásai, amelyeket az alkotásesztétika
szempontjából lehetséges formalizálni. A memóriaképekkel végzett műveletek alapja minden esetben egy egészen egyedülálló verbális képalkotási
mód, amelyben az optikai hatást egy csak rá jellemző módon éri el: bizonyos maximális fényhatások és egy onirikus sejtetési mód kombinálásával.
Nabokov esetében az onirikus nemcsak álomszerűt jelent, hanem a sejtetésnek egy olyan képies érzékeltetését, amely felidézi a tárgyaknak vagy a
tárgyi konfigurációknak a memóriából való előhívási módját.22 Kezdetben
tehát elmosódottak a körvonalak, és létezik egy gömbpalástszerű formáció,
amelyből a tárgyak/együttesek kiválnak. Abban a mértékben, ahogyan a
felidézés során a körvonalak fokozatosan beélesednek, diffúz környezetük
megmarad a sejtetéssel együtt. Amely a tudatosságnak, a percepció tudomásulvételének a folyamatával jár.

22 „Az erős napfényből ítélve, amely, amikor erre a megvilágosodásra gondolok
[t.i. életkorának a tudatosodására] emlékezetemet azonnal elárasztja a lombok egymást
fedő mintázatán átszűrődő karéjos napfoltokkal.” Vladimir Nabokov: Szólj, emlékezet.
Európa Könyvkiadó, Bukarest, 2006. 19.
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„Amint a gyermekkoromat kutatom […], a tudatosság ébredését szaggatott villanásokként látom, az árnyközök lassacskán
keskenyednek, míg kialakulnak a percepció ragyogó tömbjei,
síkos kapaszkodót nyújtva az emlékezetnek.”23

A legpontosabban ezt az összefügésrendszert a második fejezetben fejti
ki, ahol a káprázat kifejezést használja a látomásosság, álomittasság, áramlás megnevezése mellett:
„Amire én gondolok, az talán az elalvás előtti káprázathoz áll
közel: egy színes folt, egy utókép felvillanása, amivel az imént
leoltott lámpa sérti a szemhéj éjszakáját. Ám nincs feltétlenül
szükségem effajta indító löketre ahhoz, hogy a behunyt szemem
előtt elhaladó látomások lassan, folyamatosan megjelenjenek.
Jönnek és mennek, az álomittas szemlélő közreműködése nélkül, de lényegesen különböznek az álomképektől, mert még ura
vagyok az érzékeimnek”.

A leginkább a tudattágítás, -szűkítés fogalmai alkalmasak ennek a jelenségnek, tudatosan képezhető tudatmanipulációs képességnek és lehetőségnek a leírására. A képek egyfajta transzformációs lehetőséget is kínálnak,
Nabokov groteszk látomásokat említ, valamint teljesen motiválatlan képeket, „káprázatokat” a szemhéj belső felére vetítve: „szürke alakokat látok
sétálni méhkaptárok között, apró fekete papagájok tűnnek el lassan a hegycsúcsok havában, vagy mályvaszínű messzeség olvad szét a mozgó árbocok
felett”.24
Az emlékezettel kapcsolatos munka az instrumentárium pontos kimunkálását jelenti. Megállapítja, hogy az emlékezetnek vannak bizonyos anomáliái. Ezeknek az egyike az, amikor „visszatekintve hajlamosak vagyunk
saját korunkat azonosnak tekinteni a századéval”.25 Ez nyilván azt jelenti,
hogy ne mossuk össze a saját memóriánkat a század memóriaarchívumával,
hanem ellenkezőleg, igyekezzünk kiemelni és pontosítani azt, ami a legsajátosabb, specifikusabb és szubjektívebb. Ez alkalmasint nem is olyan
23 Uo.
24 I. m. 33.
25 I. m. 11.
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könnyű, ha arra gondolunk, hogy Nabokov fiatalkora az orosz történelem
legviharosabb változásainak a korára esett. Fontosnak tartja, hogy valóban
képesek legyünk megragadni, illetve felidézni első tudatos látványképünket. Számára ez a „barlang” – messzemenően nem „misztikus”, freudi értelemben – a virai családi ház fogadószobájának kerevete, a fölötte levő falon
található, a napóleoni háborúkat ábrázoló képekkel, a hortenzia, a Diana
márvány mellszobor – de még inkább a háttérből való kiválásuk folyamata.
Ezzel a barlanggal aztán álomszerű barlangjátékokat lehet folytatni, amelyek az egykori gyermekkori játszadozás hű másolatai a tudatban. Nabokov
gyakran hangsúlyozza, hogy az egyéni emlékezés és tudat megismétli a filogenetikus tudat és kollektív emlékezet fejlődéstörténetét, amelyben a vizuális és tapintási élmények igazi „édene” bontakozik ki. Ezek igen gyakran
áramlásszerű élmények, mint amilyenek a hálókocsiból szemlélt elő-, majd
eltűnő fénycsokrok: „maroknyi, meseszerű fény, amely egy távoli domboldalról int felénk”.
Gyermekkorának vizuális élményrendszerében döntően a clair-obscur
rendszere szerint épülnek fel az emlékképek. Megemlíti a fehér belső zsalukat, amelyeknek a belső felületére esik az ébredő első pillantásra. Ebben
természetesen a zsaluk rácsszerű áteresztő játéka is fontos.
Az emlékezetnek vannak bizonyos tárgyi ősformái, amelyek az egész élet
folyamára strukturáló alakzatot képeznek. Ilyen a Nabokov számára egy
feltehetőleg Virában megélt ünnepség, amelyet a tanító akkor rendez, amikor édesapját szabadon engedik a börtönből (államellenes izgatás miatt
ítélték el néhány hónapra). Ebben az esetben nem az onirikus környezetből
kiváló, felidézett emlékről van szó, hanem egy kristálytisztán artikulált,
részletgazdag, abszolúte pontos leírásról, amelynek tehát nincs diffúz, a
felidézésből származó keretsávja. Ez nem is annyira verbális kép (tehát kétdimenziós felület), hanem sokkal inkább háromdimenziós, a diorámára
emlékeztető rendszer.
A hangélmények és szinesztéziás élmények felfogásához sincs tehetsége,
viszont „látáskényszerről” beszél. Ugyanakkor kiemeli az anya döntően
fontos szerepét a mindennapi látványra való érzékenységének a kifejlesztésében. Szintén anyját vizionálja a könyv egyik legszebb leírásának a képében, amint az a szánban ülve végighalad a Szentpétervár egyik behavazott
utcáján, majd belép egy papírkereskedésbe, ahonnan ajándékot (egy óriási
ceruzát) vásárol a számára. A legapróbb részletek felnagyításával páratlanul
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eleven hatást ér el ez a látomásos látványkép. Ugyancsak az anyától származik a vésd emlékezetedbe oly fontosnak bizonyult parancsa. A történelem,
írd és mondd, valóban és teljesen eltörölte az arisztokrata-polgári Oroszországnak ezt a képét, amelyben Nabokov otthonosságélménye is le volt horgonyozva. Szintén az anya alakja köré fonódik egy másik felidézett és a
fantázia-összefüggések kontinuumában26 folytatott gyermekkori kép,
amelyik az európai epika egyik érdemleges toposzával folytatódik, a képbe
való belépésével. „Az álomköd” és a hintőporos kényelem jellemzi a falon
alig kivehető bekeretezett akvarellt, amelyen borongós ösvény kanyarog a
kísértetiesen sűrű, európai bükkfaerdőben. A kisfiú az ágyából egyenesen
belelép a képbe – mint a régi angol mesében –, és hintalován végiglovagol
a néma fák között a festett ösvényen.
Az emlékezettel végzett munkának, az emlékkép-transzformációknak
van egy sajátossága, amelyről Nabokov nemegyszer említést tesz. Ez abban
áll, hogy amennyiben valamelyik emlékképét vagy emlékképegyüttesét felhasználja, például egy valamikor pontosan megfigyelt alakot felhasznál egy
regényalak megkomponálására, az eredeti megváltozik. Az emlékkép tovább él, „személyes melegsége, retrospektív varázsa” azonban elvész. Az érzelmi szférában, az emlékkel kapcsolatos érzelmi feszültséggel történik valami, az artefaktum felülírja az eredetit, a létrehozására fordított érzelmi
energia az alakból magából származott.27
Az a legfontosabb hely, amelyben Nabokov szintetizálja a memóriakép
használatának, központi optikai elemeinek, valamint onirikus „fénykörének” az összefüggéseit, emlékezésregényének a végén található. Mintegy
tanulmányunk alapvető kérdését is clara et distincta módon újrafogalmazza. Gyerekkorának nyári estéi gyerekkori kis barátnője, Polenyka hangján
szólalnak meg. És erre a megszólalásra hivatkozik akkor is, amikor a felidézett képet „festi meg”, a kép tehát a megszólalás nyomán bontakozik ki.
„A szinte félelmetesen tündöklő naplemente húzta az időt a
teljesen kitárulkozó égen. Észrevétlenül változó kínálatából kiemelkedtek az égi alakulatok szerkezetének ragyogóan foltos

26 Edmund Husserl szerint nincs olyan, semlegesítési, objektivizáló procedúrán
átvitt kép, amelyhez ne csatlakozna fantáziakép.
27 I. m. 99.
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részletei, a sötét partok parázsló rései, vagy a lapos, éteri zátonyok, amelyek olyanok voltak, mint a délibáb egy lakatlan szigeten. Akkor még fogalmam sem volt (most viszont már tökéletesen tudom), hogy az effajta dolgokkal mihez kezdjek – hogyan
szabaduljak meg tőlük, hogyan változtassam át őket valamivé,
ami nyomtatott betűkkel az olvasó elé tárható, és így neki kell a
boldog borzongással megküzdenie.”28
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Arról a bizonyos (ﬁlozóﬁai) Hangról, amely nem
hang(zás). Derrida-olvasat és kommentár

Egy korai, 1967-es könyvében, a La voix et le phénomène (A hang és a
jelenség) című munkájában,1 Jacques Derrida a jel, a jelezés szempontjá1 Ez a munka nem csak Derrida pályáján bizonyult döntő fontosságú tanulmánynak, és – jóllehet sokan az écriture-fordulat: azaz az írás lehetősége, amely a beszéd
és gondolkodás belsejében eleve ott lakozott, és a differenciaelmélet előzményének tekintik – annál jóval jelentősebb a hang tisztán filozófiai megközelítésének a kérdésében.
Fenomenológiai perspektívában ez a hang a tiszta tudattapasztalatot lehetővé tevő és
megadó fenomén/tárgy és a jelenvalóság egyféle indexe. Ugyanakkor Derrida Husserlolvasata számos kérdést felvet – mégis – a hangzó hang, a térbeli, fizikális hang észlelésfilozófiai kérdéseivel kapcsolatban. Azaz: lehet-e – akár fenomenológiai perspektívában
is – teljesen lemondani a térbeli hang, a territoriális-fizikális hang bizonyos kulturális
relevanciáiról a tiszta hang összefüggésében, amely nyilván az idealitáson „innen és túl”
van. (Ellenkező esetben a hang megmarad a jelölő és jelölt egységének végtelenül üres
és semmitmondó reiterációjának lenni. Márpedig az ember mégiscsak a saját önmegszólító szellemi pályáján van, amelyben – Szent Ágoston Vallomásainak a módján – válaszokat is vár a Hangtól. Ilyen értelemben vázol fel rendkívül komplex összefüggéssort
a Vallomások híres kerti jelenete, ahol is a belső Hang, valamint a külső textus (tolle lege)
írásformában is – a Biblia lapjainak formájában – mindegyüttesen és egymásra utalóan
jelen van. Lehetségesek tehát a nem reduktibilis, többelemű együttesként adott helyzetek vagy együttállások.)
A korabeli kritika és recepció jó összefoglalását adja Jean-Dominique Robert: Voix
et phénomène. Á propos d’un ouvrage récent c. tanulmánya. Revue Philosophique de
Louvain Année 1968. Vol. 66. Numéro 90. 311‒312. http://www.persee.fr/web/
revues/home/prescript/article/phlou_0035-3841_1968_num_66_90_5435
2014.11.07.14.h14min. A szerző, M. Granel összefoglalását is idézve – kiemeli, hogy
Derrida écriture-elmélete végeredményben a husserli fenomenológia metafizikai
preszuppozícióinak és metafizikájának a meghaladására vállalkozik. A fenoménban
adott nyelv (avagy a fenomén tiszta nyelvi formája) és az abban lehetőségként adott
igazságimplikátum hipotézisét (a tiszta inskripciókat) megdönteni kívánja az új derridai
paradigma: az igazságok a transkripciók sorozataiban tárulhatnak fel. Végeredményben
a klasszikus német filozófiára visszamenő filozófiai pozíció (az önmagában és önmagáért adott tiszta tudat immanens igazságlehetőségei) módszertani meghaladásáról van
szó. Tehát nem a hangok sorozata származhatik a hangból, hanem a hang a hangok
sorozatában értelmezhető. A már idézett klasszikus filozófiai álláspont, amelyet leginkább transzcendentalista modellnek nevezhetünk: a szubjektív tapasztalatnak van lényegi része, a tudatnak van magja. Ezzel szemben Dennett, az ellentábor kiemelkedő
képviselője úgy véli, a tudat a neurobiológia eszközeivel magyarázható. (Are We
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ból tekinti át Husserl több munkájának a problematikáját, – ne feledjük, a
szemiotika, a strukturalizmus és a glosszematika, a fonológia újabb kibontakozásának korában vagyunk, amikor a szignifikáció kérdései erőteljesen a
tudományos kutatás és reflexió középpontjában állottak, modellekül szolgáltak más jelenségek elméleti megközelítéséhez. Derrida azt az előzetes
nézetét fogalmazta meg, hogy Husserl fenomenológiája mint szigorú tudomány voltaképpen önmagát állítja a hagyományos metafizika helyére,
tehát egy új metafizika. A francia filozófus azt a feltételezését is megfogalmazta, hogy a fenomenológiai koncepciók „előzetese” szintén egy metafizikai előfeltevés. Úgy írta le Husserl kísérletét, hogy az egy folyamatos és
kitartó, elszántságában hallatlanul tiszteletre méltó eljárás annak érdekében, hogy el lehessen jutni a tiszta tudathoz, annak elemeihez, illetve
szubsztanciájához. Ebben a logosznak (a tiszta ítélőképességnek), illetve a
tiszta phonénak, az ítéletet, illetve a logikai formákat megszólaltató transzcendentális hangnak elválaszthatatlan összefüggésben kell lennie. Másodlagos értelemben a phoné az, ami életre kel majd, hangtestet kaphat. Kimondhatunk valamit annak alapján, hogy a tiszta tudat preegzisztenciájában
és preexpresszivitásában létezik a megélt preexpresszivitás, mint „egy csendes ágyban”. Azonban – jegyezte meg Derrida kis munkájának a bevezetőjében – ezek, a tudat lényegéhez tartozó ideális objektumok – amelyek a
maguk során történeti képződmények, csak a megteremtés vagy a megélés
aktusaiban jelennek meg, amelyekben a tudati, illetve a nyelvi elemeket
egyre nehezebb megítélni.2 A történetiség kérdését nem találjuk szisztematikusan kifejtve, csak annak a megállapítását, hogy a már egyszer megvolt hang mindig beépül önmagába, felidézhető vagy – tegyük hozzá Arisztotelész módján – felismerhető.

Explaining Consciousness Yet? Cognition 2001, 79, 221‒237.) Nem kell keresnünk benne egy megmagyarázhatatlan „tudatmagot”, hanem a magyarázható tudatelemek öszszessége maga a tudat. Gulyás Balázs, Kovács Gyula és Vidnyánszky Zoltán: A vizuális
tudat. In: Kognitív idegtudomány. Szerk. Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 629.
2 Jacques Derrida: La voix et le phénomène. Quadrige/PUF, Paris, 1967. 15. (A
magam fordításában idézem ezt a helyet, ugyanis az egyébként kiváló magyar fordításból – Jacques Derrida: A hang és a fenomén. A jel problémája Husserl fenomenológiájában. Ford. Seregi Tamás. Kijárat Kiadó, Budapest, 2013 – Derrida előszavának utolsó
három bekezdése kimaradt.

197

EME
A következőkben Derrida saját módszertani elképzeléseinek az alapján
teszi fel a kérdést. „Vajon ez a fajta megítélhetetlenség nem vezeti-e be a
nem-jelenvalóságot és a különbözőséget (differencia – a derridai kulcsterminus) (a közvetítettséget, a jelet, a visszaküldést stb.) az önmagánál-levés
szívébe?”3 És itt merész retorikus fordulattal jelenti ki, hogy ezek a nehézségek kihívják a választ. Ezt a választ pedig a hangnak hívják.4 A hang
titka mindannál gazdagabb és mélyebb, mint ami itt beleférhetne a válaszba. A hang voltaképpen csak szimulálja a jelen biztonságát, ennek a szimulációnak az archívuma a beszélt. Mindez azonban meg kell, hogy akadályozzon bennünket abban, hogy a transzcendentális hangra (a minden más
létrehozott hang lehetőségfeltételéül szolgáló hangra) úgy tekintsünk, mint
a husserli gondolatoknak valamilyen szisztemikus problémájára, avagy belső ellentmondására. A nehézséget pozitív értelemben kell értenünk, mint
ami meggátol abban, hogy a szimuláció struktúrájának a végtelen komplexitását illúzióként, fantazmagóriaként vagy hallucinációként írjuk le.
(Nincs itt terem belemenni a szakirodalmat foglalkoztató ama kérdés taglalásába, hogy mennyiben kritikája ez a husserli koncepciónak, vagy menynyiben próbál meg az alapelvektől eltérve egy továbbra is koherens fenomenológiai elképzelést kialakítani, illetve megtervezni. Úgy vélem, hogy
ebben a kisszámú bevezető mondatban is benne van Derrida finom eltérése és az eltérés iránya.)
Derridának abban igaza van, hogy a transzcendentális phoné differenciálatlanul sok eltérő minőségű hang lehetőségét tartalmazza. Ebben éppen
úgy benne lehetnek az egyszerű hangképzésből (morgás) származó hangmegnyilvánulások, mint a célszerű ‒ tehát jelentéses fonikus indikatívumok
–, például a vadászat elindítását jelző füttyjel. (Mondanom sem kell, hogy
ez például milyen bonyolult szociális és téri összerendezett cselekvést
afficiál.) A sort a fonológiai tudatossággal kapcsolatos beszédmegnyilvánulások folytatják, egészen a hangzáselemek alapján felépülő énekhangig.
Az sem kétséges, hogy ezek felidézhetőek, és ebben az esetben valóban tisz-

3 Uo.
4 Adódik egy nem túlzottan fontos, de mégis jelentős nyelvi probléma. A francia
son (hang) és a voix (emberi hang) különbsége Derrida számára nem egy esetben a számára teoretikusan oly fontos differenciális különbségek viszonyításának a lehetőségét
adja.
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ta tudati, extramundán jelenvalóságokká válhatnak. Mai nézeteink szerint
átfogalmazva: elfogadható, hogy akusztikus, fonologikus, avagy zenei
hangmegnyilvánulásainknak van egy előzetes képe, terve, amelynek alapján azokat nyelvi jelentéses elemekkel társítva létrehozzuk. Az előzetes tudatosság mindenképpen lehetséges. Valószínűleg abban is igaza van
Derridának, hogy a „tiszta hangoknak” nyelvi rendszere is van, amennyiben a felidézésük implicit vagy explicit nyelvi parancs(ok)hoz kapcsolódik.
Ha például az ember belső hangokat hall, alkalmasint olyan erőseket – dübörgést, zakatolást –, amelyet már nem bír elviselni – ennek külső jele
például az, hogy lehunyja a szemét, és a fején összekulcsolva összeszorítja a
kezeit –, akkor látnivalóan menekülni igyekszik extramundán valóságából
és vissza akar jutni a reális hangok intramundán valóságába – amelyben
esetleg lehetősége volna csökkenteni a hangok erejét. Ez utóbbi közvetlenül nem kapcsolható a tudatosság nyelvi formájához. Ezért e ponton megfontolandónak tartjuk Derrida lingvisztikai érveit.
Ugyanakkor arra is figyelmeznünk kell, hogy az intramundaneitásextramundaneitás ellentétpárjának az alkalmazásával Derrida maga is egy
olyan paradigmát alkalmaz, amelyet a Grammatológiában voltaképpen a
nyugati gondolkodás megkerülhetetlen repertorikus sémájának tart, de
amely végeredményben korlátozza az elgondolhatóság tartalmát és terjedelmét. Itt kénytelen vagyok egy régebbi tanulmányom5 gondolatmenetét ezzel kapcsolatban megismételni.
„Grammatológiájában Jacques Derrida pontosan azzal a kérdéssel nézett szembe, hogy az európai filozófia egzisztenciális
operátorai mennyire határolták be ezt a filozófiát, azaz, hogy a
pythagoreus-platóni, majd arisztotelészi metafizikán kívül miért nem lehetett másmilyen, szerintem például alkmaioni módon gondolkodni?! És mekkora szerepe volt ebben az írásnak,
amely börtönbe zárta a nyelvet? (Meg kell jegyeznem, hogy
Derrida néhol zavaró módon, a mítosz bináris oppozícióinak
módján, ősszavaknak tekinti ezeket az ellentett kategóriákat.)

5 Egyed Péter: Az európai filozófia invariánsai, avagy miért nem az alkmaioni
úton indultunk el? In: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010, 28.

199

EME
Egy minden szempontból mértékadó írásában6 Ryszard Nycz
a következőképpen foglalja össze a derridai megfontolások lényegét: »E figyelmen kívül hagyott, rejtett tényezők (ti. a filozófus esetében az a meggyőződés, hogy a médium semleges, a hit,
hogy közvetlenül utalhat arra, ami kívül áll minden reprezentáción7) irányítják a diszkurzusokat, funkcióik vizsgálata maguk
az oppozíciók természetének és általában véve az írás szerepének
a felismerésén alapul. Mert Derrida szerint a hagyományos
nyugati filozófiai gondolkodás mindig ellentétes fogalmak szerint strukturálódik: lét/semmi, lényeg/jelenség, belső/külső,
valóság/ábrázolás, dolog/jel, jó/rossz, igaz/hamis, szellem/
anyag, lélek/test, élet/halál, természet/kultúra, tudat/tudatalatti, közvetlen/közvetett, azonosság/különbözőség, beszéd/írás,
jelentett/jelentő stb. De ezek az oppozíciók nem egyenértékű és
különnemű egységek polarizációi, hanem hierarchikus és értékelő összetételek, ahol minden fogalompár első tagja elsődleges
és pozitív, míg a második másodlagos és negatív. Ezek a nyugati filozófiát vezérlő hierarchikus oppozíciók mindig az olyan
kategóriákat létesítik előnyben, mint az egység, az azonosság, a
közvetlenség, az igazság, a jó, az esszencia… a létet pedig mindig a jelenlét terminusaiban határozzák meg.”8

Tehát minden kategoriális megfontolásokat használó gondolatmenetünk eleve leképez, prefigurál valamit a létezők vizsgált osztályával kapcsolatban. Ez még a dogmatikus, valamint a (kanti) kritikai álláspont előtt
van, gondolkodásunk morfológiájából következik. Tehát a hierarchikus és
értékelő összetétel megelőzi a gondolatot magát, valamilyen rejtett, teleologikus intencióként működik.9 Pl. az, hogy ha valami „női” és „bal”

6 Ryszard Nycz: A dekonstruktivizmus az irodalomelméletben. Kalligramm, 1994.
április 4. 18.
7 „… figyelmen kívül hagyja az írás („écriture”) mint forrásértékű közvetítő és
elsődleges differenciáló aktivitás valamint az eme ősfolyamat eredményeként létrejött
nyelv szerepét”. I. m. 18.
8 Alapjában véve Ryszard Nycz nagyon is jól érti és foglalja össze Derrida vonatkozó nézeteit, aki azonban nagyon is egy Heidegger-értelmezés keretei között mondja
mindezt.
9 „Jobbra a fiúkat, balra a lányokat…” – olvassuk a parmenidészi töredékben is.
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(osztályba volt sorolva és értékelve), az eleve „kisebb” is, „lágyabb” is, elhanyagolhatóbb is.”
A másik kérdés, amelyet feltétlenül végig kell gondolni, az egyfajta szimmetriakérdés. Amikor a belső hangmintáink nyomán reális hangjelenségeket hozunk létre (megszólaltatunk), akkor létrejön egy bizonyos megfelelési viszony.10 Többé-kevésbé reprodukálni tudunk egy hangmintát, és
ennek kapcsán korrekciós lehetőségeink is vannak: zavar például, ha a
megszokottól eltérő felhangokat hallunk vissza beszédünkben. Vissza akarunk térni az eredeti hangmintánkhoz. Ha nem vagyunk rekedtek, többnyire ezt meg is tudjuk tenni. Másfelől viszont nem tudunk olyan zajokat
és zörejeket intramundán létrehozni, amelyeknek viszont van egy állandó
tudati képe, hangmintája bennünk. Ezt nevezhetjük aszimmetriának.
Ugyanakkor ez azt a kérdést is felveti, valamint verifikálja, hogy az intramundaneitás-extramundaneitás viszony alapjában véve a nyelvhez (beszédhez), illetve a szintaktikához kötött. A szintaktikai viszonyok (formalizált
mondatok) teszik lehetővé a beszédmegnyilvánulások ellenőrzését és önmagában tartását. Szaktudományos értelemben szintaktikai viszonyok kialakulása a tanulási folyamatok eredménye, nem születünk velük. „A nyelv
eredetének” a problémája, az egységes nyelvi rendszer fikciója a különböző
rendszerkapcsolatokban fejlődő alrendszerek egymást generáló felfogásának adta át a helyét.
Derrida leszögezi, hogy ez a nehézség az – nevezzük a nyelvi repertoár
archív problémájának –, ami a husserli diskurzust strukturálja. A phoné
olyan, a metafizika történetéből származó privilégiumokkal rendelkezik,

10 Ezt életszerűen közelségként nevezi meg Derrida. „Amikor beszélek, ezen cselekvés fenomenológiai lényegéhez tartozik, hogy hallom magam, miközben beszélek. A
lélegzetem és a jelölő (Husserl nyelvén a Bedeutungsintention által életre keltett kifejezés) abszolút közel van hozzám.” (A hang és a fenomén. 99.) A továbbiakban Derrida
erőteljesen képes beszédet használ: „Az eleven aktus, az aktus, amely életet ad, a
Lebendigkeit, amely a jelölő testét életre kelti és azt mondani-akaró kifejezéssé alakítja,
a nyelv lelke, úgy tűnik, nem válik el önmagától, önmagának való jelenlététől. Nem
kockáztatja, hogy meghaljon egy jelölő testében, beleveszve a világ és a tér láthatóságába”. Ezen a ponton felbukkannak az életre történő utalások A hang és a fenomén előszavából, élet és dinamikus élés mint végső metafizikai alapja a lelki jelenségeknek, mely
jelenségek az életet igazolják, anélkül, hogy arról külön beszélni kellene. Ezen a ponton
erőteljesek az arisztotelészi perspektívák, amely szerint a lélek végső definíciójában az
élet van, egyféle végsőkig kifinomult homeosztatikus mozgásként.
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amelyeket Husserl radikalizál, és összes lehetőségeit a legnagyobb finomsággal használja ki. Ugyanis nem a hangzó szubsztanciához, illetve a fizikai
hanghoz nyúl, mint a világban meglevő összes hangok testéhez, hanem a
fenomenológiai hanghoz, a transzcendentalitás ágyában és testében levő
hanghoz, a lehelethez, az intencionális animációhoz, amely a szó testét annak megélt testévé változtatja, ahogyan a testet megélt testté, szellemi megélhetőséggé. A fenomenológiai hang ez a szellemi test lesz, amely folyamatos
beszéd jelen való önmagával – hogy meghallja önmagát – a világ hiányában
is. Derrida itt úgy folytatja, hogy ez a meghallás a tagolás, a tagolt beszéd, a
nyelv, illetve a szavak formájában létesül, ami nyilvánvaló elmozdulás a husserli tiszta tudati radikalitás és intencionalitás szempontjaitól.
A phoné kérdés behatóbb elemzésére a munka VI. fejezetében kerül sor
(La voix qui garde le silence). Ahhoz, hogy a tiszta hangot, azaz a fenomenológia csendjét elérjük, a kétszeres kizárást, avagy kétszeres redukciót kell
végrehajtanunk. Először, azt a viszonyt kell fenomenológiai értelemben
megszüntetnünk, amely bennünket a másikhoz fűz11 (tehát belsőleg kell
redukálnunk a közlés felszólító módját), valamint a kifejezésnek a módját,
mint a jelentéses értelem felsőségét és külsőségét. A két kizáráshoz való viszonyban valósítja meg a hang különös uralmát. Az első redukcióval kapcsolatban azt jegyzi meg Derrida, hogy itt nem a kommunikáció felfüggesztése az elsődleges, hanem annak az alapján jöhet létre a kommunikáció
felfüggesztése, hogy nincsen többé alter ego (elszakadtunk a nyelvi jelentések listájától). Ebben az értelemben a második személy megszüntetése fikcióvá változtatja az egót. Valóban, ennek az egónak csak esetleges helye és

11 „Mikor valakihez beszélünk, nyilvánvalóan halljuk önmagunkat beszélni, önmagunkat hallva létezünk, másrészt viszont és ugyanakkor, mivel a másik is hall minket, elérjük, hogy a másik közvetlenül megismételje magában a beszélni-hallást, ugyanabban a formában, ahogy mi létrehoztuk. A közvetlen ismétlés úgymond reprodukálja a
tiszta önaffekciót az exterioritás legcsekélyebb igénybevétele nélkül.” A hang és a fenomén, 101‒102. Itt tehát a döntő mozzanat az, hogy „a másik közvetlenül megismételje
magában a beszélni-hallást, ugyanabban a formában, ahogy mi létrehoztuk”. Ez itt tehát egy tökéletesen azonos, szimmetrikusan felcserélhető hangminta – ha ennek még
van értelme. Nem két dologról van szó, hanem egyről. A másik tulajdonképpen én
vagyok, a husserli ortodox egológiának megfelelően. Aminek a metafizikai értelme az,
hogy mint tudati jelenlétet realizálom magamat.
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szerepe van a továbbiakban, pillanatszerű, és csak indikatívumként szolgál
a valóságos diskurzusban.
Derrida azt hangsúlyozza, hogy Husserl példái mindig praktikusak. A
személy, aki önmagához szól, mint egy második személyhez, általában
megjelenít egy helyzetet, amelyben viselkedtünk. Ehhez fűz kommentárokat, kárhoztatja a cselekvésünket, vagy éppen felment, döntésre szólít fel,
avagy fenntartja a lelkiismeret hangját. Ez a belső hangtérben zajló esemény nem tartalmaz indikatívumokat, nem közöl semmit önmagáról,
nyelvezete nem küld semmihez, ami létezne (az extramundán világban).
Husserl példái nyomán – emeli ki Derrida –, a belső diskurzus mindig
gyakorlati, axiologikus avagy axiopoietikus. Ezalól kivétel lehetne az olyan
fajta megállapítás, ami éppenséggel azt közli, hogy „te itt vagy”, avagy „éppen itt vagy”, illetve „te vagy az, aki éppen itt vagy” – de Husserl éppenséggel ezeket a fajta megállapítástípusokat kívánta elkerülni a példatárában.
Azaz, hogy olyan kijelentésekhez folyamodjon, amelyek a helyi értéket tételezik, vagy értékelnek, illetve teremtenek. Tehát kimondottan az általános nyelvi funkcióból indult ki, amelyet így teoretikus összefüggésben
használt (theorein). Végeredményben itt csak olyan apofantikus kijelentéseket lehet tenni, amelyekben a szubjektum szól önmagáról és önmagának,
és a beszélni általános kijelentésformulájában állapítja meg S-ről, hogy az P.
Végeredményben a folyamatos redukciók során csak a létre vonatkozóan
lehet azt megállapítani, hogy van. Itt Derrida Heidegger véleményét idézi,
aki szerint a lét végső végeredményben filozófiai jelentést nyert a jelen idejű jelentő mód harmadik személye által. A kérdések végül azáltal adódnak,
hogy ilyen végeredményű belső diskurzusban a létre vonatkozó kijelentések semmit nem vonatkoztatnak a jelenlétre, a tiszta idealitás semmit nem
enged meg a hangnak a maga történetéből. Tehát a tiszta tudat tiszta hangja,
mint a megvalósult tiszta objektivitás lehet a fenomenológia ideájának
megfelelő tárgy, amelynek az alapján felépíthető lesz majd a fonetika, fonológia vagy a hangképzés fiziológiájának tiszta tudománya, de nem fogjuk
tudni belőle megérteni azt, amit a hang hatalmának, erejének, szerepének
tudunk – tesszük hozzá, amelynek alapján Arisztotelész a görög hagyományban oly fontos szerepet tulajdonított az erkölcsi hatást kiváltó hallásélményeknek. De így van ez a jelenkorban is. Mussolini rádiójával ragadta
torkon az olasz népet – írták a korabeli krónikák.
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Azért, hogy a hangnak mint metafizikai, filozófiai, a létet mint jelenlétet
meghatározó hatalmát megértsük – javasolja Derrida –, pontosan azt a
korszakot kell megértenünk, amelyben az a tárggyá levés technikai képességévé válik (technévé). Az objektivitás objektivitását kell elgondolnunk.
Egy ilyen tárgynak az objektivitása valóban azt jelenti, hogy mindenképpen független a környezetének esetlegességeitől, hogy valami épp-így van,
egy olyan fajta médiumra van szükség, amely biztosítja az objektum elsődlegességét az intuíció előtt, önmagában-valóságát, valamint abszolút közeliségét minden eseményhez képest. Annak az objektumnak az idealitására
van szükség, amelynek a tiszta léte egy nem empirikus tudat, amelyet csak
egy olyan formában lehet kifejezni, amely nem tartozik a világhoz. Ennek
az elementumnak (résznek) a neve hang. A hang kihallja, meghallja önmagát. A fonikus jelek, az akusztikus képek – ahogyan Saussure fogalmaz – a
fenomenologikus hang, a szubjektum által meghallottak, amint közvetlen
jelenükben kiejtik őket. Szavaink élőek, mert úgy tűnik, hogy nem hagynak el bennünket, nem esnek rajtunk kívül, lélegzetünkön kívül, nem
szűnnek meg hozzánk tartozni, rendelkezésünkre állani, mint valamilyen
tartozékaink. Azonban ez semmi esetre sem képzelhető el úgy, mintha a
fonologikus minták a szójelentések módján, valamilyen külső világba beírtan állanának a rendelkezésünkre. A jelentéseknek ez a virtuálisan territoriális formája, amely a nyelvi jelenségeket jellemzi, semmilyen módon nem
hozható összefüggésbe a hang jelenségformájával. Van mégis valami, amit
szükségszerűen össze kell kapcsolnunk a hanggal, ez pedig a kifejezés vagy
éppen kifejezésforma (expresszivitás), amelyet a glosszematikusok a fonikus
jelenség szubsztanciájának tartottak.
A továbbiakban Derrida azt igyekszik tételesen is bebizonyítani, hogy a
phoné transzcendentalizmusa csupán „látszat” kérdés, de ez a látszatiság
szervesen hozzátartozik a tradícióhoz, méghozzá az európai metafizika tradíciójához, amelynek Husserl is a része. A hang saját tudata, ennek a tudatnak a története látszat abban az összefüggésben, amelyben a hangnak az
igazságot kell képviselnie.12 Ez az európai metafizika determináns alakzatából származik. A „látszat transzcendenciája” által van képviselve minden,

12 Vö. az 1. sz. lábjegyzetnek a vonatkozó részével.
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ami a hang jelentéséhez tartozik, a hang ugyanis mindig ideális lényegű
marad.
De ennek a ténynek sok minden kétségtelen adottság is alájátszik: amikor beszélek, a hangom közelsége okán szimultán jelen vagyok az időben.
Az elemi hangegységek, a fonémák ennek a térbeliségnek az uralására szolgálnak, s innen magyarázható a filozófia folyamatos érdeklődése e tudományág iránt. A beszéd életet ad a hangnak, a beszéd a hang élete, és olyan
jelentéssé válik, amelyet intencionálunk. Megmutathatja az ideális tárgyat.
A fonéma a jelenség uralt, ideális objektuma. Amilyen mértékben a fonéma a hangjelenség ideális tárgyaként mutatkozik meg – helyesebben annak
egyik oldalaként –, ugyanilyen mértékben megmutatkozik a másik oldal is,
hiszen folyamatosan rájövünk intencióinkra vele kapcsolatban. Tárgyfeltáró összefüggésbe kerülünk, és voltaképpen ez felelne meg a husserli céloknak – sugalmazza Derrida. Nem a hangban van meg az intenció, hanem a
tudatos beszédben tárul fel az intenció, ami revelálja a tárgyat, magához
engedi a tárgyat. Amikor a beszédaktusokban bizonyos balesetek jönnek
létre, akkor tudatosodik bennünk beszédcselekvésünk ideális volta, illetve
teleologikus jellege. Ez ugyanakkor normalitás is, hiszen a korlátozott beszédkészségű emberek számára csak korlátozott kifejezésformáik függvényében adott az ideális tárgy. A szavak télosza indikálja, hogy mit hallhat ki
az, aki kijelenti őket.
A fenomenológia eredeti célkitűzésének megfelelően a beszéd kihallásának művelete egy abszolúte egyedi önaffekció. Egyfelől itt egy univerzális
médiumban működünk – ennyiben Derrida teljesen Husserl elképzelései
szerint halad. Annyiban azonban más álláspontot képvisel, amennyiben
kijelenti, hogy itt olyan jelöltekkel találkozunk, amelyek ideális jelöltekként magát az idealitást képviselik, és önmagukat végtelenül közlik a meghatározatlanságukban. Ezek a jelöltek mindig az önaffekcióból származnak, tehát mindig extramundán jellegűek. Ezt olyannyira sui generisnek,
mintaszerűnek véli, hogy minden más önaffekciós (azaz önészlelési) modalitást elutasít. A tiszta fenomenologikus önaffekció csak a testen belüli
önaffekció lehet, mert mind a látás, mind a tapintás bevesz valamit a test
perem-részeiből. Az a médium, amelynek egyetemes – tehát tisztán
extramundán –, tiszta tudati valósága van, kizárólag a fenomenológiai értelemben felfogott hang, amelynek exterioritása is az interioritásán belül
valósul meg. A tiszta önaffekciónak ez a formája ugyanakkor a tér abszolút
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redukcióját is jelenti. Másfelől ez a jelölt, a tiszta önaffekció tárgyaként
abszolút hozzáférhető. Harmadsorban ez a tiszta szubjektivitás, a tiszta önmagáért-valóság, amely nélkül azonban semmilyen világ mint olyan nem
jelenhet meg. Ez feltételezi a hangnak (son) mint a világ részének, valamint
a fenomenológiai értelemben felfogott hangnak (phoné) legmélyebb értelmű egységét. A hang világi tudománya (akusztika, fonológia) nyilvánvalóan semmit nem tud mondani nekünk a hang lényegéről. Azonban a hangnak, illetve a fenomenológiai értelemben felfogott hangnak ez az egysége
lehetővé teszi, hogy ez a lényeg létrejöjjön a világban – a tiszta önaffekció
eredményeként, ez az egyetlen instancia, amely kivételt képezhet az intraés extramundaneitás megkülönböztetése alól.
Úgy vélem, hogy Derridának ez az egységformulája – spekulatív formáját tekintve bármilyen tetszetős is – nem vet számot a hangképző, illetve a
hang felfogására szolgáló receptorokból, eszközökből adódó „torzítással”.
Illetve engedjük meg, hogy vannak kivételes esetek: mondjuk, amikor a
lírai szoprán Kiri Te Kanawa a Toscát énekli fel Solti György vezénylete
alatt, akkor azzal mindannyian úgy vagyunk, hogy íme, a hang: az ő hangja. (A tiszta hang képzetéhez (amely nem valamilyen végső idealitás) mégis
valamilyen extramundán megvalósulás adja a mintát. Ezt azonban nem
szabad történeti értelemben felfogni. Mindig valamilyen más megvalósulás
lesz a minta.)
Megismételvén álláspontja lényegét, Derrida itt leszögezi, hogy a hang,
mint korrelatív tudat, tiszta tudatforma. És e mellett az érveknek egy másik csoportja is felhozható: nevezetesen az, hogy amikor egy másikhoz intézem szavaimat, egy másikhoz szólok, illetve beszélek, akkor egyrészt meghallom, amit mondok, másrészt azonnal képes vagyok meg is ismételni azt,
amit mondtam – ami a legfontosabb, minden külső segítség nélkül. Ez is
az önaffekcióból fakad, annak egy másik módozata. Ez a reprodukciós lehetőség sem más, mint egy adottságmódusz, az a mód, ahogyan a hang
megadja magát, abszolúte egyedi mód. Ugyanakkor a jelölő és a jelölt nem
távolodik el egymástól, szinte a jelenség egységében vannak. A kimondani
akarás intenciójában vannak együtt. Itt természetesen nem nehéz felfedezni Derrida szándékát, ami a fenomenológiai tapasztalat formáinak és módszertanának – hogy úgy mondjuk – a kor szelleméhez illő egyféle szemiotikai, illetve strukturális nyelvészeti kiterjesztése. Derrida nyilván tapasztalja,
hogy ez nem teljesen Husserl szellemében van, és meg is jegyzi, hogy a je206
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lentések valamilyen preexpresszív „ágyban” lennének találhatóak szigorú
értelemben. Ismét csak a hgyományos metafizikáknak abban a szemléletmódjában láttatja Huserlt, amely mindig csak egy tiszta gondolatban,
avagy protojelentésekhez köti, azokban tudja feltételezni a jelentésaktusok
létrejöttét. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szó olyan test, amely csak akkor
mond valamit, ha az aktuális intenció életre kelti, testesíti és a tehetetlen
hangzásból (Körper) élő (hang)testté alakítja. Itt meg kell jegyeznünk, hogy
a nyugat metafizikáját illető kritikai gondolatait jóval szisztematikusabban
fejtette ki a Grammatológiában, három évvel később.
Itt kerül sor a differenciakérdés megfogalmazására, amely a legtöbb érvet szolgáltatja a Husserl-kritikához: amennyiben a jelentés külsődlegességét elutasítja, Husserl kénytelen a jelentés, valamint az önadottság kezdeti
egzisztenciájának az álláspontjára helyezkedni. Az önészlelés mint hangművelet azt feltételezi, hogy a tiszta differencia megosztja az önadottságot.
Ebben a diferenciában viszont megjelenik mindaz, amiről úgy gondoltuk,
hogy kizártuk az önészlelésben: a tér, a külső, a világ, a test stb. Abban a
pillanatban, amikor megengedjük, hogy az önészlelés az önadottság feltétele,
semmiféle tiszta transzcendentális redukció nem lesz lehetséges. Ezen
azonban át kell esni, hogy a differenciát mindinkább önmagához közelítsük: nem az azonosságához, nem a tisztaságához, nem az eredetéhez. Ezek
nem teszik a differenciát, a differenciát a saját kibontakozása teszi.
A következőkben Derrida kitér a husserli eredeti létrehozás problémáira, valamint az ezzel kapcsolatos temporalizációs kérdésekre. Ezek azonban
már csak távolabbról kapcsolódnak az eredeti hang problematikájához.
Egy kérdésre azonban végig nem találunk választ: miért kapcsolódik össze
reflektálatlanul a transzcendentális hangnak mint a tiszta tudat tárgyi önadottságának a módszertani eljárása a belső hang (tehát az ego által közvetlenül érzékelhető, és tegyük hozzá: megjeleníthető, akár leírható) hagyományával? Az átjárás kérdése szerintem nincs megoldva. Derrida azonban
termékeny hipotéziseket teremtett a phoné, az akusztikus és nyelvi jelentések, valamint a fogalmi értelmek szinkronitása kérdéseinek a megközelítéséhez. És ezt például a mai elektroakusztikai szférába is átvezethetjük: miért lehetséges például az, hogy egy mai zenei stúdió hangmérnöke tudja,
hogy milyennek kell lennie egy komplex hangzás (sound)? És ezt a technikai eszközök (keverőasztal) lehetőségeire lebontva tudja. (Eredetileg nyilván csak az ő fejében van meg egy ilyen lehetséges hang (hangképegység)
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– amely persze módosulhat –, és az ő phonéja nyilván zenei történeteket is
tartalmaz, hogy Derrida módján fejezzük itt be.
Az intramundaneitás‒extramundaneitás problémájának a feloldása az
aszimmetria. Ennek a révén kerülhetnek be a kulturális jelentések „a tudat
belső magjának” tapasztalati adottságába. Az aszimmetria működés, a természethez és az élethez tartozik: megvan benne a redukció mozzanata és a
tárggyal (hang) végzett műveletiség (kombinatorika) is. Ezekkel a felvetésekkel és tovább kifejthető aspektusokkal azonban egyáltalán nem állítjuk
azt, hogy Derrida szövegének volna valamilyen külön, speciális ismeretelméleti értelmezhetősége.

Felhasznált irodalom
Csobó Péter György: Az érzéki hangoktól a hangérzetekig. Vulgo. VI. évf. 1–2.
sz. 196‒214.
Derrida, Jacques: La voix et le phénomène. Quadrige/PUF, Paris, 1967.
Derrida, Jacques: A hang és a fenomén. A jel problémája Husserl fenomenológiájában. Kijárat Kiadó, Budapest, 2013.
Dolar, Mladen: A hang-objektum. Replika. Társadalomtudományi folyóirat.
2011. 4. 77. sz. 59‒77.
Durand, J., Siptár P.: Bevezetés a fonológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
Georgiadies G. Thrasybulos: Megnevezés és felhangzás. Vulgo. VI. évf. 1–2. sz.
196‒214.
Ihde, Don: Listening and Voice: Phenomenologies of Sound. State University of
New York Press, 2007.
Kognitív idegtudomány. Szerk. Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs. Osiris
Kiadó, Budapest, 2003.
Vincze János: Biofizika 29. A hangadás és a hallás biofizikája. NDP Kiadó,
Budapest, 2008.

208

EME
Fényes napok Barabás Miklóssal

Az 1998-as év legjelentősebb képzőművészeti eseménye Erdélyben –
már ami bennünket illet – a Barabás Miklós jubileumi emlékkiállítás volt.
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kiállítótermeiben szinte egy
fél éven át ismerkedhettek az érdeklődők a nemzet arcképfestőjének mintegy 180 alkotásával. Egyedi alkalom és lehetőség volt mindazok számára,
akik ezzel a valóságos szellemi trezorral meg akartak ismerkedni – éltek is
vele több, mint százezren. Hangsúlyozzuk, hogy sokágú, a kifejezés 20.
század végi értelmében korszerű képzőművészeti esemény volt, többszörös
tematikus vonzatokkal, amely középpontjába kérdéseket helyezett, melyekre mindenkinek meg kellett találnia a maga válaszát. E kérdések természetesen Barabás Miklós életművének kvalitásaira, annak értékére és nagyságrendjére, egyetemes összefüggésére vonatkoztak. Én magam pontosan
azzal a szellemi izgalommal közelítettem meg másodszor is – immár magányos szemlélőként –, mint a római Bernini-kiállítást, s azzal a tudattal,
hogy mindörökre fel kell vennem ama belső filmszalagra, nem lévén valószínű, hogy életemben még egyszer láthatom.
A kitűnő időzítésekhez tartozik, hogy szintén 1998-ban jelent meg
Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza is (Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy), megadván nekünk azt a lehetőséget, hogy képeinek születését az
életrajzi kontextus pontos erezetébe ágyazhassuk. Az önéletrajz persze önmagában is megkapó olvasmány, s ha romantikájában nem is, céltudatosságában mindenképpen emlékeztet a legnagyobb székely, Orbán Balázs
memorialisztikájára. Hangsúlyoznunk kell a céltudatosságot: a szintén elég
nagy székely Barabás Miklós olyan karaktervonása ez, amely ritka erőfeszítésre képesíti, arra, hogy az önképzéshez és képzéshez maga szerezze meg az
anyagi eszközöket, miután felismerte tehetségét és elhivatottságát. Fajtájához illően ugyanis nemesemberként irgalmatlanul szegény is volt kezdetben. Mindazonáltal, már amikor azt írja le, hogy miképpen tanulta a betűvetést, már abban felsejlik a képzőművész, az, aki az anyagszerűséggel, az
anyag ellenállásával találkozik:
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„Három éves koromban a dálnoki falusi iskolába adtak.
Olyan kis legény voltam, hogy télben, ha hó esett, ölbe vett a
nagyatyám bérese s úgy vitt az iskolába, kíséret nélkül nem mehettem, hogy vagy egy falubeli komondor fel ne faljon. Egy kis
hársfatábla volt a nyakamba akasztva, körül-belül 11 hüvelyk,
28-29 centiméter hosszú és vagy 8 hüvelyk, vagy 20 centiméter
széles, melyen írni tanultunk, mert a papírért pénz kellett. Ha
mindkét fele tele lett írva, este üveggel le kellett vakarni s hogy
a tinta bele ne igya magát, a tűznél megmelegíteni és rongyba
kötött sárgaviasz darabbal megdörgölni, de nem erősen, mert
különben összefutott rajta az írás. Tenta volt ugyan, fekete gyűrűfa hejját megfőzve, kis gáliczkövet téve hozzá, sőt a
collegiumban főztek török gallesből is, kinek pénze volt; de
Dálnokban, emlékszem sokszor csak az üstöt megfordították és
a fenekén levő gödörbe egy kis tejet töltöttek, a korommal öszszekeverték és azt használták tenta helyett”.

Íme, tehát az igen korai bevezetés az anyagkezelés titkaiba.
Barabás Miklós tanulóéveiben eleven ember volt, aki nem ódzkodott
attól, hogy üstökön ragadja a szerencséjét, ha az megmutatkozott – s piktorunk ez irányban is figyelmesen szemlélődött. Velencében teljesen véletlenszerűen ismerkedett meg William Leitchcsel (1804–1883), a korszak
egyik jelentős angol festőjével, akitől egy teljesen más akvarellezési technikát tanulhatott, amely temperamentumának inkább megfelelt. H. Szilasi
Ágota Barabás Miklós, az akvarellista című tanulmányában erről ezt írja:
„A vízfestés sűrűbben kezelhető fedő változata, a gouache,
aprólékosabb szemléletmódot, részletezőbb festéstechnikát tett
lehetővé és elsősorban a klasszicizáló, a vonalat és a kontúrokat
tiszteletben tartó művészek körében, valamint hosszú ideig a
kontinensen volt népszerű. Ám ezzel párhuzamosan az áttetsző
festésmód is egyre divatosabb lett, mely sokkal jobban megfelelt annak az ösztönösségnek, nyugtalanságnak és változatosságnak, valamint a fény festőisége felé fordulásnak, mely a romantika évtizedeiben oly jellemző volt”.
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De ugyanez az értelmezése Jakobovits Miklósnak, aki a koszorúzási ünnepségen megtartott Emlékbeszédé ben (a műfaj szép példája volt, elhangzott Kézdimárkosfalván, 1998. június 19-én) a következőket mondotta az
olaszországi útról:
„Festőnk ez idő tájt készült akverelljei láttán megállapítható,
hogy az angol akvarellfestészet egész Európát behálózó hatása,
az angol mesterek oldott, laza anyagkezelése, a fényreflexeken át
vizsgált természetszemlélete nyomában levetkőzte a korábban
belé rögződött, aggályos, megmerevedett, olykor édeskés klaszszicizálást, a biedermeier, túlzottan aprólékos előadást”.

Csak nyomatékosíthatjuk a több értelmezésben felbukkanó utalást a velencei Laguna, a La Campagna fényhatásaira. Az itteni naplementével
megismerkedni zsigerileg módosítja az embernek a fény természetéről kialakított elképzelését.
Visszatérvén az Önéletrajzhoz, Barabás leírja, hogy miként utaztak aztán
Leitchcsel Rómába. Megfordultak Bolognában és Firenzében, s Perugia
felé tartottak. Azt már csak én kérdezem, hogy vajon megállottak-e itt
Perugino és Raffaello freskóit megtekinteni a San Severo kápolnában?! Barabás leírja, hogy milyen angol hidegvérrel fogott neki mestere a pénzszerzésnek. De őtőle sem pártolt el a szerencse, mivelhogy itt újra találkozott
egykori ismerősével, Bukarest alkormányzójával, Löwenstern generálissal,
aki őt nem egy megrendeléshez juttatá. (Le is festette generális gróf Gourjeff
öt leányát, sőt még az orosz nagykövet hétéves leánykáját is, ámde Barabás
bánatára gróf Gourjeff nem nagyon mutogatta a képeket, hanem egy
courirral hazaküldte Szentpétervárra. Csak úgy magunkban kérdezzük,
hogy ugyanvalóst hol lehetnek most ezek a portrék?!) Ezenkívül Barabás
találkozott régi kedves tanítómesterével, az öreg Markó Károllyal, Bánffy
Lászlónéval (Wesselényi Polixéna később Jean Paget felesége lett), meg a
saját későbbi feleségével, Bois de Chesne Zsuzsannával is megismerkedett.
Mivelhogy Róma akkoriban mondjuk félúton volt Kolozsvár és London
között, csak természetes, hogy a jobb emberek – Albion ködéből és Erdély
zimankójából elvonva magukat – itt összetalálkozának.
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A sepsiszentgyörgyi tárlat lehetővé tette, hogy evolúciójában és összefüggéseiben lássuk Barabás művészetét. Ennek az alapja kétségtelenül az az
istenáldotta rajztehetség, amely mindig a legbiztonságosabb megoldáslehetőségeket kínálja a számára, voltaképpen ehhez tanul „hozzá” mindent,
ugyanakkor be is határolja művészetét – ez az ő formája. Ehhez adódik a
másik veleszületettség is, a hajlam a portréra – életművében aztán ez a hajlam a különböző műfajokban teljesedik ki, és a leggazdagabb talán a harmincas évek végétől a negyvenes évek második feléig jegyzett olajvászon
portréiban. Feltételezhetjük, hogy a portré keresettsége sem mellékes körülmény abban, hogy Barabás ily mértékben ennek a műfajnak szentelte
magát
Ennek az egész kérdéskörnek tudatában is volt, s a Napló telve arra való
utalásokkal, hogy voltaképpen mindenkit lefestett, aki a környezetében
arra érdemes volt, különösképpen a negyvennyolcas szabadságharc teljes
polgári és katonai vezérkarát. Barabás azonban reflektál is az arcképfestészetre, s érdemes idézni idevágó gondolatait, mert megvan ennek is az esztétikai-filozófiai beágyazottsága. Arról van szó, hogy 1849 végén gróf Zichy Károly az osztrák minisztériumtól gróf Batthyány Lajos (az első felelős
magyar miniszterelnök, vértanú) Barabás által festett egész alakos képének
a kiadatását kérte. A nemzeti érzület és kedély lehetséges megzavarodása
származhatott volna ebből – vélte a rendőrfőnök, Protmann az ő szent
animizmusában. Ekkor jegyezte meg Barabás:
„… ugyan csak nevetséges fogalma van Batthyányi arczképéről az osztrák minisztériumnak, mert mit használ neki, ha
a grófnak 200 arczképe helyett csak 199 képmása lesz. Ha ezt a
képet meg is semmisítenék, még három egészen hasonló arczképe van külföldön, melyet ugyancsak én festettem. És az utókornak egészen mindegy, tökéletesen hasonlít-e az egyik arczkép
a másikhoz. Hány ezer képe van a Megváltónak s hasonlít-e
ezek közül csak kettő is egymáshoz? És vajon hasonlít-e ezek
közül csak egyetlen egy is a valósághoz? Még ha Batthyányinak
egyetlen képmása sem maradna meg, az industria teremt magának újat s az utókor elfogadja azt valódinak, mert az ő alakja a
vértatnúság eszméjével van összeforrva”.
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Barabás tehát egy meglehetősen bonyolult összefüggésrendszert állít fel,
amelyben a képmás, a valóság, az eszme és az interpretáció ama legfontosabb elemek, tényezők, amelyek a teremtés, a létrehozás folyamatában egy
négyelemű mátrixként a végeredményt meghatározzák. A különböző értelmezések felé elmozdulni – ez volt az az út, amelyen végül is a modernista
pikturális felfogások elindultak, s amelynek végeredményeként a képmás
nem egyéb, mint egy arc geometriai karakterének szélső értéke. Persze lehetségesek egyéb tényezők is: a Renoir-portrékban például a testiség mint
matéria (hús).
Korunk egyik legjelentősebb gondolkodója, Emmanuel Lévinas egy
1948-as munkájában (A valóság és árnyéka) az eredeti relációsokaságot továbbiakkal bővítette:
„A lét, írta – nemcsak azonos önmagával, de el is illan önmaga elől. Itt ez az ember, aki az, ami; nem feledteti el velünk, nem
olvasztja magába, nem fedi el teljesen a tárgyakat, amelyeket
tart, s azt, ahogyan tartja Őket, a gesztusait, a tagjait, a tekintetét, a gondolatait, a bőrét, amelyek kibújnak szubsztanciájának
identitása alól, amely akár egy rongyos zsák. Egy ember nemcsak saját létét viseli az arcán, mellyel azonos, de annak karikatúráját, képiségét is. A képiség kissé mindig karikatúra. Vegyünk egy ismerős mindennapi tárgyat, amely tökéletesen
hozzáidomult az őt megszokottan használó kézhez, s ugyanakkor minőségei, a színe, a formája és a helyzete mintegy mögötte
marad létének, mint az elszálló lélek »levetett ruhái«, mint egy
»csendélet«. S mégis, ez is az ember, s ez is a dolog. Kettősség
van tehát az emberben, a dologban, egy kettős lét. Egyfelől az,
ami, másfelől idegen önmaga számára, s e két momentum kapcsolatban áll egymással. Azt mondjuk, a tárgy önmaga és önmaga képmása. S hogy a viszony a tárgy és a tárgy képmása között
a hasonlóság”.

Lévinas gondolata szerint tehát a „képmásság” is tárgyiság, egy olyan
minőség, amelynek középponti eleme a saját léttel való azonosság a karikatúraságnak, az adott képpé válhatóságnak a viszonylatában. A képisége tehát az önmagával kapcsolatos idegensége, adott pillanatban létem abból az
aspektusból a legfontosabb, hogy a piktor kezében, mókusszőr ecsetjében
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van, s kevésbé az azonosságé. Számos irányban folytathatnánk Lévinas
fenomenológusi gondolatainak elemzését, a következtetés azonban érdekesebbnek tűnik: amikor magamat abban a bizonyos létviszonyban szemlélem – „mint” – voltaképpen egy létkitöltés jön létre; a portréval kapcsolatban ebben az értelemben mindig inadekvát a „műélvezés”, a portré
idegenségében a magam létének azonossága válik kérdésessé.
„Nem arcmások, hanem emberéletek néznek le ránk” – fogalmazta meg
László Gyula a sepsiszentgyörgyi kiállítás megnyitójára komponált szövegében, mely megnyitóra – jóllehet elindult – nem érkezhetett el.
A valóság, képmás, eszme, interpretáció összefüggésében Barabás egy
roppant kiegyensúlyozott álláspontot képviselt, amely mindig harmonikus
rendben képviselte az arc egységes jellegét, megragadta eredetiségét és azt a
vonását, ami elevenné teszi. Ez utóbbit fontosnak tartom kiemelni: olaszországi galériák tucatjainak látogatása után alakult ki az a meggyőződésem,
hogy az elevenség (a folyamatos jelenlét, velünk-lét, a részvétel az élet fennálló rendjében) kifejezése a portréfestőtől külön erőfeszítést követel, mesterjegy. Nyilván az eltérő megoldások sokaságával lehet ezt megoldani.
Közelebbről szemlélve kétségtelen, hogy Barabás anatómusi pontossággal
és könnyedséggel rajzolja, festi meg a szemet, ehhez mindig társítja a pillantás, a tekintet áthatóságát és egyértelműségét, az arckifejezés karakterét.
Ezek az elemek együtthatásukban csak erősödnek, megadva a Barabásportré egyedi varázsát, báját és erejét. Nyilván az ő instrumentáriuma is
fejlődik, alakul: mégis, a 19. század harmadik évtizedének végétől kezdődően készített ceruza- és krétaarcképei, a harmincas évek kőnyomatos
munkái, majd az ekkor és a negyvenes években készített nagy portrék egyazon szemléletmód, művészeti kánon jegyében készülnek. A késői korszak
nagy térképei statikusabbak, az akadémikus Barabás persze már olyan személyiségeket fest, akik vannak, elevenségüknél fontosabb a bizonyosságuk.
Az 1882-ből származó Görgey-portré kard-tekintete, rettenthetetlensége
ellenére is felvillant (ezt itt kromatikus eszközökkel oldja meg Barabás)
valamilyen meghasonlottságot, így együtt, démoni vonást, az idős Kossuth
arcképe (1885) finom töredezettségével, szakadozottságával, a történelem
hieroglifáinak ellenében is jelzi a politikus erejét, vigueurjét, a távolba látás
fontosságát.
Barabás külön fejtegetésekben, mulatságos példákban jelzi öltözet, öltöztetés és arckifejezés összefüggését, mondván, hogy előbbi bizony igen
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nagy hatással van utóbbira, a feszesség, ünnepélyesség terén. Ennél azonban többről is szó van: az az igazság, hogy az egyébként igencsak puritán
Barabás valósággal tobzódik arisztokratáink ruhakölteményeinek a megjelenítésében, kompozíciójában. Kromatikus lehetőségeiben – csak elővették
adta arisztokratáink fiókok, sublótok és almáriumok mélyéről azt az igazit:
selymet, brokátot, tüllt, bársonyt, prémet, boglárt, násfát, kösöntyűt. (Miért „adta”? – mi tagadás, arisztokratáink – főleg a kolozsváriak – bizony
nem egyszer megpróbálták „alább adatni” a szegény piktorral, ez esetekben
azonban festőnk mindig sikerrel bírta alkalmazni a székely hadicselt.) Ha
elnézzük a katalógusban is szereplő két, 1839-es, illetve 1840-es női portrét, különösen a szabálytalan mosolyú Bethlen Jánosnét – elfog a delejes
érzés, hogy nemsokára személyes ismerőseinkké válnak, lenyűgöző – ezt is
tudja Barabás. (Mindez nem jelenti azt, hogy a képek hibátlanok: a hölgyek kezei lelógó, ún. porcelánbabakezek, például.) A százéves Pólyáné is
arisztokrata abban a méltóságában, ahogyan „viseli” az időt, a festő – jóllehet nem szokása ilyenfajta ikonográfiai megoldásokhoz folyamodni – most
mégis – hogy kétség ne essék – kedves gesztussal a Pólyáné kezébe helyezi
az 1746. év kalendáriumát.
Ha közel hajolunk ezekhez a szemekhez, mint ahogyan valamikor valószínűleg Barabás is tette, megfigyelhetjük a hajszálereket az íriszen, kezdődő hályogot… egyszóval azt, amit lángnak nevezünk, s csak akkor tulajdonítunk fontosságot neki, amikor kialszik. E láng kell, hogy fényt vessen az
arcra, ha pedig nincs, nem is él. (Itt jegyezzük meg, hogy Vinczeffy László,
e kiváló képzőművészünk restaurátori munkája nélkül – mintegy húsz
munkát fiatalított meg – lényeges megfigyelések meghiúsultak volna 150
év korma miatt. Ütő Gusztáv profi albumértékű katalógust tervezett, amelyet nemcsak a kiállítás látogatója használhatott, hanem később a kutató
kezében is megfelelően forgand. Barabás Zsolt fotói jelesek.)
A portréfestő Barabás persze csak az egyik Barabás, a tájképfestőnek a
művészetébe azonban a sepsiszentgyörgyi tárlat anyaga éppen csak bepillantást engedett. 1838 nyarán, tehát az olaszországi tanulmányút után készítette el Erdélyi képek sorozatát: Marosmentén, A Sebes-Körös völgye, A
Csáklyakő Alsó-Fehér megyében, A Királyhágó e sorozat neves darabjai. Ezeknek az akvarelleknek derűs, fényes a levegője, tág a tere – a kompozícióban
továbbra is jelen vannak a rajzoló eszközei: a tereptárgyak akkor sem vál215
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nak folttá, ha a képet egészen közelről szemléljük, ellenkezőleg, nagyon finoman, bensőségesen megmunkált részletek tűnnek elő: a folyó felszínén
alig felsejlő sajkatükörkép, az ártéri ligetes erdő formája, a kövek erezete;
kis heverő vagy jövő-menő békés alakok. Inkább a romantikus érzés, atmoszféra jellemzi ezeket a képeket, semmint a formajegyek. (Gondoljunk a
romantika perspektívakezelésére.)
Naplójában Barabás jelezte, hogy 1834-es velencei tartózkodása idején
jött rá arra – miközben az épületeket rajzolták William Leitchcsel, s amaz
rendre jobbnak bizonyult –, hogy a perspektívával (architektúrával) kapcsolatos ismereteit tökéletesítenie kell. Ezért aztán 1835. augusztus végén
Bécsben megvásárolta Jean Thomas Thibault francia építész és tájképfestő
Application de la perspective lin aux arts du dessin c. művét (ezenkívül még
vagy tizenötöt átforgatott), mígnem maga is elmélyült a perspektíva tanulmányozásában, s 1859-es akadémiai székfoglalója tárgyául választotta a
távlattant. (Bármennyire is kerestem, itt minálunk hozzá nem férhettem.)
Álláspontját így summázta: „… semmi olyan távlati tételt el nem hittem
(…) melyet magamnak mértanilag bebizonyítani nem tudván, a mi némelyik tételnél alapos fejtörésbe került és magát a természetet is segítségül
kellett hívni”. E kérdés tanulmányozásának szentelte dolgozatát. (Szabó
Júlia: Barabás Miklós és a Magyar Tudományos Akadémia) Hogy aztán mi az
esztétikai értéke mesterművének (a Lánchíd alapkőletétele), azt ítélje meg
mindenki, aki látta. Mesterünk nem a perspektívarövidülések tudós alkalmazására született (lásd: természet).
Végül pedig itt van – nem csak a képzőművészetben – az a talányos
műfaj, amelyet mindközönségesen életképeknek nevezünk (a nehezen besorolhatók mellett, mint amilyen például A magyar nő, avagy Dandár és
Izidora…), ezek ma már olyan furcsaságoknak, bohókás dolgoknak tűnnek, pedig a kor ebben találta fel kedélyét, a komoly idomossal szemben a
magának oly kedves idomtalanságát.
E centenáriumi tárlat és az „emlékünnepségek” kiötlését legnagyobbrészt Jánó Mihálynak köszönhetjük, aki sok mindent létrehozott Kovászna
megyében, régóta követem. Ezúttal bebizonyította, hogy alkalmasint képesek vagyunk nagyjainkat megtisztelni – és nem akárhogyan, fogadja tehát
ő a „nemzet háláját”. Az emlékünnepségek első napjának programjában –
hogy is lehetett volna másként – szerepelt a gelencei műemléktemplom
meglátogatása is, elhozták ide – a régi jó szokások szerint – a rendezvény
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két fővédnökét: Göncz Zsuzsannát, a Magyar Köztársaság elnökének, valamint Nadia Constantinescut, Románia elnökének a feleségét, rosszabb korokra emlékeztető rendőri felvezetéssel. A plébános úr és a kedves, istenadta nép igazi visszaváró szeretettel fogadta, majd búcsúztatta a magas
vendégeket – életkép –, akik a marcona rendőrség közepette aztán elszáguldottak a hellyel-közzel Barabás Miklós-kora-beli aspektusokat mutató
úton.
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Umberto Eco a visszaolvasat idejében

84 éves korában, 2016. február 19-én este fél 11-kor hunyt el, Milánóban, Umberto Eco, a 20. század ‒ és amennyi a 21.-ből eltelt – meghatározó intellektuális íróegyénisége. Két éve rákbetegségben szenvedett, de a
család ügyvédjének a véleménye szerint arra nem voltak felkészülve, hogy
ilyen gyors lesz a lefolyás. Vége van az élőnek, nincs vége annak az óriási
teljesítménynek, amely összefoglalja az európai múltat és a világ jövőjét,
tudást, filozófiát, elmélyült olvasási, írási és kutatási szenvedélyt, ritka éleslátásról tanúskodó politikai álláspontot, a posztmodernitás gyengeségének
beható ismeretét és még annyi megnevezhetetlen mást. Sokan nem értik,
hogy miképpen lehetett ennyire sokoldalú?!
A 19. század végétől a német egyetemek másodvonalbeli, csekély tehetségű professzorainak rövidült perspektíváját tükröző szaktudós eszménye
lett az uralkodó, a szaktudósé, aki csak elrettentően semleges bükkfanyelven tud élete végéig egyvalamiről írni (ez lett minálunk is a követendő
ideál), és azon az egyen kívül büszkén semmihez sem ért. Ezen az alapálláson kívánt változtatni a posztmodern interdiszciplinaritás, amiből sok helyütt az lett, hogy egy jobban megértett és művelt tudományhoz kapcsoltak egy kevésbé megértett és elemeiben idézett tudásfragmentáriumot. De
Eco teljesítményét nagyon egyszerű megérteni a hagyományból, a humanista Itália literatusainak (i letterati), könyves embereinek a beállítódásából,
akik a tudás szent egyetemességéből indultak ki. Ennek az alapjai a filozófia
és a teológia, természetismeret, a kor politikai erővonalainak az átlátása és
az ebből következő sokszor egyáltalán nem veszélytelen állásfoglalás. Ezek
a literátusok tágabb értelemben tehát nemcsak irodalmárok voltak, hanem
tudósok, filozófusok, írók, akik értették az irodalmi kifejezés minden csínját-bínját, és leveleztek mindenkivel, aki számított. Az összes humanisták
még több humanistával álltak levelezésben. Így történhetett meg, hogy
amikor Firenzében a 15. század végén összeírták a levelező olasz humanistákat, számuk több mint 2200-ra rúgott. Levelezésében Machiavelli büszkén említi meg ezt a tényt, célozván arra, hogy ennek egynegyede volt meg
indulásának éveiben. Eco ebbe a hagyományba illeszkedik. Mondjuk azt,
hogy ez azért posztmodern korunkban valamivel nehezebb volt?
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1954-ben, Torinóban, Luigi Pareyson irányításával védte meg tézisét,
szerezte meg a filozófiai licenciátust, dolgozatának a címe Az esztétikai kérdés Aquinói Szent Tamásnál. A témával évtizedeken át foglalkozott, 1998ban jelent meg hasonló című könyve a Bompiani Kiadónál, 2010-ben pedig (szintén a Bompianinál) a Scritti sul pensiero medievale. (Írások a
középkori gondolkodásról). Gianni Vattimo véleménye szerint ezért nem lett
Eco sem nietzscheánus, sem pedig heideggeriánus filozófus, hanem megmaradt tomistának, főként, ami az angyali doktor racionalisztikus beállítódását illeti. De indokolt lehet egy középkori alapokon kialakított hermeneutika képviselőjének is tartani – zárta összefoglalóját Vattimo. Filozófiáját
ilyen értelemben a teljes koherencia jellemzi.
Ehhez még csak annyit tegyünk hozzá, hogy a katolikus vallás és annak
egyházi kultúrája bizonyos értelemben maga az olasz kultúra. Ha valaki élt
Olaszországban, ezt nagyon jól érzékeli, ha pedig nem érzékeli, megmondják neki. Ilyen értelemben tehát Ecónak születésileg és a vérében is volt
bizonyos hagyomány és örökség, amelyet a stúdiumokkal csak generálni
kellett, hogy kihajtson és erdővé lombosodjon (hogy Noam Chomsky képével éljünk).
Minden tudás látást is jelent, ezért nem csoda, hogy Eco is látni és láttatni akarta szeretett középkorát. Alighanem ezekről a vidékekről jön híres
regényének, A rózsa nevének a világa. Közhely, de le kell írnunk, hogy amikor megjelent, a világhírnevet hozta szerzőjének. De hogyan lehet megértetni az olvasókkal egy középkori kolostor zárt, szimbolikus világát, tele a
könyvtárból kiszármazó könyvek oldalakon keresztül futó elemzésével, tudós vitákkal? Mindenki kíváncsi a többszörös gyilkosságok talányára, főleg
akkor, ha ez a talány végigkísér bennünket a nagyregény oldalain, és csak a
végén tudjuk meg, hogy nem egy, de több gyilkos lapult a falak között. És
micsoda falak, micsoda súlyos titkokat takartak? Összeférhető a szentségi
jelleg mindazzal a kéjvággyal és bujasággal, testi fertelmekkel, amely a kolostor lakóit tulajdonképpen összefűzte? Hogy többet foglalkoztak a fiatal
novíciusok tomporának nézésével és lángoló érintésével, mint a Szentírással?
A regényíró élt egy nagy ellentmondás lehetőségével, ami végig feszíti a
regény szerkezetét: az imádkozás emberei a kolostorokban egyfajta arisztokráciát jelentettek: a vidékek politikai hierarchiájában is a csúcson állottak,
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befolyásolták a politikai környezetet. A másik nagy ellentmondás az igazságé: Isten centralitása azt jelentette, hogy ha minden igazság nála van, ő
maga lévén az igazság, akkor a részigazságok tudói közelebb állhatnak Hozzá, jóllehet őket is feszíti az a tudat, hogy a részigazságok nem a teljes
igazság. (Innen a középkori tudós filozófusok eltökéltsége a teljes értékű
logikák, mint igazságinstrumentáriumok kifejlesztése iránt. A teljes igazság
megtalálásához pedig a Szentírás minden mondatának beható elemzése segít hozzá, amint azt Meister Eckhart megkísérelte A teremtés könyveinek a
magyarázatában, és akinek feltett szándéka volt az, hogy a Biblia minden
mondatán végigvonultatja igazságprojektjét.)
Végül is kiderül a regényben, hogy több gyilkos volt, de lehet maga az
Antikrisztus terve szerint vetettek véget a megtévelyedettek életének; magát a kolostort pedig a szent tűz lángja emésztette el, miután az inkvizíció
kiderítette a tényállást. A kongeniális fordító, Barna Imre jegyzeteinek előzékében felfedi a siker titkát: háromféleképpen lehet olvasni A rózsa nevét.
És az egyféleképpeni olvasat (például a krimié) is teljes értékű. Ha valaki
pedig a filozófiai, teológiai, misztikus, okkult és szimbolikus viszonyokra
kíváncsi, egy életre elmerülhet mindazoknak az utalásoknak a fel-, majd
kifejtésében, amelyeket Eco a könyvébe belerejtett. A patrisztika előadói
tudják a legjobban, hogy például milyen alapkérdés Szent Ágoston viszonya a donatista Tyconiushoz, aki a Szabályok könyvét (Liber regularum), az
első bibliai hermeneutikát írta?! Szent Ágoston a donatisták elleni röpiratában általában bírálta azoknak a kanonikus álláspontjait, és a katolikus hitvallás egészével szembenállóknak tartotta. A De Doctrina Christiana több
helyén is betű szerint korrigálta Tyconius kanonikus értelmező szabályait,
ugyanakkor a Vallomásokban szinte szó szerint megjelennek (hivatkozás
nélkül) Tyconius értelmezései – aki maga is elhatárolta magát az ortodox
donatistáktól. De nézzünk mást: Clairvaux-i Szent Bernát és Abélard viszonya a teológia és az egyháztörténet nagy fejezete. A vita tulajdonképpen
Isten misztikus-egzisztenciális, illetve racionális „felfoghatósága” (jóllehet
maga ez a kifejezés a felfoghatatlansági dogma értelmében alkalmatlan)
körül zajlott. Nagyon hosszú történet, és még hosszabb az érvek tára. A vita
végül disputával ért véget. 1140-ben zajlott le a sens-i székesegyházban
(Bourgogne-Franche Comté vidéke), egy tartományi zsinat keretében,
amely Szent Bernát lehengerlő érvelése alapján Abélard „téziseit” elítélte.
Abélard Rómában fellebbezett, de eredménytelenül: a Szentszék a sens-i
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határozatokat megerősítette. Meg lehetne számolni, hogy hány ilyen
könyvtárnyi mikrotörténet-utalás van Eco könyvében, amelyeket nagy
szorgalommal és enthusiasmusszal az érdeklődők ki tudnak fejteni. Akkor
meg hány könyv van benne? Voltaképpen egy könyvtár – jóllehet a regényben is van egy könyvtár, a maga módján főszerepben. (Ne feledjük, hogy
Eco mesterei között Jorge Luis Borges is ott van a maga elhíresült könyvtárvíziójával.) A regény zárlatában visszatér a jeltudós, a szemiotikai kutatásokban is világhírnevet szerzett Eco többszörös perspektívája. Esztétikai
programatikus álláspontjának megfelelően nyílt a zárlat:
„A jelek igazságában – fejti ki Vilmos, az inkvizítor Adsónak,
hűséges famulusának és krónikásának – én sohasem kételkedtem… egyebe sincs az embernek, hogy a világban eligazodjék,
mint a jelek. Hanem, hogy mi a jelek között az összefüggés, azt
nem fogtam fel. Apokaliptikus mintát sejtettem a gyilkosságok
mögött, s az vezetett el Jorgéhoz, holott ez a minta a véletlen
műve volt. Úgy jutottam el Jorgéhoz, hogy valamennyi gyilkosság egyetlen tettesét kerestem, de rájöttünk, hogy voltaképp
minden gyilkosságnak más-más tettese volt, vagy nem is volt
tettese”.

Elmerülünk A rózsa nevének a mélységeiben, de ugyanúgy lehetünk a
többivel is: A Foucault-inga magyarul 2004-ben jelent meg, A tegnap szigete 2007-ben, mind Barna Imre remek fordításában. Ezek is könyvespolcaink sűrűn forgatott darabjai közé tartoznak immár.
Úgy voltunk Ecóval, hogy mindaz, amit a jeltudományban és nyelvfilozófiában, esztétikában alkotott a hetvenes évektől, beépült a szemléletmódunkba. 1976-ban jelent meg magyar nyelven A nyitott mű, amely öt
könyvéből gyűjtötte össze az alapvető tanulmányokat. (Mindegyik a címében is hordozza, hogy egy nagy teherbírású tézisre épül: Opera aperta, La
definizione dell’arte, Apocalittici ed integrati, La struttura assente, Le forme
del contenuto.) 1975-ben foglalta össze nézeteit (összesen nyolc rendszerkísérlet után): A Trattato di semiotica generale a klasszikus alapokon (Immanuel Kant és Charles Sanders Peirce koncepcióinak megfelelően), de immár a kultúra egészében és összefüggéseiben vizsgálta a jelhasználatot
(román fordítása 1982-ben kerülhetett a kezünkbe). Ezt a szempontot az
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tette lehetővé, hogy Eco kommunikációs szakember is volt, dolgozott a
televíziónál, kutatóintézetet is vezetett, és 1975-től a bolognai egyetem tanáraként, 1992-től pedig amerikai egyetemeken értelmiségi nemzedékek
légióit tanította a tudományára.
De nem volt csak a szakmájának és regényeinek a megírásában élő és
elmerülő tudós tanár: radikális állásfoglalásaival és tetteivel is részt vett a
nehéz olasz belpolitikában. Az Espresso hasábjain jelentek meg publicisztikai írásai – megszakításokkal, 1985 és 2016 között –, saját rovatában (La
bustina di Minerva), amelyben a közélet, kultúra és politika szinte minden
égető kérdésében állást foglalt. Egy 1994 szeptemberében megjelent írásában például úgy vélte, hogy a Macintosh komputer ellenreformációs katolikus, sőt jezsuita szellemet képvisel, amely a „ratio studiorum” szelleméből
táplálkozik, az akkor elterjedt MSDos-program pedig a kálvinista protestantizmusból táplálkozik, amely lehetővé teszi a szövegek szabad értelmezését, személyes döntéseket kér, és finomhermeneutikát tesz lehetővé. Gyűlölte Silvio Berlusconit, meg amit a televízióival képviselt: a legalantasabb
tömegigényeket kiszolgáló „szolgáltatásait”. Amikor pedig Berlusconi miniszterelnök lett, Eco olasz népét is figyelmeztette: „Ti választottátok meg!”
És ebben is igaza volt, más lett az olasz élet is, nem csak a kultúra. Ez
utóbbiról azt vallotta, hogy egyetlen lehetőségünk a mindent eluraló planetáris analfabetizmus ellen.
Középkori szerzetes módjára utánozhatatlan szorgalommal alkotta meg
hatalmas életművét, amely – és gondolom, valóban ez itt a kulcskifejezés
– tényleg beépült és beépül továbbra is az életünkbe. Lehet ennél többet
mondani? Az olasz megemlékezésekben a kulcskifejezés az „il più amato”,
nyelvtörő magyar szavunkkal a legszeretettebb távozott közülünk. Van egy
film, amely a hatalmas könyvtárának a labirintusaiban keresgélő Umberto
Ecót jeleníti meg. Én úgy látom távozását, hogy lassan végigmegy a folyosón, majd egyszerűen kilép e labirintus egyik hátsó rejtekajtóján. Kilép
abba a végtelenbe – ez az ő gondolata –, amely minden folyamatosan olvasó embernek kijár. És így a visszaolvasati idő végtelenjéből kacsint ránk
folyamatosan égő bőrszivarának a füstjéből kipillantva, mely trabukkót
természetesen a speciális Minerva gyufával lángolja be.
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III.

Hazugságfelhő

A hazugságról közösen beszélni a lehető legidőszerűbb, nemcsak azért,
mert örök és elevenbe vágó téma, hanem azért, mert – véleményem szerint
– manapság és főleg a politika, valamint a modern manipulációs technikák
miatt is: alapvetően ki vagyunk szolgáltatva a hazugságnak. Én úgy láttam,
én úgy élem meg a mindennapjainkat, hogy egy hazugságfelhőből kell kibontakoznom, és ennek nagyon sok összetevője, ága-boga, szinopszisa van.
A következőkben néhány támpontot szeretnénk megadni a hazugságfelhő
átvilágításához, a kibontakozás lehetőségéhez.
Mielőtt a filozófiai részébe belevágnánk, hadd tegyünk említést néhány
vallási, vallásetikai, teológiai megfontolásról, mert ezek azért – sőt elsőként
is – nagyon fontosak. A mózesi törvény mellett nagyon fontosnak tartjuk
az Újszövetségnek bizonyos – ezzel kapcsolatos – versezeteit és az azokhoz
tartozó kommentárokat. Elsősorban Pálnak az Efézus-beliekhez írott levelére szoktak utalni, amelyben intés fogalmazódik meg az új életben való
járásról, az új emberrel kapcsolatos intés. Következőképpen szól az új emberrel kapcsolatos útmutatás: „És felöltöztessétek amaz új embert, mely
Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szentségben”; a magyarázó következmény így szól: „Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk”. A felszólítás
minden egyes része hangsúlyos. Az igazmondás nemcsak önreflexív kérdés,
amelyből a belső igazság vagy a belső hazugság lehetősége származik, hanem valami, ami összeköt bennünket: nemcsak egyházi értelemben a
Krisztus testiségében, hanem a mindennapi életnek az elkerülhetetlen viszonyaiban is. De van egy másik hely, amelyet szintén rendkívül fontosnak
tartunk, hogy az igazmondás, illetve hogy ezzel kapcsolatban a hazugság az
alapvetően lelkiségi kérdés is; bizonyos értelemben lelki fegyverzetet jelent.
Szintén Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében találjuk:
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„Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel és felöltözvén
az igazság mellvasába”. Egy gyönyörű metafora, hogy az igazság, az véd
bennünket, igaz? A lelkiségünkkel úgy kapcsolódik össze, hogy véd. Nyilván mindannyian visszaemlékeznek a Heidelbergi káténak az ezzel kapcsolatos mondanivalójára; nem fogom ezt részletezően idézni, de arra szeretnénk figyelmeztetni vele kapcsolatban, ami a szócsavarást jelenti. Tehát a
Heidelbergi káténak az idézett 112-es részében ilyen fontos megfogalmazásokat találunk, mint – a sokkal könnyebben megragadható rágalmazás és
gyalázás mellett – a szócsavarást. A hazugság kifejezésének számtalan nyelvi technikája van, – egyik-másikára megpróbálunk majd kitérni –, amelyeket lehet tudatosan használni – tudatosan és akaratlagosan – és lehet önkéntelenül is használni. (Az igazság pedig egy egyenes út, ámbár nehéz
hozzá eljutni – ezt Szókratész óta tudjuk. A nyelvjátékokban pl., amikor az
emberek tempóznak, és különböző – akár játékos – kifejezéseket használnak, amelyeket a másik komolyan vehet, máris abban a gyanús mezőben
vagyunk, hogy félreértenek valamit. Tehát az igazmondás olyanfajta nyelvi
technikákat is igényel, amelyek nagyon nagy körültekintéssel kezelendőek.) Persze tovább is mehetnénk a Heidelbergi káté idézésében és magyarázatában, de haladjunk tovább a kanonikus értelmezésekben, és térjünk ki a
Kálvin institúcióbeli 9. parancsolat-magyarázatának egynémely elemére.
Kálvin szerint rendkívül fontos a jó hírnév rongálása, tehát az, hogy a
felebarátainkkal való kapcsolatban nemhogy ne rongáljuk az ő jó hírüket,
hanem egyenesen óvjuk a másiknak a becsületét. (Fenntartjuk a hiteles
arculatát, mondanánk mai kifejezésekkel. Fontos jogviszonykérdés ez is.) A
16. század közepén itt még részben a késő középkornak, de később bizonyos értelemben a lovagi erkölcsnek a szabályai is megvannak, amennyiben
a másik felé fordulással kapcsolatban Kálvin kiemeli azt, hogy a tiszteletadást, a jó véleményt mindig tartsuk tiszteletben. Az igazmondásunkkal
védjük a mások szavait és tetteit. Legyünk a másik becsületének a hű szószólói az igazmondásunkkal, valamint azzal, hogy a valósággal kapcsolatban a helyes álláspontra helyezkedünk. Tehát a lelkiség felől itt elmozdulunk az interperszonális kapcsolatok világába, és – ennek a parancsolatnak
a kapcsán is – azt találjuk, hogy több mint a mondás: állásfoglalás a másik
személyiségi integritása mellett.
A középkori törvénykezésben a rendtartó falvak és városok jogszabályaiban külön paragrafus vonatkozik a szóhordó, pletykás emberekre: kemé224
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nyen is büntették azokat, mert felkavarták az emberek tiszta arculatával
kapcsolatos rendet. Nagyon megfontolandó, hogy is mondjam kissé frivolan: érdekes, amint Kálvin aztán azt mondja: semmiféle hazugságban ne
leljük kedvünket. Tehát ha egy tetszetős hazugságot hallunk, gyönyörködhetünk a mesében. (Éppen úgy, ahogy a művészeti fikciókban is gyönyörködhetünk.) De ne leljük benne kedvünket – mármint a hazugság fikciós
szépségében. Kálvin kissé szigorú atya volt, de azért ezek a sarkos megfogalmazásai igenis nagyon jól meghatározzák az igazmondásnak és a hazugságnak a helyét a személyközi kommunikációban. Végül azt is állítja Kálvin,
hogy ne fogadjuk el a hízelgő udvariaskodást. A mindennapi életben hányszor találkozunk az effajta „udvariaskodással”, midőn azzal fordulunk, vagy
azzal fordulnak valakihez: „Drága főnök…” – románul „şefule, dragă”…
Vagy a túlságosan nagy főhajtás, és így tovább. Továbbá – int Kálvin ‒ ne
színleljünk, avagy ne töltsük az időnket hivalkodó és haszontalan fecsegéssel. Lehet igazság a fecsegésben? A filozófiában van ennek egy más értelme
is. Martin Heidegger szerint a fecsegés nyelvileg nem célravezető, de amikor az emberek jó értelemben kezdenek fecsegni, ott általában megnyílik
valami abból, ami a valóság, meg ami az életünk. Mindezek alapján azt
gondoljuk, hogy a vallási irodalomban rendkívül sok fontos útmutatást
találunk a hazugsággal kapcsolatban, nyilván a korjellemzők és a korszellem szintjén megfogalmazott módon, de a mai életünkben is fénylő érvénynyel.
Az etikai kérdések felé közelítve, ezen a ponton kell a filozófiai hagyomány egyik legfontosabb részére, a szókratészi–platóni hagyományra utalnunk. A szókratészi dialógusok mindig az igazságról szólnak valamilyen
téma kapcsán: összegyűl a hallgatóság, és megcélozzák az igazságot: próbáljuk megfogalmazni azt, hogy a barátsággal, a szerelemmel, a bátorsággal
kapcsolatban mi az igazság. Te ezt tartod, te azt tartod, te amazt tartod, és
hogy ha az igazságot valamilyen mértékben megközelítjük, akkor lehetségessé válik, hogy ne is hazudjunk ezzel kapcsolatban. De ez mindig egy
folyamat, soha nem lehet lezárni. Ezeknek a szókratészi tanításoknak az a
lényege, hogy mi folyamatosan kell, hogy beszélgessünk a barátságról, a
szerelemről, a bátorságról és így tovább. Mert csak akkor tudjuk a magunk
és a mások igazságait a korban ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Próbáljunk meg az igazság felé élni. Platón legnagyobb hatású munkája, az Állam
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első könyve radikális, gyökeres megfogalmazásában az igazságosságról szóló bázistétel a következőképpen hangzik: „Ne hazudj, illetve add vissza a
barátodnak, felebarátodnak azt, amit ő kölcsönadott neked, kivéve, ha az
megőrült”. Itt már feltűnik a kérdés megítélésének a problematikus volta:
mindenkinek mondhatjuk a vélt tiszta igazságot? Érdekes módon Platón a
hazugságról nem nagyon beszélt, minden az igazságról szólt, a hazugságról
ilyen értelemben ő külön nem értekezett. De hadd adjunk egy pontosabb
megfogalmazást: nagyon sok mindent bevonhatunk a hazugság lehetőségeinek a témakörébe, de azért legyen világos számunkra, hogy a voltaképpeni
hazugság, a kemény, fekete hazugság, az a szándékos és tudatos megtévesztés. Amikor tudjuk, hogy hazudni fogunk valakinek, és akkor ezzel kapcsolatban ártani fogunk neki. (És itt tűnik fel a másikra, embertársunkra vonatkozó kifejezett rosszakarat.) Jogi értelemben is meg lehet mérni a kárt,
amit okozunk: becsületsértés, rágalmazás és így tovább, mind maradandó
nyomot hagynak. Erkölcsi értelemben nagyon nehéz a hazugsággal okozott kárt mérni.
A filozófia egyik legjelesebb gondolkodója ‒ ráadásul a protestantizmushoz nagyon közel álló filozófus, Immanuel Kant, az etikai műveiben rendkívül hosszasan foglalkozott a hazugságnak a problémájával. Itt most az
egyik rövidebb összefoglalására szeretnénk utalni. Ez az 1797-ben született
nagy összefoglalásban, jogi és etikai szintézisében, az Erkölcsök metafizikájában található rész. Azért alkalmas a kanti etikának a vonatkozó megfogalmazása vagy megfogalmazásai a protestáns teológia, vallás-valláserkölcs
szempontjából, mert Immanuel Kant egyfelől maga is hívő evangélikus
ember volt, másfelől polgár volt, tehát a korszaknak az etikai kódexét nagyon jól ismerte, és ezért a reflexiói is a megfelelő objektivitás, távolságtartás fényében értelmezhetőek. Sikerrel találta meg a filozófiai összefüggéseit,
a reflexív vonzatait a hazugságproblémának. Kant a hazugságot a kötelesség
etikájának a keretében fogalmazta meg, és leszögezte azt, hogy az igazmondás elsősorban önmagunk iránti kötelesség. A kötelességben egy bizonyos
törvény fogalmazódik meg: mi minden esetben kötelesek vagyunk magunkkal kapcsolatban az igazat megtalálni, és magunkkal kapcsolatban az
igazat képviselni. Az igazmondás munka, az igazmondás azzal kapcsolatos
munka – a belső igazmondás is –, ugyanis a valóságot rendkívül nehéz
feltárni. A valóság, az nagyon gyakran egy elrejtett valóság a mi mindennapjainkban, mert a mindennapjainkban a valóságnak a rendkívül nagy
226

EME
része ma már a virtuális valóság, amelyben elég nehezen tudunk alkalmanként tájékozódni; de itt van a médiának és a politikának a valósága: tehát
ha valaki manapság a valóságrekonstrukciót el akarja végezni, akkor gyakorlatilag ki kell hámoznia magát abból az információ-tömkelegből, amely
a valóságára vonatkozik, és folyamatosan építse a saját valóságát: azt, amit
a hagyományában talál, vagy azt, amit az érzékszervi-appercepciós szisztémáival felépít, és még annyi minden mást.
Kant elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a szándékos valótlanságból az
etikában ártás származik, de azt, aki az ártással él, joggal érinti a becstelenség megbélyegzése, és a becstelen embert – tehát ugye az ártó szándékú
embert – megvetés tárgyává kell tenni. Ez egy radikális etikai álláspont,
amit ma már kevésbé találunk meg, de valamikor a templomi megrovás
szintjén is megtaláltatott, az, hogy ítéljük el a hazug embert, és becstelennek tartassék ő. Nagy kérdés, hogy ez a komplexus mennyire működik a
mi mindennapjainkban, mert ha ez nem működik, akkor a hazugság elítélendő dologként nincs kiemelve a mindennapi kommunikációnak a rendszeréből.
Alapjában véve az emberi személyiség szempontjából Kant azt hangsúlyozta, hogy a hazugság az emberi méltóság elvetése és szinte megsemmisítése. Ilyen erős megfogalmazással, ilyen sarkalatos kifejezésekkel élt. Mert
az embert Kant szempontjából a valósággal kapcsolatos tanulságok kell,
hogy vezessék, és aki a valósággal kapcsolatos tanulságról lemond, az a személyében képviselt személyiséget sérti meg. Méltatlan az emberhez, hogy
ne a valóságnak megfelelő módon éljen. Tehát az élet alapjaira való ilyen
radikális visszavezetéseket találunk nála. Itt csak emlékeztetek arra, hogy a
méltóság a modernitás emberi személyiségének a második meghatározott
dimenziója az élet értelme és tisztelete mellett.
Harmadsorban Immanuel Kant azt hangsúlyozta, hogy a kijelentések
igazságát, ha nem a logikában gondolkozunk, tisztességnek nevezzük,
amely ígéretet is jelent, ugyanakkor becsületességnek tartjuk, és általában
pedig őszinteségnek nevezzük. Micsoda régi, kedves szó: őszinteség; micsoda ritkán használt szó: becsületesség; amelyek itt ilyen erőteljesen összekapcsolódnak. Ismét feltehetjük a kérdést, hogy a mindennapi kommunikációnkban vagy az emberekkel való kapcsolatunkban, embereknek a
megítélésében, hogy úgy mondjuk: az elszámoltatásban, használjuk-e még
egyáltalán ezeket a kifejezéseket: becsületessége valakinek a szókimondással
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kapcsolatban, az őszinteség kérdése vagy az őszinteség parancsa, amelyet
megfogalmazunk vagy elvárunk, vagy nem várunk el? Ismételjük, hogy a
filozófia szempontjából akkor érvényes dolgok ezek, ha élők, ha mi magunk végiggondoljuk azt, hogy mennyire tudunk őszinték, becsületesek,
tisztességesek lenni, és így tovább. És ezt akarjuk is. Az önreflexiónak törvényszerűen ki kell egészülnie a szándékkal és a végrehajtással. A kanti filozófiának a végső mondanivalója ezzel kapcsolatban az, hogy a szabad, autonóm személyiségünket csak akkor tudjuk felépíteni, hogyha ezeket az
alapvető etikai elemeket összekapcsoljuk magunkban valamiképpen, és
akarjuk is. Tehát felismerjük és akarjuk. Kivitelezzük.
A klasszikus filozófia még nagyon sok mindent tudna mondani ezekről
az etikai kérdésekről, most azonban csak két szempont megemlítésére vállalkozhatunk. Az egyik a virtuális valóságnak a kérdése, amelyben mindannyian részt veszünk immár. Nagyon sokan életidejük rendkívül nagy
részét a különböző közösségi, kapcsolati, hálózati portálokon töltik
(Facebook, Twitter stb.), és információt közölnek, cserélnek. Egyelőre nem
látom, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen deontológia is kialakult volna,
a hatóságok szabályoznák, korlátoznák azt, amit tudnak. Nem érezzük ennek a virtuális valóságnak az etikáját, morális törvényeit, hogy mit és menynyit, hogyan lehet közölni valamiről és valakiről. Biztató fejlemény, hogy
jól működő csoportok is alakulnak a virtuális valóságban. Viszont annyi
mindenről és annyi lényeges dologról nincs szó a közösségi médiában, ami
minket illet, ami személyesen érint vagy ami érdekel tulajdonképpen.
Nincs szó az alapvető kérdésekről, életről, halálról, sorsokról, csak különböző eseményekkel kapcsolatos érintőleges állásfoglalásokról. Rendkívül
sok udvariaskodás van ezekben a hálózati rendszerekben, és így tovább.
Hogy ne menjek tovább, az előzőek értelmében az udvariaskodás mit jelent? Van egy nagy paradoxona a virtuális valóságnak: végtelen és bizonyos
célzott kommunikációs összefüggéseiben nagyon is korlátozott. De Isten
óvjon meg attól, hogy valaki vagy valakik elhihető hazugságokat terjesszenek el, életveszélyesen felültethetnék emberek millióit.
A legnagyobb problémának a mi mai életünk hazugságfelhőjének a
szempontjából a politikai médiának a kérdését tartjuk. A politikaelmélet,
politikai filozófia, politikatudományok és maguk a politikusok, a politika
elfogadtatták azt, hogy a politikának van egy olyan sajátos kommunikációs
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tere,1 amelyben a politikai mondás – hogy ezzel a szóval nevezzem meg a
választási ígéreteket, az elhitetést, a féligazságokat, csúsztatásokat, elhallgatásokat stb. –, az tulajdonképpen nem a hazugság és az igazság dimenziójába esik, hanem egy sajátos politikai kommunikatív cselekvés. Mert végül
is a politikai cselekvés dimenziójában nem érvényes az, hogy valami igaz
vagy hazug, hanem csak az érvényes, hogy célszerű-e vagy nem célszerű,
végeredményében sikeres-e vagy nem sikeres. Célszerű-e a választót megtéveszteni a ködképnek az ígéreteivel, hogy ez lesz, az lesz és ilyen lesz – éltetik bennünk a reményt, és természetesen a végső következményeiben nem
lesz semmi. Tehát hogyha elméletileg kikerülünk a politika – és már a politikatudomány által is – a maga számára megfogalmazott és elfogadtatott
kommunikációs szisztémából, akkor mégiscsak érvényes a politika végső
soron vagy következményszerűen morális megítélhetősége. Tehát igenis azt
kell visszajelezni a politikusnak, hogy tudjuk, célszerűen, politikai célzatossággal mondanak bizonyos dolgokat, de végeredményben hazudnak. (Ó,
milyen szépen tudnak mosolyogni: de ez a mosoly áruló.) Ne legyünk kíméletesek, hogy tudjunk egy kis rendet teremteni a politika rémes hazudozásaiban. Odáig is képesek elmenni, hogy egy sajátos valóságot építenek
fel, és ezt hitetik el a választóikkal, az állampolgárokkal – az összeomlásig.
Befejezésképpen azt hangsúlyozzuk, hogy az önreflexió a hazugsággal és
igazsággal kapcsolatban a keresztyén lelkület szempontjából is nagyon fontos út. Kálvin mind az igemagyarázatban, mind a szövegmagyarázatokban
is végső soron a Szentlélekre utal, a lélekre, lelkiismeretre a helyes állásfoglalások keresésének nehéz útján. Gondolkozzunk azon, hogy átláthatatlanabb helyzeteinkben, a keresztútnál valamiképpen a lélek tud-e velünk
kapcsolatba lépni – sugalmazza Kálvin. Amúgy logikai eszközeink is volnának, de van egy nagyon nagy sablon (és ez a zárszavunk), az ún. életigazságok. Az embernek megvannak a maga életével kapcsolatban megfogalmazott legfontosabb mondatai. Ha például egy asszony nagyon sok csalódáson
ment át a férfiakkal való kapcsolatában, egyszer csak azt fogja mondani,
hogy a férfiak mind csalárdak. Csalárdak vagy rosszhiszeműek. Tehát elítélő véleménye lesz a férfiakról. Ez az ő életének az igazsága. Egy életnek a
1 Lásd Egyed Péter: Ígéret, elhihetőség, elvárás. A ’politikai hazugság’ kognitív öszszefüggései. In: Lábjegyzetek Platónhoz 12. A hazugság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, 2014. 27‒41.
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tapasztalata. Nos, bármi ennek ellentmondó vagy ezzel ellentétes állítás az
ő számára hamis lesz. A mi életünknek a tapasztalata, mindaz, amit a családunkból, a hagyományunkból, vallásunkból, különböző meggyőződéseinkből öröklünk, összeáll valami egésszé, amelynek a közepében úgynevezett „magmondatok” vannak a mi életünk igazságával kapcsolatban,
amelyek éltetnek bennünket, amelyeknek alapján minden nap azt mondjuk, érdemes: hogy érdemes kimennem, érdemes ma is dolgoznom, élnem,
szenvednem, örvendenem stb. Valami miatt érdemes. Ezek a mi életünk
igazságai. Ezek más típusú igazságok, és ezekkel kapcsolatban nagyon nagy
belátással kell, hogy éljünk mi magunk is. Ugyanis az életigazságaink a
mások számára lehetnek nagyon is viszonylagosak. Ezt a bonyolult összefüggést kell követnünk azzal a felebarátunkkal kapcsolatban, aki rendkívül
erőteljesen hangsúlyoz bizonyos dolgokat, amelyeknek a nem igazságáról
meg van győződve. Lehet, hogy ezek az ő életigazságai, amelyekre oda kell
figyelnünk, mert ezek alkotják az ő személyiségi értékeit, erre épül fel az ő
egész élete. Persze, van olyan helyzet, amikor egy nagyon vallásos lelkületű
embernél az életigazságok azonosulnak a parancsolatokkal, szabályokkal,
törvényekkel, és nincs semmi olyan, ami, mondjuk, az egyéni tapasztalatból jönne. Bár én ezt egy nagyon elvi dolognak tartom.
Befejezésképpen hadd idézzük tanári tapasztalatunk egyik alaphelyzetét.
Minden egyes alkalommal, amikor az ember órát tart, és elég nagyszámú
embernek beszél, akkor feláll egy-két kedves diák, és elkezdi mondani,
hogy: „Tanár úr, én a múlt órán azért nem tudtam az Ön órájára eljönni,
mert…” Mondom: „Stop! Ebben a pillanatban ne mondjon semmit. Ha
nem hoz nekem orvosi papírt vagy bírósági igazolványt, a többi nem érdekel.” Következnének az ún. „fehér hazugságok”, amelyek a mindennapi élet
forgórészeit mintegy „megkenik” a szociálpszichológia szerint, csakhogy az
ember annyi „fehér hazugságot” tesz be a kocsikenőcsbe, hogy egy adott
pillanatban már nem tudja, hogy melyiket melyikkel helyettesítse, és elsüllyed a saját hazugságainak a rendszerében. Kész pokol. Az ördög maga,
ahogy a Heidelbergi káté ban is megfogalmazódik: a hazugság az ördögtől
való, a kicsi hazugság is talán már a kicsi ördögtől van, ne mondjuk Kálvin
nevében, hogy nem az ördögtől, hanem a Sátántól. Semmiképpen nem
akarunk itt valamiféle purizmus nevében beszélni, de az igazság mégis egyszerűbb a hazugságnál. Nem kell a dolgokat elbonyolítani, és az egy mondatban kifejezhető igazságot sok ellentmondó mondattal megfogalmazha230
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tó hazugsággal helyettesíteni. Az is tapasztalható, hogy a közösségnek
szüksége van az igazmondó emberre, meg tudja jelölni és külön helyre képes állítani, alkalmasint hozzá tud folyamodni.
Kérdés: Amennyiben egy per esetében a bíróság és mindenki rászorítkozik a tanúságtételre és a tanúk vallomására, elfogadja azt igaznak, és aszerint hozza meg a döntését és az ítéletét, miért állunk hozzá másképpen vagy
miért állnak hozzá másképpen ahhoz a tanúságtételhez, amely esetleg Istenhez köthető, amelyről az Egyház tanúskodik, vagy éppenséggel a keresztyének?
A tanúságtevőt a jóhiszeműség kell, hogy vezérelje. Amint kis expozénkban is jeleztük, a tanúnak egy valóság-összefüggést kell rekonstruálnia, ami
többszörösen nehéz feladat. Összhangba kell hoznia egy perceptív, tapasztalati valóságot a gondolati valósággal, amelyben mindig megvannak a személyes elemek. Az például, hogy milyen fogalom- és szókészlettel fejezi ki
azt. El kell kerülnie a kétértelmű vagy kétértelműsíthető kifejezéseket. A
kognitív konszonancia kényszere is hat: az összhangteremtés belső, pszichikus és mentális folyamat. A jogi tényálladék a jogilag értelmezhető igazság
megfogalmazására alkalmas, amely gyakran eltér az igazságtól. A vallomástétel alkalmával külső kényszerelemek is hatással lehetnek. A teljes tényálladék megjelenését az egyes részelemek túlsúlya is befolyásolhatja az úgynevezett augmentációs (részelemek túlsúlyba hozása) szemlélet okán. Az
összeállított történetet az elbeszélés nyelvi elemei is terelik, a narratívának
iránya van, a vég befolyásolja a tartalmat. A tiszta objektív szemlélet, a
semlegesség álláspontját az érzelmek kiküszöbölésével lehet csak elérni.
Nehéz a tanúságtevő dolga. Erkölcsi és valláserkölcsi szempontok is közrejátszhatnak: az emberszeretet, a felebaráti szeretet, az irgalmasság mindanynyi etikai álláspontot képez ki, amelyben is el kell helyezni az igazságot a
keresztyén ember számára, ez a beállás pedig értelmező összefüggéseket hoz
létre, amelyek szintén perspektívába helyezik a tényeket.
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Ígéret, elhihetőség, elvárás.
A „politikai hazugság” kognitív összefüggései
„a valóság velünk van”
(Vezető magyar politikus)
Az alább következő tanulmány főbb gondolatai a politikaidiskurzus-elmélet, illetve a politikai kommunikáció elméletének tematikus összefüggéseivel kapcsolatosak leginkább, azzal a megkötéssel, hogy a két említett
diszciplína – amelynek természetesen saját bevett tudományos szemléletmódja és módszertana van – nem mindig ad olyan reflexiós lehetőségeket,
amelyeket a hagyományos politikai filozófia szemléleti keretei teremtettek
meg, és amelyek ma is kívánatosak. Előzetesen nagyon fontosnak tartjuk
Csepeli György egyik megállapítását: „A politikai kommunikáció tartalmai
tárgyszinten nem épülhetnek az igazságra, de ez nem azt jelenti, hogy a
hazugságra kell épülniük”.1 Ez a megállapítás legalábbis fenntartja annak
a lehetőségét, hogy a politika moralitásával kapcsolatban továbbra is elmélkedni lehessen, még ha ebben bízni ma már igazán elszánt illúziót jelent. A
másik szempont, amelyet itt érdemes megemlíteni, a következő: a keletközép-európai társadalmak evolúciós irányai – amelyeket itt most nem
részletezhetünk – a mindennapi gondolkodás és vélekedés szintjén megerősíteni látszanak a politikusok és a politikai szféra azonosítását a hazugság lehetőségének és valóságának végtelen és vissza nem vehető birodalmával. A hazug és hiteltelen politikusok, az igazság kimondására alkalmatlan
rendszer2 azonban nem jelentheti azt, hogy a politikai diskurzus és kom-

1 Csepeli György: Politikai antropológiai előadások. http://www.zoonpolitikon.
hu/?page_id=45
2 A demokratikus állam (is) strukturálisan tartalmazza a hazugságot, illetve az
igazság kimondásának a problematikusságát, az igazságra épülő államvezetésnek a rendszerben tartható lehetetlenségét. Az ezzel kapcsolatos felvetéseket a következőképpen
foglalja össze Demeter M. Attila: „Vagyis függetlenül attól, hogy a politikus hazudik-e
vagy sem, maga a rendszer természete olyan, hogy alkalmas gyanakvást kelteni”. Az
igazság a politikában. In: Ethnosz és démosz. Pro Philosophia. Egyetemi Műhely Kiadó,
Kolozsvár, 2013. 182.
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munikáció természetéről fogalmazzunk meg téves állításokat. A politikának a modern társadalmakban létrehozott autonómiája óta (Machiavelli)
mindig is megvoltak a verbális és logikai módszerei arra, hogy saját igazság-, helyesebben nemigazság-függvények szerint közölje a tényekre és értelmezésükre vonatkozó álláspontját, amelyet a mindennapi tudat egy más
függvényi összefüggésre fordít le, és a politika kijelentéseit ennek alapján
hazugságoknak minősíti. Jóllehet csak annyit állapíthatna meg róluk, hogy
ezek politikába és politikára tartozó kijelentések, még akkor is, ha az élet
kérdéseire vonatkozó egzisztenciális döntéseket prefigurálják. Mindezzel
természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy nincsenek a politikustól és
a politikában elhangzó hazugságok. Ha a politikus gátlástalan hazudozó,
akkor végül is nem politikus! (és valamilyen módon eltűnik vagy eltüntetik
a politikából). Bármilyen furcsának is tűnjön, a politikusnak le kell tudnia
leplezni a saját nem igazságát, ezáltal marad a politikainak minősíthető
kijelentések rendszerében. De ez esetben is kisszámú nem igazságról lehet
szó. Az ellentmondások megfogalmazása és nyilvános kijelentése nagy pszichológiai terhelést is jelent, az ember nem képes nagyon nagyszámú diszszonancia fenntartására. Ezért van az, hogy a határt meghaladó politikusok
vagy szóvivők arca egy idő után merevvé, majd bizonytalanul szétesővé
válik, esetleg érthetetlen eufória tölti el az egyes állítások megfogalmazása
során. A receptor, aki a metakommunikációt természetes intelligenciájával
követi, csalhatatlanul rájön arra, hogy itt tulajdonképpen félrevezetés folyik. Ez még akkor is így van, ha a félrevezetett a félrevezetésben foglalt
tartalom tényigazságaira nem tud következtetni.
Ami a közép-kelet-európai térségben folyó politikát illeti, itt több olyan
kérdésre kell figyelmeztetnünk, amelyek a politizálás mentális összefüggéseit meghatározzák.
1. A kommunizmus öröksége azt jelenti ebben az esetben, hogy a tisztán
ideológiai indoktrinációs stratégiák jelentették a politika sikeres mentális
eszközeit. Az erről a demokratikus politikára való áttérés egyáltalán nem
problémamentes. Elsősorban olyan tiszta nyilvánosságot kell teremteni,
amelyben egy reális civil társadalmi tapasztalat nyilvánul meg. Ezt a civil
társadalmi tapasztalatot pedig felszínre kell hozni. Ugyanakkor biztosítani
kell a szabad hozzáférést a médiához, valamint annak gazdasági alapjait. A
legfontosabb itt filozófiai szempontból azonban az, hogy létrejöhessen, kifejezhetővé és képviselhetővé váljon maga a tapasztalat. A létezett szocializ233
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musban felnőtt generációknak dekonstruálniuk kell az ideologikus tapasztalatiságot, ami maga sem könnyű feladat. A felnövekvő új generációk
tapasztalatiságának az artikulálása meg immár a politikai konfrontációk
erőterében zajlik, és leszűkíti az argumentációs lehetőségek (és azok megtanulásának) terét. Ennek a kérdésnek van egy más megfogalmazásmódja is.
A jeles román gondolkodó, Gabriel Liiceanu is fontos könyvet szentelt
hazugság és politika összefüggéseinek, ő még azonban a klasszikus „fekvést” választotta, azaz, hogy a politika lényegében és nyelvi lehetőségei miatt tartalmazza a hazugságot. Nem tért át arra a – posztmodern – megközelítésmódra, amely (a politikai diskurzusok és a politikai kommunikáció
elmélete felől) voltaképpen nem is tartja értelmezhetőnek a hazugság kifejezést, mivelhogy az az intencionált, célszerű és eredményes politikai kommunikációból mintegy kiemeli a logikai igaz/hamis SP-típusú predikatívumok értelmezhetőségét. (Ezen alapul ugyanis a klasszikus arisztotelészi
modell.) Ebben az értelemben Liiceanu a kommunizmus örökségének tekinti a társadalomba morfologikusan beágyazódott, hagyományszerűen
tovább képviselt hazugságot. Liiceanu álláspontját értékelve Horváth Andor a következőképpen foglalja össze a képletet:
„Gabriel Liiceanu is ehhez a hagyományhoz igazodott, amikor könyvet írt a hazugságról (Despre minciună, Humanitas,
2007), s arra a kettős feladatra vállalkozott, hogy egyrészt a fogalom történetébe tekintsen bele, másrészt honfitársai számára
ma lényeges, tisztázásra váró kérdésekkel nézzen szembe, amelyek éppen a filozófus szakmai hozzáértését, gyakorlott elméjét
igénylik. A vizsgálandó tárgy megválasztása arról árulkodik,
hogy a filozófus különös fontosságot tulajdonít neki, s kezdettől fogva tisztában van azzal, hogy válasznak is lennie kell ott,
ahol egy fontos kérdés nem maradhat megválaszolatlan. Mi az,
ami Gabriel Liiceanu számára nem maradhat megválaszolatlan?
Az, hogy honfitársaival együtt miért érzi úgy a filozófus: hazugságban élünk, s ennek sem az oka nem világos előttünk, sem a
kiutat nem leljük belőle. A kérdésre általa adott válasz röviden
így foglalható össze: egy hazugságra épülő rendszer, a kommunizmus örökösei vagyunk, máig sem lábaltunk ki belőle, a tár-
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sadalmunkra jellemző betegségeknek és torzulásoknak éppen ez
a forrása”.3

A klasszikus beállítódás értelmében végeredményben soha nem lehet
elfogadni, hogy a politika terében bármit lehessen képviselni politikai célok elérése érdekében, a jónak mindig szankcionálnia kell a – végső soron
a rosszból fakadó – jóval tágabb – lehetőségeket. Bármennyire is nehéz, el
kell fogadnunk a módszertanilag tiszta machiavellisztikus álláspontot,
máskülönben visszakerülünk a premodern politikaértelmezésbe.4 Másfelől
egzisztenciális fontosságúnak kell tekintenünk magát a tapasztalatot: hogy
az emberek nap mint nap és a nap minden órájában csak azt tapasztalják,
hogy hazudnak nekik, vagy utólagosan úgy értékelik, hogy ismét hazudtak
nekik. A hazugság mint univerzális tapasztalat azonosul a politikusokra és
politikára vonatkozó tapasztalattal, amelyeket végül és valahogyan mégis

3 Horváth Andor: Esszé a hazugságról. Megjegyzések Gabriel Liiceanu könyvéhez.
Korunk, 2010. 8. 68.
4 Horváth Andor kritikai észrevételei módszertani szempontból is nagyon fontosak: „Liiceanu olvasata két erős állítást tartalmaz. Az egyik szerint (Pierre Manent
nyomán) Machiavelli »megszabadítja a politikai gondolkodást« két korábbi, öröklött
tehertételétől. A másik állítás arra vonatkozik, milyen viszonyba kerül a politikus a
Rosszal. E viszonynak van egy erkölcsi vetülete (elfogadja és gyakorolja, noha tudja,
hogy a Jó ellentéte), és van egy gyakorlati vonatkozása, amely az erkölcsi megítélésen túl
azt érinti, hogyan vesz részt a Rossz a világban történő dolgok – köztük elsősorban a
politika – ökonómiájában. Ez egyrészt úgy írható le, hogy »végtelenül tágasabb és termékenyebb […], mint a Jó«, másrészt úgy, hogy végső soron a Jó szolgálatába szegődik,
noha megmarad Rossznak. Ezekkel az állításaival a szerző voltaképpen elismeri, hogy a
politikai cselekvés szférája nem nélkülözheti a Rosszat, ám ugyanakkor fenntartja az
állampolgár-filozófus jogát, hogy elmarasztaló ítéletet mondjon a politikáról. Ez az elmarasztalás megőrzi a »magában való« Rossz elutasítását, de egyúttal törli is ezt az elutasítást, amennyiben a Rossznak megadja azt az elismerést, hogy a Jó előmozdításán
munkálkodik. Ez eléggé machiavellikus dialektika: a filozófus elítéli ugyan a fejedelmet
azért, amit tesz, ám helyesli cselekedeteinek eredményességét. Az érvelést abban a tekintetben érzem vitathatónak, hogy Machiavelli művét visszaveti az őt megelőző politikai
gondolkodás állapotába. Korábban is ismeretes volt, hogy a politikában olyan dolgok is
történnek, amelyek beleütköznek az erkölcs törvényeibe. Ennek az ellentmondásnak
nem az a feloldása – ahogyan addig tették –, hogy a célra vagy az eredményre való hivatkozással felmentjük a politikust a »bűnbeesés« alól. Machiavelli elmozdulása nem
abban áll, hogy menlevelet ad a fejedelemnek: vegye igénybe a Rosszat, hogy szolgálhassa a Jót, hanem abban, hogy szerepét a politikai cselekvés terében határozza meg, ahol
nem az erkölcs, hanem a szükségszerűség parancsol”. I. m. 73.
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szét kell választani, vagy megtalálni a rejtett és helyes összefüggéseket benne. Azt mondhatnánk, hogy a jogszolgáltatás bizonyos értelemben eligazíthatna ebben a szövevényben, ámde a jogi igazságok is különbözőek, és a
jogegységre vonatkozó negatív tapasztalatok csak erősítik az általános konfúzióra vonatkozó látlelet érvényét. Mégis, a saját társadalomra vonatkozó
tapasztalat artikulálása és pontos kifejezése segíthet abban, hogy magának
a politikának a szándékait értelmezhessük. Horváth Andor összegzésében:
„Machiavelli olvasása arra figyelmeztet, hogy a politika tényeit a maguk
valóságában szemléljük és értékeljük, méghozzá azon kor tapasztalatainak
birtokában, amelyben élünk”.5
2. Elfogadván a politika azon alapvető meghatározását, amely inkább
alapfeltételként működik, mely szerint az a hatalom megszerzésének, gyakorlásának és megtartásának a művészete, arra kell odafigyelnünk, hogy
milyen az a hatalom, amely a politikát képviselő és gyakorló politikusok
alapvető képzeteiben, elképzelésében, tapasztalatában és tudásában működik? Azaz, milyen a sikeres, hatásos, működtethető hatalmi modell. Nyilvánvaló, hogy a létezett szocializmus országainak a politikai örökségében a
totális hatalom az egyik legerősebb és kísértő modell, a hatalom. A totális
hatalom (mindent birtokló közhatalom) nem igényel a demokratikus állami és társadalmi intézményekben lefolytatott (akár racionális) vitákat, lehetővé tesz rövid és hosszú távú intézkedéseket, hatékony lehet az erőforrások koncentrálásában, és így tovább. Természetesen egyszemélyi vezetéshez
vezető opció – ez a legegyszerűbb –, a neki megfelelő autoriter állammodellel, amely a demokratikus intézményeket végső soron látszatokká teszi,
a partokráciára alapuló autokrata állam teljesen birtokba veszi a társadalmat. Végeredményben tehát ez az út a posztkommunista államok esetében
az egyik legkézenfekvőbb „természetadta” lehetőség, és minden esetben
realizálódik is, ahol a társadalom és a hagyományok egyéb erői vagy a külső
tényezők nem tudják a kellő ellensúlyokat létrehozni. Ha a tiszta hatalmi
opció a folyamatos versengés és a pártrendszer felértékelődését jelenti, a
politika szinte teljes egészében pártpolitika lesz, amelyet a kormányzati politikában is maradéktalanul érvényesítenek (jóllehet a kormányzati politika
szakpolitikákat és közpolitikákat kér a közérdek érvényesítésére). A parti-

5 I. m. 76.
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kuláris párthatalmi érdekek saját nyilvánosságot teremtenek meg, amelyben ezeknek az érdekeknek megfelelően tematizálják az állam és a társadalom, a kisebb és nagyon közösségek érdekeit. A partikuláris érdekek
vezényelte médianyilvánosság jelenti azt az újabb összefüggésrendszert,
amelyben a saját célok kommunikációja zajlik. Ehhez azonban meg kell
teremteni azokat a szinapszisokat, amelyek valamilyen módon az embereknek, a társadalom kisebb vagy nagyobb közösségeinek az elvárásaival találkoznak.

1. Elvárásmezők
Illúzió lenne azt gondolni, hogy a posztmodern társadalom emberének
világos, megfogalmazott elvárásai lennének a politikával kapcsolatban (az
életforma-minimumot, az anyagi-szociális és jogbiztonságot kivéve). A politikai vélemények, meggyőződések, opciók és politikai gondolatok, az állásfoglalások és magatartások republikánus részvételi elkötelezettséget is
jelentenek, amely azonban csak a társadalom kisebb csoportjait jellemzi. A
választói rétegek nagyobbak, ám itt nem a racionális, hanem sokkal inkább
az érzelmi opciók irányítják a politikai választásokat, amint ezt a szakirodalom elfogadja. Arra a csoportra, amelyre a voltaképpeni politika alapoz
(tudatos pártválasztók), elméletileg az alapvető életminimumok elérésével
kapcsolatos utak melletti más választások is jellemzőek kellene, hogy legyenek. Ezek a célok és utak a pártprogramokban vannak lefektetve, azonban
a pártprogramokat – a szerkesztőiken kívül – az égvilágon senki sem olvassa el. Maradnak az alapvető jelszavak, ha vannak. De már azok sincsenek.
Mégis, a politika szándékainak valahol találkozniuk kell az elvárásokkal,
mert ellenkező esetben ezek spontánul bukkannak felszínre, intuitív-tapasztalati valóságuk alapján. Hirtelen utcai rendezvényeken, flashmobokon,
tüntetéseken realizálódnak, ahol megjelennek a jelszavak is, és ezzel konkrét, látható viszonyhelyzetbe hozzák a politika képviselőit. A politika konfrontálódik a látható akaratokkal, és csatornázza azokat valamilyen módon.
Mindehhez természetesen mindazok az információs lehetőségek is hozzáadódnak, amelyek segítségével a pártok a választói magatartásra vonatkozó
információkat is begyűjtik. Mindent összevéve, állíthatjuk, hogy a politikai
vélemények, meggyőződések, opciók és politikai gondolatok, az állásfogla237
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lások és magatartások, érzelmek összerendeződnek a politikával szembeni
valamilyen diffúz elváráshorizontba, amelyet azonban alapvetően a médiák
befolyásolnak, elsősorban az elektronikus és az írott sajtó.
A posztmodern helyzet azonban elsősorban azáltal jellemezhető, hogy a
médiák bizonyos alapvető témákat jelölnek ki vagy gyártanak le, mely
alapvető témák részben a politika által megteremtett témák, és elsősorban
az egzisztenciális kérdésekkel vannak kapcsolatban, életforma-tematikát
írnak fel, másfelől pedig folyamatosan a másik párt és annak személyi arculatának lejáratására irányulnak. A szakirodalom szerint jelentős a szerepe a
bulvársajtó és az amerikai típusú kereskedelmi média bevonulásának is,
amely a politikai tematika egy részét ki tudja sajátítani és további nagy választói rétegeket von el saját, amúgy is nehezen artikulálható politikai opcióitól. A reális elvárások így még távolabbivá és légiesebbé válnak, ezzel
együtt a politikai valóság ellenőrzésének az eszközei is egyre távolabb kerülnek. Nyilvánvaló, hogy ez az a tér, amelyben a leginkább létrejöhetnek, és
amelyet a leginkább uralhatnak a politika nem igazságai és nyilvánvaló hazugságai. (Ebben a tanulmányban itt még csak nem is érinthetjük a tudatos
manipulációs technikák kérdését.)

2. Ígéretmezők. Elhívés és elhitetés
Az elváráshorizont mentális szempontból az ígéretekkel találkozik, ez
hozza létre a politika homogén terét, politikusok és választók közös terét.
Az egyik nincs a másik nélkül, a „szerződés” arra vonatkozik, hogy az ígéretek az elvárásokkal találkoznak. Az ígéret a politikai mezőben az ígérő és
az ígéret célzottja (akinek ígérnek) közötti egyetértés, konszenzus lehetőségét teremti meg, azáltal, hogy egyáltalán olyasmiről beszél, hogy képes, illetve tud olyasmiről beszélni, ami lesz, de ami nincs, avagy nem volt. Ez a
lehetőség a legtöbb, amit egy nem létezettel és egy nem létezővel szembe
lehet állítani, egy elvont van fakticitása a körvonaltalansággal és tartalmatlansággal szemben. Az ígéret fakticitása meg- és leképezhető, erről az idézőjeles fakticitásról beszélni lehet. A politikai tervezés, marketing mai
szintjén ezt az ígéretfakticitást tényszerű fakticitásokkal szervezik egybe,
ezáltal rendszerbe állítják és fokozzák a tényszerűségét, tényértékét, még
hihetőbbé teszik azon személyek, illetve csoportok számára, akik azt elhi238
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szik (jelentős irodalma van a választási ígéretek, illetve a kormányprogramok közötti eltérések relevanciájának). Az elhívés a hitszükséglet alapján
létezik, az evilági élet eme transzcendens összetevője teremt kapcsolatot a
politikus, politikai párt, politikai szféra mint elhitető és a célszemély választó mint elhívő között. Egymásra vannak utalva, a politikai ígéret megkerülhetetlen alapja az, hogy az emberek nem élhetnek a jövőjükkel kapcsolatos hitszerű elemek nélkül, a politikus e konszenzus alapján teremti
meg egyáltalán a cselekvésének a lehetőségét, és tér rá a meggyőzés sokkal
szakszerűbb eszközeire. Itt természetesen nemcsak arról van szó, hogy az
embereknek hitszükségleteik is vannak, és egy szekularizált társadalomban
ezt a politika valóságában is megpróbálják megvalósítani, hanem arról is,
hogy valami jobbra várnak. A politikai ígéretek ennek az evilági,
„eszkatologikus” elvárásnak felelnek meg. Ha a jó lehetőségébe vetett hitünket végképp elveszítjük, pszichológiailag kerülünk lehetetlen helyzetbe,
mert hiszen ki tud az egyre rosszabb és a végtelenített rossz perspektívájában tartósan élni?
Az igazság történeti értelemben mindig befejezett, a jövővel kapcsolatos
igazságokat nem lehet kijelenteni, főleg a jobb jövővel kapcsolatos vélekedések mellett csak egy bizonyos határig érdemes és célszerű érvelni. A politikai szakszerűség az igazság és a nem igazság viszonyának a létrehozását
jelenti, és a nem igazság elhihetőségi indexének a megtervezését és a kidolgozását, ami nem kevés logikai munkát igényel. A szó tulajdonképpeni
értelmében hazudni, tehát szándékkal és céltudatosan valótlant állítani,
nagyon is kockázatos vállalkozás, mert feltételezi azt, hogy lehetséges a folyamatos érzéki csalódás az emberek nagy és egymással kommunikáló csoportjai számára. Hogy folyamatosan lehet a hideget melegnek, a vizet bornak, a csalánt pedig endíviasalátának beállítani. Meg kell határozni tehát a
határt, ameddig célszerű és lehetséges a nem igazságok képviselete, illetve a
feltételes lehetőségekből létrehozott valóság megalkotása. A hazugsághatár
(a hazugságelemzések sztenderd témája) itt egy másik fontos tényezővel
kapcsolatos kalkulust jelent: a kiábrándulással (deception) kapcsolatos számításokat. Az egyéni, közösségi és össztársadalmi kiábrándulás delegitimálja
a politika szándékait, és megszünteti az elhívés keretrendszerét, a nem igazságokkal kapcsolatos állítások egész rendszere lepleződhet le. Ez nem azt
jelenti, hogy önmagában a politikai cselekvés bizonyult sikertelennek, hanem azt, hogy megszűnik a politika valóságával kapcsolatos állítások
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referencialitása, és ezért egyszerűen elgondolhatatlanná és hihetetlenné
válik az, amit a politikusok sugallnak, mondanak, képviselnek. Még az a
kijelentés sem értelmezhető, hogy a politikus hazudik, mert nem lesz értelmes összefüggésrendszere még annak az egyszerű összefüggés-értelmezésnek sem, hogy valaki igazat mond vagy hazudik. Az ilyen módon felépített
látszatvalóságot valóságvesztésnek (derealizációnak) nevezi Franca
d’Agostini a hazugságnak szentelt monográfiájában. Szerinte a hatalommal
kapcsolatos (politikai) hazugságok rendszerét megelőzi egy előzetes hazugságnak (premenzogna) nevezhető struktúra kiépítése. Az előzetes hazugságok a hatalom hazugságainak a legfontosabb strukturáló szerkezetei –
állapítja meg az olasz szerző. Előzetes hazugságnak nevezzük egy látszatvalóságnak a felépítését, amelyre a hamisat vonatkoztatjuk, amelyet aztán
igaznak fognak fel.6
Ilyen jellegű előzetes hazugságokat hoztak létre például a kommunista
bírók a kollektív hitek és meggyőződések rendszerében, a teljes hamisság és
részleges igazság eszközrendszere által, amely leírandó és megtárgyalandó
valósággá változott. (Itt a pontosítás kedvéért hadd jegyezzük meg, hogy
ilyen „igazság” például a kommunista párt tévedhetetlenségének a dogmája, amely a maga során a keresztény egyházjogban meghonosodott tévedhetetlenségi dogmákra megy vissza, illetve az abszolút igazság birtoklásával
kapcsolatos állíthatóságokra, amelyekkel kapcsolatban – amint ismeretes
– a lutheri álláspont jelentette a tipologikus eltérés lehetőségét). Mivel itt a
valóság leírásába már kezdettől fogva (előzetes hazugság) belekerültek a
hamis állítások, amelyek legitimálták azt, az ilyen jellegű összefüggésekben
nem is lehetséges igazat vagy hamisat állítani. Ebben a derealizált valóságban azonban lehet élni: nagyon sok nő és nagyon sok néger ember élt évszázadokig abban a hitben, hogy alkalmatlan a politikára, illetve a magasabb rendű szellemi tevékenységre, hogy a társadalmi egyenlőtlenség jogos
és legitim társadalmi állapot, amelyet politikailag fel lehet és fenn kell tartani. Amikor azonban létrejött a kognitív konfliktus – tehát, hogy az ezzel
kapcsolatos állítások hamisak –, rövid úton létrejött a társadalmi konfliktus is, amelyik egy új gondolati (referenciális) valóságot hozott létre.7

6 Franca d’Agostini: Menzogna. Bollati Boringhieri, Torino, 2012. 91.
7 I. m. 94‒95.
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Ezen a ponton átkerülünk a történelmi dimenzióba és az ideologikus társadalmak problematikájába. Még fontosabbnak fog tűnni a klasszikus görög gondolkodóknak, Platónnak és Arisztotelésznek a központi gondolata
az igazságra való folyamatos törekvés fontosságáról, valamint azoknak a
célszerű eszközöknek a megteremtéséről, amelyekkel a hamis igazságok,
paralogizmusok leleplezhetőek (a szofisták ellen szóló dialógusokban, valamint logikai eljárásokban). Amennyiben a mai, posztmodern társadalmak
kommunikációs viszonyaira vonatkoztatjuk mindezt, egyre fontosabbnak
fogjuk tartani a tényfeltárással kapcsolatos tevékenységeket a médiában, a
tudományos vizsgálatokban. Ezeknek a tevékenységeknek folyamatosaknak és összehangoltaknak kell lenniük, és csak egyik részüket jelenthetik a
politika állításaival kapcsolatos dekonstrukciós eljárások. Önmagában
azonban a tényfeltárás sem elég.

3. A nyelvi kérdés
Itt már eléggé világos, hogy az igazsággal-nem igazsággal kapcsolatban a
legfontosabb annak a referenciális-reprezentációs rendszernek a felépítése,
amelyben az igaz ítéleteket meg lehet fogalmazni, általánosabban az igazságot képviselni lehet. Természetesen ezek a tények, tényigazságok is változnak és magában az értelmezésben is megtalálható egy mobilis, a kommunikáció sajátosságaiból származó változékony elem. Ma már nem tudunk
zárt reprezentációs rendszerekben gondolkozni. Mindez azt jelenti, hogy a
tény- és igazságfeltáró tevékenységeknek több olyan változó tényezővel is
számolniuk kell, amelyeknek az operacionalizálása nem egyszerű. De mégis lehetséges: erre a legjobb példa Umberto Eco folyamatos publicisztikai
tevékenysége (főleg a L’Espresso hasábjain), aki az elemzéseiben nemcsak a
radikális politika- és társadalomkritika, hanem a folyamatos szemiotikai
pontosítások szempontjait is szem előtt tartotta. Korai munkáiban Eco főleg a metaforaelemzéssel kapcsolatban mutatta be, hogy a metaforák létrehozása, használata és elfogadása a dialóguspartner részéről voltaképpen a
hazugság elfogadását jelenti.
„Közönséges dolog – írja Eco ‒, hogy aki metaforákat gyárt,
szigorú értelemben véve hazudik – és ezt mindenki tudja. Két-
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ségbevonhatatlan, hogy a metafora megszegi a Minőség szabályát (»Tégy úgy, hogy hozzájárulásod a beszélgetéshez igaz legyen«), ugyanúgy a Mennyiségét is (»Legyél azon, hogy
mondanivalódban a lehető leginformatívabb legyél«), vét a
jómodor ellen (»Légy világos«) és megszegi a Kapcsolat elvét is
(»Tégy úgy, hogy adalékaid a fő érvek szempontjából lényegesek
legyenek«). Végeredményben, aki metaforákban beszél, láthatóan hazudik, mert másról és homályosan beszél, felületes információkról szól.”8

Eco a maga során H. P. Grice egy klasszikus művére hivatkozik,9 aki a
társalgás klasszikus szabályairól értekezik. Ezek szerint az igaz és hamis logikai értékeit képviselő SP-típusú predikációk és az ellentmondás-mentesség felfüggesztése és egymásra licitálása vezet a párbeszéd hazugságaihoz.
Weinreich általánosítása szerint a hagyományos nyelvészet akkor tekint
hazugnak egy mondatot, „ha a kifejezetten hazug frázis mögött egy nem
megfogalmazott igaz mondat lapul, amely az előbbivel kapcsolatban ellentmondást fejez ki, amelyet az igen/nem morfematikus szerkezeti pontosítással fejezhetünk ki”.10 A kérdést e hagyomány szellemében tárgyalja
nagymonográfiájában Andrea Tagliapietra. Szerinte a hazugság nyelvészeti
kérdés, amennyiben a metaforának egy sajátos esetét jelenti. Felfogásában
a hazugság voltaképpen metafora, amely nem fedi fel magát mint olyat,
amennyiben elrejti, hogy vét a nem ellentmondás-mentesség elve ellen (ebben és csakis ebben kapcsolódik a hazugság intencionalitásához, a felelősség morális értékeléséhez, a hazugság aktusának a módjához és az értékeléséhez). A kérdés elgondolásának ez egy olyan nagy hagyományába
illeszkedik, amely Arisztotelésztől Berkeley-ig tart, és a hazugságot ilyen
értelemben a nyelv tropikus lehetőségeiben gyökerezteti.11
Az elhitetés, hihetőség és a személyes elhihetőség minden időben fontos
összetevője volt a politikai intenciónak (szándéknak, célzatosságnak, ráirányultságnak). Az elhitetés azonban többet is jelenthet, mint a valaminek az
8 Umberto Eco: Semiotica e filosofia del linguaggio. Einaudi, Torino, 1984. 144.
9 H. P. Grice: Logic and Conversation. 1967.
10 H. Weinreich: Linguistik der Lüge. Schneider, Heidelberg, 1966. 38.
11 Andrea Tagliapietra: Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del
pensiero occidentale. Bruno Mondadori, Milano, 2001. 65.
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értékéről szóló meggyőzést (s a fentebbi fejtegetések értelmében ez kimondottan a nyelv tropikus lehetőségeihez kapcsolt, a nyelvi képességeken is
alapuló eljárás, amelynek az összefüggés-elemzései nem megkerülhetőek, és
általában a politikai ékesszólás megjelenítéséhez kapcsoltak).

4. A politika valósága
Az elhitetés éppenséggel a hit lehetőségével kapcsolatos hit átadását jelenti. A politika szándékait ma már messzemenően nem csak e szándék
kifejezésére létrehozott hagyományos fórumokon képviselik, a politika,
mint a piac és a médiák, elárasztotta a társadalom minden látható és hallható tartományát, a politika valósága tapasztalatilag is beépült minden társadalmi összefüggésbe, és együtt létezik vele. Nehéz a tiszta társadalmi
dimenziót a politikától elválasztani, a politika minden pillanatban állásfoglalásra kényszeríti az embereket, a maga teremtette valóság-összefüggésekkel kapcsolatban. Ezeket az állásfoglalásokat természetesen alakítja is, kölcsönvéve a piac mechanizmusait és a média lehetőségeit, piaci termékké,
mediatikus jelenlétté és lehetőséggé transzformálódik, vásárolható és identitásképző, ezért lehetőségei alkalmasint anonim módon általánosodtak. A
politika valósága a ráirányuló teremtői szándéktól függetlenül is rendkívüli méretekben épül be, és transzformálja a gazdaság és a társadalom valóságát, ezért tiszta valóságát alkalmasint igen nehéz determinálni, elválasztani
és külön elemezni.
Az igazság és a nem igazság viszonya ezen a ponton referenciális kérdéssé változik, valóságreferenciává. Minden politikai helyzet diagnózisához,
amelyhez képest a „korrekt” cselekvéseket megtervezik – hangsúlyozza
Michael Oakeshott –, szükség van információkra, amelyeket a megfelelő
szervezetek a legkülönbözőbb eszközök segítségével gyűjthetnek össze.12
Filozófiai értelemben azonban ennél többre is szükség van, éspedig egy
valóság felépítésére, amelyre a politika igazságai referálnak. Szintén a filozófia szolgáltatja annak bizonyítékát, hogy a valóság kérdése, a valóság felépítése az egyik legnehezebb dolog, nemcsak a filozófiában, hanem általá12 Michael Oakeshott: Politikai diskurzus. In: Politikai racionalizmus. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001. 178. skk.
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ban az emberi életben is. És nemcsak egy érzéki, illetve szimbolikus saját
valóság felépítéséről van szó, hanem ennek a működtetéséről is, a szükséges
anyagi és szellemi eszközökkel. A politikai valóság építése éppen ezt a nehézséget váltja ki, amikor az emberek számára a saját valóságát nyújtja. Ha
például azt mondja, hogy valóban létezik egy virtuális vagy elsődlegesen
primer természeti közösség, a nemzet, amely minden egyéni és közösségi,
társadalmi és csoportvalóság számára integratív erejű, akkor már nem is
kell az ehhez szükséges reális szolidaritásokat felépítenie, mert – feltételezik
– ezek a szolidaritások eleve megvannak és kifejezhetők, illetve gyakorolhatóak a nemzetben, elsősorban annak történeti hagyománybeli és intézményi szerkezete révén. A szolidaritásnak ilyenformán nem kellene valamilyen csoportdinamikus gyakorlatot adni. Másfelől – szintén a Michael
Oakeshott elképzeléseiből kiindulva –, ha például a politikai diskurzus
alapjául olyan ideologikus tartalmú kifejezéseket teszünk meg, mint a demokratikus társadalmi közösség, akkor a különböző szintű demokratikus
döntéshozatali formák melletti opciókat eleve létezőknek és adottaknak
vesszük a politikai akaratnyilvánításban. A nemzet valósága és a demokratikus társadalmi közösség valósága egyaránt igényli a politika konstruktív
szerepének a meghatározását, hozzárendelését, azt, hogy a politikai párt
(mint a kor politikai valóságának szinte kizárólagos formálója) milyen szerepet vállal ennek a valóságnak a konstrukciójában és referenciáiban, hogy
milyen erősségű szereplő kíván lenni. Amennyiben szerkezetileg kívánja ezt
a valóságot építeni és alakítani – hatalmi eszközei megvannak hozzá –,
annyiban egy hatalmi akarata szerint koherens valóságot építhet fel, amelyben a szó ortodox értelmében nem is kell majd hazudni, hiszen minden
megfelel az eredendő politikai szándéknak. „Ezt akartuk, ezt építettük fel.”
Amennyiben a modern és posztmodern társadalmi-politikai berendezkedés struktúráiban adott lehetőségeket használja a politikum, önkorlátozó
módon teret adhat annak, hogy saját politikailag koherens valósága mellett
más valóságok – a politikai ellenzék vagy a civil társadalom, a független
elemzők valósága – is megjelenjenek, azaz egyfajta referenciális pluralizmus, amely nyilvánosan képviselhető igazságokat és véleményeket tartalmaz. (Egy valóságosan létező, demokratikus társadalom intézményi viszonyaiban ez eleve meglevő, kétségbe nem vont strukturális adottság, amelyet
azonban fenn kell tartani). Nyilván, ahhoz, hogy a valóságkép teljes koherenciáját és harmóniáját megteremtsék, a másféle valóságokat és azok lehe244
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tőségét relativizálni kell, vagy éppenséggel minimalizálni, aztán meg eltüntetni. Ebben az esetben az embereket is megmentjük a kognitív
disszonancia által okozott mentális problémáiktól. A valóság egyszerűbb
lesz, és az egyszerűbb dolgokat mindig jobban el is lehet hinni. Ha egy
politikai párt rendelkezésére álló hatalmát semmi sem korlátozza, és önmaga nem él az önkorlátozás lehetőségével, milyen racionális érv szólhatna
amellett, hogy ez a párt ne teremtse meg a diskurzusának koherenciáját
biztosító referenciális valóságot? Amelyre majd igazságként referálhat, ezáltal etikai legitimációját is megteremtve? A hatalom legintelligensebb használata az ismeretelméleti és szemantikai használat, amely voltaképpen felmenti a hatalom képviselőit az improvizációtól, a kontingens hazugságoktól,
amelyeket nem lehet rendszerbe állítani, ellenkezőleg, össze lehet gyűjteni
és katalogizálni lehet őket, majd politikai fegyverként használni azokat. A
konzisztenciateremtés legegyszerűbb módja egy történeti valóságra hivatkozni vagy egy másik politikai tényező (kurzus, párt) lerombolt, tönkretett, elemeire fragmentált valóságára utalni, amelyet újra kell építeni,
strukturálni, stb. Ez utóbbiak akkor implicit mozzanatok lesznek… Itt
valamivel másabbat és többet állítok, mint a politikaelméleti elemzés,
amely a hagyományosabb hazugságkategóriát használja.
„A célok hitbeli kérdések – írja Zsolt Péter: A politikai igazság és határai c. tanulmányában. – A politikus, aki erőszak megtámogatta hatalommal és felelősséggel rendelkezik, valamint a
társadalom számára fontos célokat tűz ki maga elé, egyszerűen
nem teheti meg, hogy a vélt jó célok érdekében ne bocsátkozzék
jótékony hazugságokba. […] A politikus a vélt jövőből vizionál,
és ebből vezeti le az aktuálisan helyes viselkedést. A vélt jövő,
még ha közeljövő is, az intuíciók alapján formálódik. A saját
értékek hozzáadása, annak eldöntése, hogy a szűkebb és távolabbi jövőben mi a jó a közösségnek, szintén inkább hitbeli kérdés. Az aktuális problémák, válságok kezelése pedig a vélt kívánatos jövő eléréséért folytatott munkában a jótékony hazugságok
folyamatos gyakorlására kényszeríti a politikát.”13

13 Zsolt Péter: A politikai igazság és határai. http://meltanyossag.hu/files/meltany/
imce/elemz-apolitikaiigazsageshatarai.pdf
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5. Konklúziók
A hazugságok létét természetesen el kell ismerni, nagyon kifinomult hazugságtechnikák léteznek. Ezeket már a 18. század végén rendszerbe szedte
Jonathan Swift: 1. a hazugságokat ki kell vonni mindenféle lehetséges verifikáció alól; 2. nem szabad túllépni a valószerűség határait; 3. a végtelenségig kell az illúziókat variálni; 4. fel kell építeni a hazugok valóságos „társadalmát”, azért, hogy racionalizáljuk a politikai hazugságokat.
Itt érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, ami az egyoldalú politikai hazugság/
igazság, illetve a politika illuzív valósága kérdést nemcsak a politikai hazugságot termelő politikai osztály, hanem a politikai hazugságot elfogadó hívők, választók, szimpatizánsok „társadalmát” illeti. Akik természetesen
nem hazugságként élik meg a politikai diskurzus által elébük bocsátott
igazságot/valóságot. Kettőn áll a vásár. A hívők, választók, szimpatizánsok,
az előző választási ciklus vezető politikai elitjében csalódottak láthatóan
összetartó társadalmat képviselnek, amelynek visszajelzései éltetnek, fenntartanak és tovább gazdagítanak egy valóságot, amely hiteiket, meggyőződéseiket, véleményeiket, vélt és valós értékeiket táplálja. Nemcsak legitimálja az illuzív valóságot létrehozó politikai osztály cselekvését, hanem e
cselekvési mezőnek a tömeges politikai aktora. Ebből a cselekvési mezőből
egyvalami fog radikálisan hiányozni, az, amit Friedrich Nietzsche értékbecslésnek (Wertschätzung) nevezett. Ilyen értelemben a politikai osztály
által teremtett valóság, a politika nem igazságainak a fenntartása közös felelősség, és nagyon is kényelmes ezt a felelősséget kizárólagosan a politikusokra áthárítani. Silvio Berlusconi 1994-ben lett első ízben az Olasz Köztársaság miniszterelnöke. Umberto Eco – amint ismeretes – végig elszánt
kritikusa volt, de a 90-es évek végén egy ideig megszüntette jegyzetírói tevékenységét a l’Espresso hasábjain, és az Államokba távozott. A Berlusconi
ellen lassan megszülető tiltakozások és a civil társadalom megkeresése nyomán Eco még egyszer állást kellett, hogy foglaljon. Üzenete egyszerű volt,
és lakonikus: „Kedves olaszok, ti választottátok meg!” (Mármint Berlusconit.)
Mind a politika által létrehozott másodlagos valóságban, abban a politikai valóságban, amellyel kapcsolatban a média mintegy a struktúrát megerősítő stabilizáló rendszerként működik, mind pedig azokban a kontingens hazugságokban, amelyeket a pártpolitikában gyakrabban, a kormány246
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zati politikában nagyobb körültekintéssel követnek el, azok, akik a
másodlagos valóságot elfogadják, a hazugságokat tudomásul veszik, ezt a
fajta kommunikációs és reprezentációs rendszert fenntartó alapként működnek. Ennek a posztmodern politikai valóságrendszernek természetesen
meglehetnek az alternatívái más valóságok formájában, amelyeket azonban
működtetni kell. A demokratikus nyilvánosságot és annak információs és
tényfeltáró intézményeit fel kell építeni és működtetni kell, ami természetesen pénz- és médiakérdés is. Ezek azonban soha nem ígérnek semmit, az
elhihetőségi indexüket azzal az érvelő politikai diskurzussal lehet a politikai
mezőben biztosítani, amelynek szintén Michael Oakeshott biztosít valamennyi esélyt. Ebben a diskurzusban meg kell jeleníteni az immár a legtöbb helyen csak ideologikus funkciókban feltűnő „közjó”14 dekonstrukcióját, abban az értelemben, hogy voltaképpen milyen reális politikai
szándékokat és célkitűzéseket fednek el a közjóval. Itt nem lehet egyszerűsítésekkel élni: nem elég kijelenteni, hogy valamely párt egyszerűen és leplezetlenül csak a hatalom megszerzésében, megtartásában és örökítésében,

14 Itt természetesen nem lehet célom a közjóval kapcsolatos diskurzuselméletidekonstrukciós problémák sokaságára kitérni. Célomnak megfelel csupán annak jelzése, hogy mennyire szerteágazó értelmű és nehezen pontosítható kérdésről van szó, ami
természetesen megannyi visszaélés lehetőségét jelenti a politikában, a verbális konstrukciók létrehozásával kapcsolatban. A közjó, írja Paul Ricoeur, törékeny idea, bármilyen
formában és tartalommal is kerül megfogalmazásra. Legalább három szintje van, és
mindegyik szintnek mások a kulcsfogalmai, a szereplői, a vonatkozási területei és a
céljai. Az első a rivális politikai erők vitáinak szintje, ahol a szervezett akaratképzés és
beszéd (pártok, szakszervezetek, civil szervezetek, lobbik stb.) képviselői küzdenek egymással a közjó számukra kedvező meghatározásáért, és azt igyekeznek eltalálni, hogy
éppen mire van égető szüksége egy közösségnek, s ezt ki tudná leginkább megvalósítani.
A második a jó kormányzás értelméről folyó viták szintje, ahol olyan kulcsszavak vitája
zajlik, mint biztonság, jólét, szabadság, igazságosság, egyenlőség, és az a kérdés, hogy
mely politikai rendszer képes ezeket az ideákat leginkább megvalósítani. A harmadik az
értékek horizontja, ahol a kormányzás gyakorlata az ideális élet képzetével szembesül,
vagyis azzal a dilemmával, hogy vajon a „világpolitika” az értékes és boldog élet irányába visz-e bennünket, embereket. A tudás és a nyelv itt már nemcsak homályosságokkal
és kétértelműségekkel szembesül, hanem feloldhatatlan ellentmondásokkal. A modern
ember a közjóra való egyetemes törekvése ellenére sem igen tudja világosan eldönteni,
hogy közösségét földi vagy „égi”, hedonista vagy spirituális értékek szerint rendezze-e
be, vagy hol húzza meg a határokat az individuum és a közösség, az ember és a természet szükségletei között. Vö. Szabó Máté: A diszkurzív politikatudomány alapjai.
L’Harmattan, 2004. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/diszkurziv/ch20.html.

247

EME
valamint gyümölcsöztetésében érdekelt. Ez a kijelentéssor ugyanis nem
abban a reprezentációs rendszerben működik, amelyben annak idején a
„közjó” létrejött. Hasonló a helyzet a „közérdekkel” is. Bibó István a reális
politikai erőteret a különböző érdekeltségek felszínre hozatalában, artikulációjában és képviseletében, valamint azok lehetséges harmonizációjában
látta. Az érdekek megjelenítése és a társadalmi/csoport szükségletekre, igényekre való lebontása hosszan tartó és elmélyült kimunkálást igényel,
amely a viszonylagosan állandó társadalmi csoportok realitásaira épül. Ennek a hiányában – a kényelem és a beletörődés konszenzusa – a politikai
szféra kénye-kedve szerint bánik az ideologikus közjóval és közérdekkel, és
tulajdonképpen csak egy társadalmi szükséglet- és igényminimum megvalósításával kell, hogy számoljon a politikai tervezés nyomán.
A „hazugság” a posztmodern politika komplex kommunikációs, reprezentációs és szemantikai teremtett valósága, amely politikai célok és nem
morális/erkölcsi, logikai értékek követésére termett. A hazugság határai ott
vannak, ahol a politika határai is. Ezek gyakran túlmennek a morális és
logikai elviselhetőségen, ha ez egy tartós folyamat, akkor, amint Ion Vianu,
a neves szociálpszichológus a román néppel kapcsolatban hangsúlyozta, a
nép tartósan megbetegszik.
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Az erőszak mint értelem II.

„A szocialista nevelés céljait elválaszthatatlanul egybekapcsoltuk a háborúéval.
A tűzben öntudatra ébredt eszmék erőteljesen és mindenkorra beépülnek.”
(Lev Trockij: Életem)
Ha valaki az erőszaktémákkal foglalkozik, aligha kerülheti meg Georges
Sorel híres könyvét, a Gondolatok az erőszakrólt. A következőkben összefoglalunk néhány olyan felvetést, amely nem annyira a proletárerőszak és a
szocializmus világtörténelmi összefüggésének a kérdéskörével foglalkozik –
ez volt ugyanis Sorel legfontosabb elméleti paradigmája –, hanem azokkal
az általánosabb jellegű megállapításokkal, amelyeket Sorel az erőszakról
tett. Ezek váltak ugyanis mindazoknak a törekvéseknek a kiindulópontjává,
amelyek az állam erőszakos eltüntetését tették meg végcélként a különböző
ideológiákat valló mozgalmak és csoportosulások számára. Egy állam megdöntése kétségtelenül maximális erőszakot jelent, ilyen jellegű hatékony
akaratérvényesítést valamilyen erre a célra megszerveződött társadalmi csoport részéről. Az erőszak ideologéma és filozoféma lett, és mint ilyen értelmi tényező, a társadalmi viszonyoknak és a történelemnek a rendezőelve. A
manapság a világban tapasztalható – több típusba sorolható – erőszakfolyamatok alapjában véve arra az elképzelésre vagy meggyőződésre épülnek,
hogy az erőszakkal valamit meg lehet oldani, és ez még akkor is így van, ha
magának a valaminek a tartalmára a folyamatokat kezdeményező erők nem
tudnak pontos választ adni. A formális háború stratégái éppen a 90-es évek
végétől kezdődően hangsúlyozták, hogy a folyamatok lezárása utáni időszak megtervezése nélkül az erőszak (formális háború) értelmetlen.
Az erőszaknak van tehát egy idődimenziója, amelynek szekvencialitását
átlátni és voltaképpen uralni, megtervezni, nehezebb, mint magát az erőszakcselekményeket kivitelezni. Az erőszak ilyen értelemben nem lehet
action gratuite, spontán fenntartható folyamatok összessége, mert azok önmagukban olyan káoszt, rendetlenséget eredményeznek, amelyben a mindenoldalú aktorok túlélése is kétségessé válik. Az erőszak tehát csak az idő249
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koordináták pontos ismeretében lehet értelmi tényező, a hatásmechanizmusok ismerete elengedhetetlen a folyamatok uralása szempontjából. Az
idődimenzió szempontjából egy sajátos ellentmondást képezett ki Georges
Sorel. Egyrészt hangsúlyozta, hogy a jövőt nem lehet tudományosan előre
látni, ezért a történelmi elbeszélések mintájára nem is szabad hipotéziseket
gyártani. Van azonban egy olyan jövődimenzió, amelyet értelmileg igenis
be lehet látni és bizonyos módon uralni is, időben meghatározatlan jövők
konstrukcióját kell létrehozni, amelyek a praktikus cselekvéseinknek egy
adott típusú realitást biztosítanak. Ezek a gondolatok Szent Ágoston szellemében fogannak, aki a jövővel kapcsolatos projekciókat reális cselekvési
dimenziókban láttatta.

Módszertan
A Gondolatok az erőszakról szabálytalan mű, nem követ, nem követhet
valamilyen konzisztens társadalomtudományi logikát,1 hiszen egy cikkgyűjtemény az alapja. Az első kiadáshoz fűzött Előszavában Sorel azt jelezte, hogy nem törekedett az erőszak exhausztív bemutatására, és a Divenire
Sociale hasábjain megjelent cikkeinek inkább gondolatébresztő jelleget
szánt. Egységes terv nélkül írt, és nem volt szándékában didaktikus jelleggel felruházni a könyvét. Később is ezt az álláspontját hangsúlyozta. Nem
akart könyvet írni – jelezte a Daniel Halévyhez írott levelében, könyvének
Bevezetésében –, amikor a Mouvement Socialiste-ben közzétette cikkeit.
Ezekkel a kijelentéseivel ellentétben viszont nagyon sok helyen tett módszertani észrevételeket,2 amelyeket nagyon is meg kell fontolni, amikor

1 Fontosnak tartjuk itt megjegyezni, hogy a hihetetlen, szerteágazó és nehezen
összefogható utalásrendszer (történelmi tényekre, szerzőkre, politikusok nézeteire) nagyon is átláthatóvá válik, ha figyelmesen követjük az egyes fejezetek elején álló tartalomjegyzékek tematikus összefoglalásait. Sorel maga nagyon is tisztában volt műve
gondolati szerkezetével, és átláthatóvá is tette azt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az
értelmezés során ne kellene bizonyos gondolataira nem az írásmű szerkezeti logikája
szerint hivatkozni.
2 Így például úgy vélte, hogy a forradalmi szindikalizmus megértése nem lehetséges pusztán nyelvi eszközökkel. Lévén, hogy itt érzésekről is szó van – a kommün elhozta a gyűlölet érzését is –, „képek együtteséhez kell folyamodni, melyek teljes egészük-
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téziseit jellemezzük. Itt nem állt szándékunkban egy pontos filológiai analízis elvégzése, nem ez tanulmányunk célja: Georges Sorel képzett és nagyon is éles eszű gondolkodó volt, aki hangsúlyozta, hogy egyrészt nem ért
egyet a francia tudósok steril intellektualizmusával, és ezzel szemben a társadalmi folyamatokban megmutatkozó tényszerűségekre alapoz.

A marxi modell
Elméleti munkásságának alapja a marxi társadalom- és történetfelfogás,
a világméretű osztályharc koncepciója volt. (Néhol a marxi szempontokat
is korrigálni kívánta.) Végezetül pedig az erőszaknak a metafizikáját kívánta nyújtani, mint az erőszakjelenségeket egységes rendszerkeretben és alapokon értelmező, valóban reflexiós kategóriát. Másik forrása Bergson filozófiája volt. Ennek a mentén olvasta és értelmezte a művet Hannah Arendt
is, aki a bergsonista élan vital hatását vélte felfedezni abban, ahogyan Sorel
minden erőszakjelenséget végül is az életfolyamat, az életharc szükségszerűségeinek a gondolati logikájába utalt.3
Művének bevezető részeiben Sorel analitikusabban is viszonyult az általa választott operacionális fogalomhoz: erőszakos cselekedetekről írt, amelyek megmutatják, hogy a társadalmi béke voltaképpen illúzió, avagy egy
osztály (a burzsoázia) félelmének és tehetetlenségének a kifejeződése, de
amely erőszakos cselekedetek mindig is hozzátartoznak a társadalmi együttélési alapformákhoz. Éppenséggel felfedik az alapformákban rejlő illuzív
töltetet. Az erőszak alapformájának az összeesküvést tartotta, mely ugyanakkor a forradalom alapformája is. Az erőszaknak fontos megnyilvánulási

ben és egyedül az intuíció révén, minden reflexív elemzés előtt képesek felidézni olyan
érzések tömegét”. Az általános sztrájk drámáját csakis ilyesféle vizionárius intuíció révén lehet megérteni, amihez semmi köze sem lehet a hivatalos tudósok zagyvaságainak.
Itt Sorel a mély elismerés hangján utalt Bergson teljes megismeréselméletére. Ezt az elképzelését az intuíció szerepéről Bergson Bevezetés a metafizikába című művében fejtette ki.
Georges Sorel: Gondolatok az erőszakról. Századvég Könyvtár, Budapest, 1994. Itt kell
jeleznem, hogy sajátságos módon, ennek a kiadványnak az impresszumában nem szerepel, hogy a Réflexions sur la violence melyik kiadását fordították.
3 Vö: Hannah Arendt: On Violence. Houghton Mifflin Harcourt Publishing
Company, New York, 1969.
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formái az egyéni merényletek is, amelyekkel kapcsolatban felmerül az erőszak hatásvizsgálatának a kérdése. „Minden erőszak alkalmazásával járó
konfliktus ily módon elővédharccá válik – hangsúlyozta –, és senki sem
láthatja előre, hogy mit eredményeznek az ilyen nagy csatározások.”4 Ezzel kapcsolatban érvényes az a gondolati alakzat, amelyet mítoszinak és
ilyen értelemben gyakorlati érték híján levőnek tartott, hogy tudniillik „a
sztrájkolók valójában azt remélik, hogy kezdetét veszi a nagy napóleoni
ütközet (amelyik végleg eltiporja a legyőzötteket)”.5 És ebből származott
a szintén illuzív következtetés: „Így születik meg a sztrájkok gyakorlatából
a katasztrofális forradalom fogalma”.6 Ennek következtében gondolták
úgy végül a jelenkor francia forradalmárai, hogy az általános sztrájkok meg
fogják semmisíteni a tőkésrendszert. Ennek a forradalmáréthosznak a megsemmisítésére találták ki a tőkések a szociálpolitikát, amelynek a segítségével pacifikálni vélték a forradalmi hevületet és indulatot. A szakszervezeti
vezetők élni tudtak a munkáserőszaknak, a lázadó erőszaknak a nyomásgyakorló erejével, amely végül is a közvetlen és forradalmi módszer elméletében és gyakorlatában öltött testet. Ezek nagyon fontos tények és összefüggések, amelyek befolyásolták az események menetét, azonban pusztán
ezekből és ennyiből a rendszerszintű összefüggéseket nem lehet megérteni.
Ezeknek az értelmezését a kapitalizmusnak az elemzésével kell elvégezni, és
abba ágyazni. Itt Sorel a legortodoxabb (didaktikus) módon nyúlt a marxi
osztályelmélethez. Az alapvető tény itt a két ellentétes osztály léte (a sokat
hivatkozott, marxi dichotomikus tétel és modell).7 A proletariátus nem
elsősorban azért nyúl a lázadáshoz, mert érdekeivel ellentétes módon használják ki eleven munkaerejét, hanem mert – eszmei tényezőkről van szó –
felismeri, hogy jövője a szocializmushoz kötődik, és a szocializmus „emlékezetébe vésve a forradalmi eszmét, felkészíti őt az ellenséges osztály
megsemmisítésére”.8 A proletárerőszak a kezdeti szinten visszakényszeríti

4 Sorel: i. m. 65.
5 Uo.
6 Uo.
7 „Marx úgy beszél a társadalomról, mint amely két alapvetően ellenséges csoportra tagozódik; ezt a dichotom tételt gyakran támadták a megfigyelés nevében és
némi szellemi erőfeszítésre kétségkívül szükség van ahhoz, hogy igazoltnak találják a
mindennapi élet jelenségeiben.” I. m. 123.
8 I. m. 81.

252

EME
a munkáltatókat eredeti szerepükbe, és visszaállítja, láthatóvá teszi az alapvető antagonizmust, amelyet a demokratikus látszatok elfednek. A proletárerőszakban látta Sorel az eljövendő forradalmak biztosítékát, olyan
egyetlen eszközt, „amelyik az elbutított európai nemzetek rendelkezésére
áll ahhoz, hogy újra megleljék régi energiájukat”.9 Itt európai és nemzeti
összefüggésekben gondolkodott Sorel, ez egy olyan keret volt a számára,
amely végül történetfilozófiai perspektívát eredményezett: egy jól szervezett munkásosztály, egységes és forradalmi proletariátus visszakényszeríti a
burzsoáziát abba a szerepkörbe, amelyben felemelkedett (amikor is hódító
és gazdag burzsoáziaként mutatkozott meg). Így a kapitalista társadalom
eléri majd történelmi kiteljesedését, ez a történelem végét megelőző sztázis
lenne. Marx ugyan úgy gondolta, hogy a forradalmi tőrdöfés egy ilyen
burzsoáziát ér majd el, Sorel véleménye azonban az volt, hogy a kapitalizmus és benne a burzsoázia történelmi lejtőre került a „humanitarizmusával”,
pacifizmusával és demokráciájával. A burzsoázia elhárítja az erőszak gondolatát. A történelmi új helyzet azt eredményezte, hogy egy ilyen kapitalizmus felszámolását kell, hogy elvégezze majd a proletárerőszak végső forradalmi cselekménye. (Ha arra gondolunk, hogy ez a fajta szocializmus
végképp a múlté, és teljesen felesleges mindenféle proletárforradalomról
manapság beszélni, nem feledkezhetünk meg a történelmi tényről: Sorel
tanúja volt a nagy októberi szocialista forradalomnak, amelyet ő inkább
bolsevik vagy szovjet forradalomnak nevezett. Művéhez 1919 szeptemberében egy függeléket csatolt (a negyedik kiadáshoz), Lenin mellett címmel,
amelyben a következőképpen fogalmazott: „Lenin joggal lehet büszke arra,
amit elvtársai véghezvisznek: az orosz dolgozók halhatatlan dicsősége, hogy
elérik olyan dolgok megvalósulását, amelyek eddig csupán elvont eszmék
voltak”.10 Ez az esemény – bármiképpen is végződött – több száz évre
meghatározta a világtörténelem alakulását. Másfelől itt azt is meg kell jegyezni, hogy a bolsevik forradalom története nagyon is post festa a soreli
gondolatok központi elemeinek kialakulásához képest. Véleményem szerint bizonyos távolságtartás is van a soreli megfogalmazásokban: a bolsevik
forradalom nem azokon a forradalmi anarchoszindikalista alapokon jött

9 Uo.
10 I. m. 202.
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létre, amelyekről Sorel a végső forradalom kitörését láttatta. Ezért aztán a
bolsevik forradalom meg annak a teljesítménye valamiképpen az övé is
meg nem is.

Sorel történelmi példáiról
Elképzeléseinek kialakításához két világtörténelmi nagyságrendű eseményhez nyúlt vissza: az egyik a francia forradalom, az erőszak-problematika szempontjából, a másik pedig az 1870/1871-es korszakforduló: a francia–porosz háború, illetve az ezzel szervesen összekapcsolódó párizsi
kommün történései. Alapvető megállapítása szerint az a forradalmi erőszak, amelyet a burzsoázia gyakorolt 1789 és 1793 között, más volt, mint
az ő korának szocialista és szindikalista alapjain körvonalazódó forradalom
(és erőszak) koncepciója. Ami itt lényegesnek tűnik: a polemikusan idézett
Edouard Drumont11 okfejtéseiből azt tartja fontosnak megjegyezni, hogy
1871-ben a francia proletariátus megtanult gyűlölni. (Ennek meg is lehetett a közvetlen magyarázata:
„Thiers Párizsba bevonuló csapatai válogatás nélkül öldösték
a civileket is, minek következtében mindösszesen 25 000 halottja maradt a véres eseményeknek, nem beszélve a sebesültekről, meg azokról, akikre további bírósági eljárások vártak, a
száműzöttekről stb. Ettől a kortársak is elrettentek. Feltételezhetjük, hogy aligha maradt érintetlen párizsi munkáscsalád. Itt
kell megértenünk Sorel ama módszertani eljárását, amely az
érzelmek szerepére és azoknak a megértésmechanizmusaira, a
társadalom elképzelésében játszott szerepére vonatkozik.) Azonban azt is meg kell jegyeznünk: 1793. március 27-én a Nemzeti Konvent ülésén Robespierre szintén a gyűlölet felébresztésével és az erre hivatkozással akarta keresztülvinni a Capet-ház
teljes jogfosztását és ezzel kapcsolatban határozati javaslatot
terjesztett elő. A forradalmi törvényszék volt a forradalmi terror

11 Drumont a ferocité (kegyetlenség) minősítéssel illeti a burzsoázia által ekkor
használt erőszakformákat.
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legfőbb institucionális szerve, ennek a döntései nyomán indultak az eljárások. A Nemzeti Konvent Ventôse hava 23-án tartott
ülésén fogadta el (Saint-Just előterjesztésében) híres határozatát, amely a forradalmi terror eljárásainak az alapja lett”.12

Ekkoriban a hivatalos nyilvántartás szerint 7007 státusfogoly volt a párizsi börtönökben.
Amikor Drumont-ra hivatkozott, Sorel megemlítette Drumont hivatkozását Malonra. Érdemes megállnunk itt egy pillanatra: Benoit Malon
1865-ben csatlakozott a Nemzetközi Munkásszövetséghez (AIT), a szervezet egyik francia vezetőjeként két alkalommal is bebörtönözték, majd az I.
Internacionálé ellen rendezett harmadik perben több hónapra is elítélték.
Kommünárdként a párizsi kommün több vezető szervében is tisztséget vállalt, majd annak véres leverése után Svájcba (Lugano), majd Olaszországba
menekült. Nagyszerű könyvének (La troisième défaite du prolétariat français,
1871) adatolásával teljesen megegyezőek a mai történetkutatás eredményei, ami a kommünben részt vett társadalmi erők és politikai csoportosulások összetételét illeti. Ezt nyilván azért jegyezzük meg, mert a Marx-irodalomban uralkodó tézis szerint Marx a kommünt az első proletárállamnak
tekintette. A párizsi kommünről szóló írásaiban valóban fellelhető az a fogalomhasználat, amelynek értelmében a nemzetközi burzsoázia összeesküvése nyomán sikerül leverni a párizsi „egyetemes köztársaságot”. Számos
ideologikus megfogalmazás alapján vélhetjük úgy, hogy Marx külön entitásnak látta a párizsi proletariátust, amely a saját céljait valósította volna

12 „A forradalmi törvényszék tegyen folytatólagos jelentést a francia nép és szabadság ellen szőtt összeesküvés tetteseiről és bűntársairól, vegye haladéktalanul őrizetbe
a gyanúsítottakat, és állítsa őket bíróság elé. Hazaárulóknak nyilváníttatnak és ilyenként büntettetnek azok, akikről megállapítást nyer, hogy bármilyen eszközzel előmozdították a Köztársaság polgárai megrontásának a tervét, aláásták a közhatalmat és a
közszellemet […] A forradalmi és köztársasági kormányzattal s annak központjával, a
Nemzeti Konventtel szembeni ellenállás merénylet a népszabadság ellen; aki ebben vétkesnek találtatik, aki bármilyen úton módon kísérletet tesz [a közhatalom] megrontására, szétzúzására vagy működésének a meggátolására, halállal bűnhődik […].” In: Ész
Istennő nevében. Tallózás a Moniteur két évfolyamában, 1793–1794. Válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Semlyén István. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest,
1977. 235‒236.
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meg, és ez a szemléletmód fenntartásokkal kezelendő. Mindazonáltal egy
analitikusabb olvasat kimutathatja, hogy Marx is átlátta a kommünben
részt vevő társadalmi aktorok teljes spektrumát, valamint azt is, hogy különneműségük ellenére képesek voltak határozottan és a civilizatorikus
küldetésnek megfelelően egy cél érdekében fellépni.

Az erőszak filozófiája
A témánk szempontjából legfontosabb soreli gondolatok voltaképpen
egy erőszak-tipológia formájában vannak összefoglalva. Az erőszak a társadalmi dinamika része, ennek az elemeként gondolta Sorel, hogy külön kérdésként kell foglalkozni vele. Ezek a gondolatok első ízben a Tanulmányok
a marxizmus kritikájáról c. írásában fogalmazódtak meg, és azoknak a téziseknek a szintetikus összefoglalására törekednek, amelyek az embernek a
kapitalizmus körülményeihez való alkalmazkodására vonatkoznak: 1. A
munkásosztály természeti szükségszerűségként éli meg élet- és munkafeltételeit; 2. a burzsoázia az, amely a történelemben először ismeri fel, hogy
a társadalom nem természeti feltételeket jelent, és a vetélkedés és a versengés rendszerével változtatni lehet ezen. De a jobb élet- és munkafeltételeket
kizárólag a burzsoázia számára képzelik el. Ebben a rendszerben jelenik
meg, 3. mozzanatként „az erőszak rendszere”, amely rendkívül fontos szerepet játszik a történelemben, és amely különböző formákat ölthet:
a) a legalsó szinten szétforgácsolt erőszakkal találkozunk,13 mely a létért
való küzdelemhez hasonlít; ez a gazdasági viszonyok közvetítésével hat, és
lassú, de biztos kisajátítást idéz elő; az ilyen erőszak főként a pénzügyi
rendszerek révén nyilvánul meg. (Ide fűzött Sorel egy magyarázó lábjegyzetet, arra vonatkozóan, hogy például Hollandiában az adót arra használták
fel, hogy mesterségesen megdrágítsák az alapvető közszükségleti cikkek
árát (Marx példája).

13 A legalacsonyabb szintű erőszakhoz tartozó jelenségeket nagyszerű történetszociológiai elemzésben foglalja össze a VI. fejezetben, amelyben a mesterlegények erőszakcselekményeiről, a céheken belüli erőszakfolyamatokról, a kriminális erőszaknak, a
bűnszövetkezeteknek a társadalmi szerepéről ír. Véleménye szerint ez a fajta erőszak is
egyetemes jelenség, csak a gazdasági szféra fejlődésével változnak a formái.
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b) Ezután következik az állam központosított és szervezett kényszere,
mely közvetlenül a munkára hat, hogy a munkabért szabályozza, azaz a
többletcsinálásnak megfelelő korlátok közé szorítsa, hogy a munkanapot
meghosszabbítsa, magát a munkást pedig normális fokú függőségben tartsa. Ez egyik lényeges mozzanata az úgynevezett eredeti felhalmozásnak. (Ez
tehát egyféle korlátozás, amely azért tekintettel van az alapvető szükségletekre.)
c) Végül itt van a tulajdonképpeni értelemben vett erőszak, amely az
eredeti tőkefelhalmozás történetében oly nagy helyet foglal el, s a történelem fő tárgyát képezi.14
Mindezek alapján Sorel arra következtetett, hogy ezeknek a különböző
mozzanatoknak van egy logikai sora. A kiindulópont organizmusjellegű,
amelyben a szociális aktor nem mutat semmiféle önálló akaratot. Ebből
olyan állapotok felé haladunk, amelyben megjelennek az egyes akaratok, és
kinyilvánítják terveiket. Ez az elképzelés egy organicista társadalomfejlődés
körvonalait mutatja. Ő azonban hozzátette, hogy a történelmi rend ezzel a
képpel teljesen ellentétes valóságot mutat. Sorel itt is Marxnak A tőkében
kifejtett nézeteire támaszkodott. Ennek értelmében az eredeti tőkefelhalmozás kezdeti korszakaiban a brutális erőszak jól látszott, azonban ez egyre
inkább a jogi kényszer, a törvény összefüggéseibe öltözött, amelyet az uralkodó osztályok mindig is a maguk céljaira használtak fel. Ez volt az állam,
a maga törvényeivel. A történelem legutolsó szakaszában a társadalom egy
teljesen önállóan működő szervezetre hasonlít. Elsősorban a közgazdászokat tévesztette volna meg ez a természeti evolúciós kép, amely nagyon is
megfelel a természetjogi gondolkodás alapvető kánonainak. Erre vonatkozó gondolatait több helyen is kifejtette. Ezzel szemben – hangsúlyozta
Sorel – a szocializmus úgy tekinti ezt a fejlődést, mint a burzsoá kényszer
történetét. A burzsoá kényszernek is megvan a maga tipológiája, formái:
ezek bizonyos történelmi eljárások alakzataiként jelennek meg. Ilyenek: a
törvényes kényszerítés, a pénzügyi nyomás, a hódítás vagy a munka jogi
szabályozása, akár a gazdaság. Mindig a burzsoá kényszerről van szó, amely
a tőkésrend megteremtésén munkálkodik.15 Ettől kezdve terminológiailag

14 Sorel: i. m. 165.
15 I. m. 167.
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is világosan elválik a kényszer16 az erőszaktól, az erőszak mint proletárerőszak lesz annak a világtörténelmi mechanizmusnak a hordozója (a szocializmusé), amely a törvényi és gazdasági kényszer burzsoáziájának az államát
is el fogja törölni, stílszerűen „a történelem szemétdombjára” száműzi.
Meg kell tenni a világos terminológiai megkülönböztetéseket is, Sorel szerint a kényszer (force) és az erőszak (violence) szavakat hol a hatalom cselekedeteiről, hol a lázadó cselekedetekről szólva használják.17 Már csak azért
is el kell választani ezt a két fogalomhasználati módot, mert másak a belőlük adódó következmények. A kényszer célja szerinte egy olyan társadalmi
rend erőltetése, melyben egy kisebbség kormányoz, míg az erőszak ezen
rend megdöntésére irányul. A kényszer történeti, míg az erőszak a jelen idő
totális akaratérvényesítési módja.
A történelmi tanulságok szerint azonban államot csak legalábbis ugyanolyan hatásfokkal működő állam törölhet el. Ezért tehát a munkásosztálynak hatalomra kell juttatnia a maga embereit, akik minden tevékenységüket egyetlen célnak fogják szentelni, éspedig a kapitalizmus megdöntésének
a nép javára. Ennek a letéteményese a parlamenti szocialista párt – lenne.
Ez azonban tévút, a proletariátus nem ismételheti meg a burzsoázia történelmi útját. Itt Marx nézeteitől is el kell rugaszkodni (aki éppenséggel a
burzsoá kényszer és a proletárerőszak közti különbséget nem ismerte fel).
A követendő út azé az erőé, amely az általános sztrájkban rejlik. Ez éppúgy,
mint a szabadságharcok, legnagyszerűbb megnyilvánulása a felkelt tömegekben rejlő individualista erőnek.18 Érzelmi szempontból is teljes telítettséget mutató forma: kifejeződik benne az alkotó gyűlölet (amelyet Sorel, az
apológiafüggelékben – Jean Jaurèsszel ellentétben nem tekintett csodálatra
méltónak). Az általános megnevezése mind a történelmi iránynak, mind a
mozgalmi formának a forradalmi szindikalizmus, megvalósulási módja az
általános politikai sztrájk.

16 A francia eredetiben force (erő). A magyar terminológiában valóban a kényszer
terminus fedi le ezt a konceptust, a későbbiekben a fordítók az erő terminusát is használják.
17 I. m. 164.
18 I. m. 238.
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Az általános politikai sztrájk mint háború
Műve több helyén utalt arra Sorel, hogy a nagy társadalmi harcokat a
háborúval kell összehasonlítani. Módszertani szempontból ez nyilván nem
egy „tiszta” kategória, de elfogadható: az összehasonlítás alapja a hasonló
elemek döntő túlsúlya. A közvetlen átvitel azonban nem alkalmazható,
mert a hagyományos háborúknak vannak olyan sajátosságai, amelyek történetileg alakultak ki. Ezek között a legfontosabbaknak a következőket
tartotta: a katonai hivatás inkommenzurabilitása, amely a közönséges embert a közönséges élet fölött álló kategóriába emeli, továbbá a dicsőség érzése, valamint az ember önmegmérettetési vágya, amelynek révén a nagy
csaták nyomán felsőbbséget követel magának. Ezeknek a disztinktív jegyeknek egyike-másika kétségtelenül érvényes, a francia szerző történelmi
tanulmányaiból párolta le azokat. A háború másik megközelítésmódja az,
amelyben a politikusok becsvágya miatt következik be, a győzelemnek fölényt kell biztosítania az országot sikeres időkben vezető pártnak.19 Ennek
végeredménye mindig egy „belső hódítás”, amely annak alapján jöhet létre,
hogy a közhangulat elragadtatja magát a jövőre vonatkozó lelkes elképzelésektől. Nyilván, a mindenkori uralkodó osztály zsákmány vagy profit formájában biztosítja az anyagi gazdasághoz járuló többletet. Itt csak annyit
kell megjegyeznünk, hogy mindkét forma mindig is megvolt a történelemben, az egyik példa éppen a kétes dicsőségű athéni politikus, Alkibiadész
felbujtására elindított, végül is katasztrófába bukó szicíliai hadjárat volt.
Sorel álláspontja szerint a szindikalista általános sztrájk az első háborús
szisztémával mutat több hasonlóságot. A proletariátus mintegy helyzetbe
hozza magát, amennyiben önmagának a történelem mozgatójának nagy
szerepét szánja. Harci paradigmákba szerveződik, mindent a harcnak rendel alá.20 Itt támad az első ellenvetés lehetősége. Közismert, hogy a háborúk egyik elengedhetetlen, alapvető feltétele a háborús gazdaság. Ez nemcsak a hadiipart, fegyverkezést stb. jelenti, hanem mindazon készletek
felhalmozását, amelyek egy hosszan tartó hadviselés feltételei között elégségeseknek bizonyulhatnak. Valamilyen módon az egész nemzetet implikál-

19 I. m. 158.
20 I. m. 159.

259

EME
ják a modern időkben. Kizárólag egy nagy társadalmi csoport, osztály részéről ezeket a feltételeket megvalósítani aligha lehetséges. Ezért ennek a
háborúnak másak a célkitűzései és másak a feltételei, nem a hódítás vagy
egyéb belpolitikai célok képezik a tartalmát, hanem éppen annak az államnak a megsemmisítése a célja, amely a hagyományos háborúkban a hódítást megszervezte. Ha a kapitalizmus uralkodó osztályának végső és legfontosabb célja a hódító háborúk esetében is az állam megerősítése volt,
esetünkben itt egy teljesen ellentétes folyamat kibontakoztatásáról van szó:
az állam lerombolásáról. Tegyük hozzá, hogy ebben a folyamatban alapvetően átértelmeződik és felértékelődik minden, amit hagyományosan a
szubverzív tevékenységek kategóriájába sorolnak, azaz a különböző típusú
felforgatások, merényletek, végső soron a terrorizmus minden formája,
amely ennek a végcélnak rendelődik alá!
Mindez felveti a megvalósítás konkrét formájának a kérdését. Sorel itt a
szocialista irodalomban folytatott vitákra utalt, amelyek a proletárdiktatúra kérdését valamilyen távoli személytelen jövőbe tolták, és jóllehet voltak
használható elképzeléseik – Bernstein például jól látta, jegyzi meg Sorel,
hogy a proletárdiktatúra a társadalomnak elnyomókra és elnyomottakra
való felosztását jelenti21 –, ugyanő azonban mégsem vette észre, hogy a
politikai sztrájk22 gondolata a legszorosabban kötődik eme formához. A
következőkben Sorel néhány megfontolást fogalmazott meg ama folyamat
kibontakozását illetően, amely a politikai sztrájk kivitelezése során meg
kell, hogy valósuljon. A sztrájk sikere érdekében a proletariátusnak nagy
tömegben kell belépnie a szakszervezetekbe. Ezt bizonyos politikai bizottságok szerveznék meg, amelyekről azonban többet nem tudunk itt meg. A
folyamat eredménye egy komplett szervezet, amelynek az élén a majdani
vezetők kellene, hogy megjelenjenek. Egy másfajta árnyékállam létrehozá-

21 I. m. 168.
22 Walter Benjamin alapvetően egyetértett Sorelnek a forradalmi politikai sztrájk
elemzéséről szóló téziseivel, azzal a felismeréssel, hogy az általános politikai sztrájk forradalomhoz vezet. Alapvető, lényegi felismeréseknek tartotta őket, és felvetette a nem
politikai sztrájkok (a különböző szakmai csoportok szindikalista mozgalmainak) történelmi szerepének a kérdését – és az ezzel kapcsolatos elemzések fontosságát –, amennyiben ezek nem integrálhatóak a végső emancipatorikus törekvésekbe. Walter Benjamin:
Zur Kritik der Gewalt. In: Walter Benjamin Gesammelte Werke, Schriften. Vol. II. 1.
Hrsg. R. Tiedemann, H Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999. 184.
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sáról van szó (amely nem azonos a hagyományos politikai váltások árnyékkormányával, itt talán ezt a különbségtételt is meg kell tenni). Mindez
azonban nem lehet a hatalom egyszerű átadása, a modern államok parlamentáris rendszerei ugyanis számos menetrendszerű eljárást dolgoztak ki
ennek a biztosítására. A modern állam hatalmi logikája integrálja a belső
erők mozgását, s ennek az eredménye nem lehet más, mint egy újabb „csodálatos szolgaság”. Sorel látni való erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy terminológiailag is kikeveredjen ebből a hatalmi logikából, a
totalizációk rendszeréből. Ámbár pontosan követni lehet gondolatmeneteit, néhol mégsem tud megszabadulni egy bizonyos terminológiai kétértelműségtől.
A háborúval való összevetés gondolata ismétlődik a könyv II. függelékében, Az erőszak apológiájában. Apologetikus irat: ami az értekezést illeti,
itt nyilván más műfaji-módszertani szabályok érvényesek. Mindazonáltal a
gondolat ugyanaz. „A sztrájk háborús jelenség”23 – jelenti ki Sorel –, ennek következtében a benne előforduló erőszakjelenségeket sem lehet járulékos zavarnak tekinteni.” Közvetlen kapcsolat van tehát az általános politikai sztrájk, valamint a társadalmi forradalom között: „A társadalmi
forradalom ennek a háborúnak a kiterjesztése és minden sztrájk e háború
egy-egy epizódja”.24 Ezért aztán a forradalmi szindikalisták háborús fogalomhasználata teljesen jogos: ők látják a szocializmus víziójában az eszményi jövőt. Az apologetikus hangnem keresetlenebb megfogalmazásokat is
jelent: ennek az átalakulásnak a során a szervezett termelők kidobják a
munkáltatókat és az államot. Óvatosabb megfogalmazásban: mindenki fölöslegessé válik, aki a szervezett termelők eme új világában nem találja meg
a maga helyét a racionális munkamegosztás szabályainak megfelelően.
Sorel további érveket hozott annak érdekében, hogy a hatalmas sztrájkoknak a háborúval való összehasonlítása elfogadhatóvá váljék. A megismételt
történelmi példázat mellett (hivatkozás az ókori köztársaságokra) az
eszkatologikus argumentáció elemei is felbukkannak: az a társadalmi háború, amelyre a proletariátus szüntelenül készülődik, egy új, a termelők népének megfelelő civilizáció elemeit hozhatja létre. Sorel itt azt is megjegyzi,

23 I. m. 274.
24 Uo.
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hogy az utóbbi években az új iskolának megfelelő filozófia is létrejövőben
van, amely egyenesen az erőszak apológiájához kapcsolódik. Sorel apostollá vált. De: nyomban hozzáteszi – a francia gondolkodók moralista hajlandósága mindvégig megvan fejtegetéseiben – hogy ez nem jelenti a kegyetlenség, a férocité, elfogadását. Sőt a társadalmi harcnak a természetszerűen
kifejlődő becsülethez kell folyamodnia, amelynek segítségével a gonosz
érzelmeket ki lehet küszöbölni. Szerinte, ahol szervezettség van, ott a becsület is megjelenik. Ennek a becsületnek a folyománya a forradalmi szindikalizmusban megjelenő magas civilizációs érték. A kemény sztrájkok
sorozata, amelyek az általános sztrájk eszméje alatt egy egységes képzetrendszerré kapcsolódnak össze, a megváltozhatatlan társadalmi átalakulás
gondolatához vezetnek. Mentális perspektíváról van szó, amely némiképpen ijesztőnek tűnik, ha a proletariátus tudatának egy általános tartalmi
elemévé válik. Itt szinte szükségszerűen kell utalnunk egy későbbi marxizmuskoncepció hasonló okfejtésrendszerére. A történelem és osztálytudat
Rosa Luxemburg-fejezetében fogalmazott Lukács György, magára a szerzőre utalva, a következőképpen:
„Az osztálytudat a proletariátus »etikája«, elméletének és
gyakorlatának egysége, az a pont, ahol felszabadító harcának
szükségszerűsége dialektikusan szabadságba csap át. Amennyiben a párt25 az osztálytudat történelmi alakjaként és cselekvő
hordozójaként lép fel, egyben a harcoló proletariátus etikájának
is hordozójává válik. Politikáját is e funkciójának kell meghatároznia. Ha ez a politika nincs is mindig összhangban a pillanatnyilag adott, empirikus valósággal, ha ilyen pillanatban nem is
követik jelszavait, a történelem szükségszerű menete nemcsak
elégtételt szolgáltat majd neki, hanem a helyes osztálytudat morális ereje, a helyes, osztályszerű cselekvés gyakorlati-reálpolitikai síkon is meghozza gyümölcsét”.26

25 A forradalmi párt tevékenységének az elemzésével nem foglalkozik különösen
Sorel. Az osztály a fontos, nem az élcsapat szervezete. Ezt a leninizmus-bolsevizmus
tette hozzá a mozgalomhoz. A párt fontosabb lett, mint az osztály és a mozgalom.
26 Lukács György: Történelem és osztálytudat. Lukács Sorel-értelmezéseit exhausztíve dolgozta fel Michael Löwy. Vö. Michael Löwy: Georg Lukács e Georges Sorel. Critica
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Művének IV. függelékében (Lenin mellett) Sorel idézte Paul Seippel
professzornak, a Journal de Genève munkatársának egy cikkét, amelyben a
szerző a következőket írta: „Lenin és Trockij svájci tartózkodásuk idején
kedvükre töprenghettek Georges Sorel könyvén, amelynek alapelveit
ugyancsak félelmetes logikával alkalmazzák…”.27 Trockij másodízben
1914 augusztusa és ugyanazon év novembere között tartózkodott Svájcban, Zürichben, mint politikai emigráns. Paul Seippel feltételezését nehéz
pontosítani. Maga Trockij az Életemben erről a periódusról írva A háború
és az internacionálé c. brosúrájának a megszerkesztéséről beszél, amelyben a
német szociáldemokrácia vezetőinek elképzeléseit vitatta. Isaac Deutscher
híres monográfiájában, sem a svájci tartózkodásra vonatkozó fejezeteiben,
sem máshol nem tesz említést a soreli mű Trockij általi ismertségére vonatkozóan. Kautsky-ellenes híres brosúrájában, amelyet 1920-ban egy páncélvonat vagonjában fogalmazott, és amelyben nem találunk hivatkozást
Sorelre, Trockij így fogalmazott:
„Amennyiben néhány országban a proletárdiktatúra meg is
születik, a polgárháborút ez még nem tudja kiküszöbölni. Hogy
megvilágítsuk a kérdést, ki rendelkezik majd a hatalommal
ezekben az országokban, azaz hogy a burzsoázia megélhet-e
avagy halálra van ítélve, az nem az alkotmány cikkelyeire való
hivatkozásokban fog eldőlni, hanem az erőszak összes formáinak a használatában”.28

Trockij aztán igazán tudhatta: nemcsak a proletár vörös hadsereg kiépítésében és győzelmeiben volt döntő szerepe, hanem a hadigazdaságéban is.

Befejezés helyett
Műve első kiadásának záró gondolatai szerint Trockij úgy vélte, hogy
amennyiben a proletariátus le tudja győzni a burzsoázia kísértéseit – a parMarxista, 121. http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_ biblioteca/artigo
274_Lowy.pdf
27 Sorel: i. m. 278.
28 Lev Trockij: Leon Trotsky: Terorisme et Communisme. (L’Anti Kautsky). Ink
Book Edition, Paris, 2012. 82.
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lamentarizmus és a szociálpolitika csapdáit –, és képes a sajátlagos proletárképességek fejlesztésére, azaz a proletárerőszak történelmi dimenziókba
vitelére, annyiban valóban át lehet lépni a valóságos történelem birodalmába. Értelmét veszti a régi szocializmusról folytatott mindenféle kicsinyes
vita és tudóskodás, az együgyű és oktondi értekezések, rá lehet térni a már
látható reális tények értékelésére, valamint a forradalmi mozgalom etikai
értékelésére. Volna valamelyes ellentmondás abban a kijelentésben, amely
szerint: „A szocializmus az erőszaknak köszönheti azokat a magasrendű értékeket, amelyekkel megváltja a modern világot”.29 Az erkölcsi kérdésre
Lenin is, Lukács is igyekezett a maga módján válaszolni, a tények azonban
azt mutatták, hogy a kommunizmus kísérlete valóságos véráldozatával (a
burzsoázia és minden ellenforradalmár, elhajló, kisebbségi csoport, etnikum megsemmisítése), valamint háborúival, a világháborúkkal felérő több
tízmilliós nagyságrendű emberveszteséggel járt. A tények tehát maguk is
megválaszolták az erkölcsi kérdést. Ezek elől a kérdések elől egy még oly
elméleti tanulmányban sem lehet szemérmesen kitérni. Nem volt szándékunk állást foglalni ama problematikában, hogy mennyiben felelős a tudós
elméleti tételeinek gyakorlati érvényesülése szempontjából?!
Sorel maga is állást foglalt a kérdésben. E tanulmányban már idéztük
azokat a szavait, amelyekkel az orosz dolgozók felé fordult. Szintén a IV.
függelékben – egy nagyon csavarintos retorikai fordulattal, amelyben szavait mintegy Leninnek tulajdonítaná – kijelenti: a jövő hálával tartozik a
szocializmus orosz katonáinak. Az erőszak áldozatai pedig szükségszerűek,
ezt kissé szintén a retorika távolságtartó módján fejezte ki Sorel, mondatai
jellemzik a teoretikus etikai álláspontját is: „Milyen súlytalannak ítélik meg
majd a történészek a frázishősök bíráló szavait, akiket a demokrácia a bolsevikok túlkapásainak leleplezésével bíz meg”.30 Végül pedig szerette volna
látni a Szovjet-Oroszországot támadó gőgös polgári demokráciák megalázását is.
Sorelt azonban nem próféciái felől kell megítélni. Művének egyik helyén utal arra, hogy a különböző, elégtelennek bizonyuló társadalomtudományi megismerési formákat fel kell váltania egy metafizikai szemléletnek,

29 Sorel: i. m. 246.
30 I. m. 286.
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amelyben a jelenségek végső alapjai feltűnnek. Ez kétségkívül sikerült neki,
erőszak metafizikája ma is lehetőséget teremt arra, hogy alapösszefüggések
szintjén foglalkozzunk a mai korszak végtelenül szerteágazó erőszakjelenségeivel. Világossá tette az erőszak alapvető történelemfilozófiai szerepét.
Karl Löwith – ha már Proudhonnal foglalkozott – indokoltan szentelhetett
volna neki egy fejezetet alapvető monográfiájában. Az erőszak üdvtörténetként is működik.
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Hatalom és forradalmi terror*

Az 1917-es forradalom egyik fő kérdése a hatalom megtartása volt, és az
is központi kérdéssé vált, hogy ennek érdekében használható-e a terror. A
nagy októberi szocialista forradalom megvalósíthatóságához sok körülménynek kellett közrejátszania. Ezek közül az egyik legfontosabb elméletileg és gyakorlatilag is megoldandó kérdés a hatalom birtoklása volt, illetve
annak maximális koncentrálása egyetlenegy vezető párt, valamint annak
irányító grémiuma kezében. A forradalmat megelőző két évtizedben az
orosz pártok rendszerében fontos szerepet töltött be az oroszországi Szociálforradalmár (eszer) Párt. Ez az orosz narodnyikizmus örökösének bizonyult, legfontosabb célkitűzése a (Trockij által hevesen bírált módon) forradalminak tekintett oroszországi paraszttömegek földhöz juttatása,
állampolgári státusának, szociális körülményeinek biztosítása, legfőképpen
a földtulajdonviszonyainak rendezése révén. Ez utóbbi összoroszországi viszonylatban rendkívül komplex feladat lett volna, merthogy – a jobbágyfelszabadítást követően is – a közigazgatási lokáció, földterületek minősége, a családok nagysága összefüggésében kellett volna a volt jobbágy- és
részesosztályok és -rétegek számára kiegyensúlyozottan egyenlő birtoknagyságot biztosítani. Az eszerek mindezt a demokratikus köztársaság keretei között látták megvalósíthatónak, és jelentős kormányzati tényező voltak 1917 februárja–1918 januárja között, amikor az Alkotmányozó Gyűlés
feloszlatása után a bolsevikok az eszer pártot magát is feloszlatták (ekkorra
már megtehették). A baloldali eszereket integrálta a bolsevik párt, a jobboldali eszerek végső felszámolása 1922 kora nyarán történt meg, egy
monstre koncepciós per során.
Lenin megérkezik a szentpétervári Finland állomásra 1917 áprilisában.
A forradalom kivitelezői a bolsevikok voltak. Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt marxista alapokon szerveződött pártideológiája szerint a forradalom fő hajtóereje a forradalmi munkáspárt. Ennek vezetését

* A szöveg némileg módosított változata a 127 Önképzőkör és az Erdélyi Magyar
Filozófia Társaság által szervezett „1917≈2017” konferencián elhangzott előadásnak.
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egy olyan pártnak kell biztosítania, amely tipológiailag különbözik minden elődjétől, annyiban, hogy tagjai a közvetlen politikai cselekvésnek elkötelezett forradalmárok. Az élcsapat párt koncepcióját Vlagyimir Iljics
Uljanov, Lenin dolgozta ki. A párt 1903-as kongresszusa fogadta el koncepcióját, ugyanakkor végleges szakítás következett be a két nagy frakció, a
mensevikek és bolsevikok között. (Szóhasználati ellentmondás: a mensevikek voltak a többség, a bolsevikok pedig a kisebbség.) Ugyanakkor az ideológiai különbségeket is definiálták, amennyiben a mensevikek történelmi
marxisták maradtak, a bolsevikok pedig a forradalmi marxizmus ideologémái szerint építkeztek. (A mensevik frakció baloldali része 1917–18 folyamán betagolódott a bolsevik pártba.) 1917-re a bolsevikok teljesen magukhoz ragadták a hatalmat, és júliusban már megpróbálták megdönteni
Kerenszkij Ideiglenes Kormányát, ezzel együtt pedig felszámolni a polgári
köztársaságot. (A főpróba azonban, amint Lev Davidovics Bronstein, Trockij hangsúlyozta, az 1905-ös forradalmi kísérlet volt. Ugyanő így jellemezte a Péterváron 1917 nyarán uralkodó állapotokat: „Maga a tömeg is még
csecsemőre hasonlított, aki kicserepesedett ajkával rátapad a forradalom
emlőire”. A tömeg vezetésére, szervezési kompetenciákkal is, a bolsevikok
immár alkalmasak voltak, pártösszefüggésekben soha nem látott hatalomkoncentrációt, az egypártrendszert hozva létre.
Ha a Lenin és Sztálin nézetei, irodalmi hozzáférhetőségük mindig is
megvoltak és megvannak tájainkon is, nem ez a helyzet Trockijjal. Közismert, hogy nézetei teljesen tiltottak voltak, könyvei fellelhetetlenek. Ezért
a továbbiakban az ő koncepciója alapján exponáljuk a forradalom legfontosabb kérdéseit. E koncepció elméleti szintézise Trockij 1920-as röpirata,
a Terrorizmus és kommunizmus (Anti-Kautsky), amelyben a német–osztrák
szociáldemokrácia legtekintélyesebb teoretikusának, a történelmi marxista
alapokon megmaradt Karl Kautskynak 1919-es írására válaszolt. Kautsky
kortársként azt a kérdést tette fel – többek között – hogy szükségszerű-e a
forradalmi terrorral járó Oroszországban megtapasztalt rendkívüli vérontás, hogy a forradalomnak ez immanens velejárója-e, avagy nem? Trockij
válasza elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaz: gyakorlatiakat, hiszen a
forradalom elismerten második számú vezetőjeként, a vörös hadsereg, valamint a hadigazdaság megszervezőjeként kétségtelenül neki volt a legtöbb
tapasztalata. Trockij mindenekelőtt a háborús helyzet fontosságát hangsú267
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lyozta, amely olyan túlfeszített állapotot hozott létre, amelyben egy létező
forradalmi párt megadhatja a korszellemnek megfelelő irányt. Nincs már
meg a mindennapi élet rutinja, és a „legalitás hipnózisa” a proletariátus
fölött gyakorolt minden hatását elveszíti. Ha a II. Internacionálé teoretikusai és legfőképpen Kautsky végig úgy gondolták, hogy a parlamentáris
demokrácia (nemzeti keretekben) képes arra, hogy egyféle politikai matematika, kalkulus eredményeképpen végeredményben biztosítsa a munkásosztály hatalomra kerülését (a szocialista-szociáldemokrata pártok többségével a parlamentekben), akkor az oroszországi tapasztalat ezzel szemben
azt tette nyilvánvalóvá, hogy a szocialista hatalom egyetlen lehetséges formája a proletárdiktatúra. A tulajdonviszonyok megváltoztatása, a forradalom társadalmi alapja nem jöhet létre enélkül. Tehát az állam minden hatalmát, elsősorban az erőszakszervezeteket a proletariátus kezébe kell adni,
vagy ha ez nem sikerül (mert osztályalapon aligha sikerülhet), létre kell
hozni a saját szervezeteket. Van ennek egy általánosabb vonzata is, mégpedig, hogy le kell mondani a száz év alatt kialakult normatív rendről, a kialakult normák hatalmáról, azaz a polgári jogrendről. Ez egzisztenciális
kérdés: a proletariátus mindent megnyerhet, de ahhoz, hogy mindent
megnyerjen, a burzsoáziának mindent el kell veszítenie. Semmiféle kompromisszum nem lehetséges, csak az erő nyelvén lehet beszélni. A proletariátus szabadon dönthet az engedményekről, amely alatt a kispolgárságnak
és a középparasztságnak tett engedményeket kell érteni, ők átemelhetőek
az új társadalomba (később Trockij felismerte, hogy a szakértelmiség nélkül
sem lehet legalábbis az átmenetet biztosítani). Tehát a burzsoáziának mentálisan is el kell fogadnia, hogy egyetlen út van, le kell vonulni a történelem
színpadáról, minden ellenállást be kell szüntetni. Ahhoz, hogy ez az ellenállás gyakorlatilag is megszűnjön, teljes erővel, terrorral kell ellene fordulni, hiszen háborús körülmények vannak. És ez tagadhatatlan volt: egyrészt
az I. világháború következményeivel kellett számolni, másfelől pedig a kibontakozó polgárháborúval. 1919 októberében a Pétervár ellen északnyugatról támadó Nyikolaj Nyikolajevics Jugyenyics tábornok vezette fehér
hadsereget kellett visszaverni, 1919 és 1920 között pedig két fronton, a
Volga felől Moszkva felé támadó Anton Ivanovics Gyenyikin és Pjotr
Nyikolajevics Vrangel tábornokok hatalmas fehér hadseregét kellett leküzdeni, keleten pedig Alekszandr Vaszilijevics Kolcsak admirális szintén jelentős haderejét kellett lebírni.
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Trockij, a forradalmár marxista számára természetesen az elméleti kérdések is igen fontosak voltak. Ő is világtörténelmi folyamatnak (abszolút
történelmi szükségszerűségnek) tartotta a munkásosztálynak a szocializmus felé vezető útját, amelyet az első (imperialista) világháború megszakított. Ennek kirobbantásában a burzsoáziának még voltak eszközei, elsősorban a munkásarisztokráciával kötött paktuma. Ugyanakkor Trockij nem
becsülte le mindazt a kultúrát és lehetőséget, amelyet a polgári társadalom
a nemzeti demokráciákban a munkaszervezet és főleg a bérezési formák
szempontjából kifejlesztett. A bérezési formák sokaságát egyféle nemzeti
pedagógiának tekintette, amely elősegítette a törvényes megoldásokhoz
kapcsolódó előítéletek fennmaradását, valamint a mindenféle megalkuvásokat, az opportunizmust. Az imperialista háborús vereség meg kellett,
hogy mutassa a burzsoázia számára, hogy a nemzeti keretek között megvalósuló osztályuralomnak vége van, hogy a nemzeti demokrácia fundamentális eszméje a parlamentarizmussal együtt végképp megbukott. A burzsoázia végső tehetetlensége abban is megmutatkozott, hogy egyetlenegy
eszköze maradt, a lojális tisztikar. A nemzeti ideologéma bukása rámutatott
arra is – a történelmi marxisták, német szociáldemokraták számára is –,
hogy a nemzetek nem váltak „választói klubokká”, amelyben a szocialista
többség megszavazhatta volna a társadalmi forradalmat. Ellenkezőleg: az
erőszakos forradalom vált történelmi szükségszerűséggé, a kérdések a barikádokon dőlnek el – mint ahogy azt egykor a polgári harmadik rend tapasztalata bebizonyította. Semmiképpen sem lehet restaurálni a polgári
nemzeti demokráciát („teljes debilitásában”), ez nem egyéb, mint a reakciós utópiák táplálása. Történelmi kibontakozásban tehát – eltérően a demokrácia fentebb kifejtett metafizikájától – a proletariátus úgy tekint a
demokráciára, mint a burzsoázia kezében használatos eszközre, amelyet
bizonyos mértékben a proletariátus is használhatott, annak is a javára vált.
Ha azonban nem vetjük el – hangsúlyozta Trockij –, útját álljuk a történelmi kibontakozásnak. Nem ideális normákkal kell foglalkozni, hanem figyelembe kell venni a proletariátus reális politikai társadalmi igényeit,
szükségleteit, exigenciáit. A jelen polgárháborús helyzetben pedig élet-halál kérdése, hogy minden koncentrálható erőt a fehér ellenforradalom leverésére kell fordítani, minden eszközzel, kívül és belül – foglalta össze végül
a kibontakozás egyetlen irányát –, amelyen haladni lehet. Ebben – Marx
nyomán, aki több művében foglalkozott a párizsi kommün kérdésével –
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Trockij is azon az állásponton volt, hogy a párizsi proletariátus, mint a
kommün legfőbb ereje, illetve vezetői – két nagy koncepcionális hibát követtek el. Az egyik nagyon is konkrét tévedés volt: nem kellett volna – a
demokratikus normák értelmében – választásokat tartani, hanem minden
erővel üldözni kellett volna a burzsoázia védelmében felvonuló hadsereget
Versailles-ig, ahol a Thiers miniszterelnök vezette kormány székelt. „A polgárháborút nem lehet választások miatt megszakítani.” A másik – szervesebb kérdés – a szervezésé.
Minden forradalom sikere a maximális, mindenre kiterjedő szervezés
kérdése! – ebből nem lehet engedni, és ezt támasztja alá az 1905-ös, majd
az 1917. júliusi forradalmi kísérlet sikertelensége is. Híres művében – Gondolatok az erőszakról – annak idején Georges Sorel az egyetlen lehetséges
módot, amelyben a burzsoázia osztályuralma megdönthető, a munkásosztály háborús jellegű általános politikai sztrájkjában látta. Nos, az orosz forradalom háború is volt, a szó legszorosabb értelmében. Ennek sajátos morbid következménye az, hogy a háborús áldozatokat nem kellett a
forradalom, illetve a forradalmi terror áldozatainak tekinteni – Trockij sajátos logikája szerint. A szervezés nyilván az államhatalmi szervek, a közigazgatás, infrastrukturális logisztika fölötti totális ellenőrzést, annak uralását és vezetését jelenti, valamint – az új szükségleteknek megfelelő
szervezetek létrehozását. Az osztálylogika – szemben az ideologikus nemzeti logikával – kognitív, mentális kérdés is. Ebben kell gondolkozni, hogy
létre tudjuk hozni a tisztán politikai exigenciákat. Ezek pedig azt mutatják,
hogy a demokratikus képviseletnek nem a parlamentekben a helye, hanem
a népi tömegek közvetlen közelében. A szovjet tapasztalat, a tanácsok
bevezetése megmutatta, hogy ezek sokkal komplexebb, szervesebb, tisztességesebb kapcsolatot biztosítottak a katonák és a munkások, majd a parasztság, a népi tömegek többségével. (A falusi szovjetekben az ún. szegénybizottságok a szegényparasztságot hozták vezető helyzetbe.) Továbbá és
elméletileg: a szovjetek a többséget nem statikusan fejezik ki, hanem dinamikusan fogalmazzák meg. A forradalmi diktatúra útján a proletariátus azt
mutatta meg, hogy nem különböző pártokkal rivalizál, nem „művészkedik
összefüggéstelenül”, hanem maradéktalanul fel tudja mutatni az összes osztályok érdekeltségét. Ezt sokkal inkább képes megtenni, mint a parlamen-
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táris demokrácia. Ugyanakkor a tudatosodás, tudatosítás, a politikai kultúra kialakításának az eszközei is lehetnek.
A terrort is meg kellett szervezni: 1917-ben a népbiztosok tanácsa létrehozta az Összoroszországi Rendkívüli Bizottságot az Ellenforradalom elleni
Harcra (közismert nevén VCK-CSEKA), Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij vezetésével. Ez 1921-ig működött ebben a formában, amikor is
helyét átvette az Állami Politikai Hatóság (GPU). Ezek a politikai-állambiztonsági szervezetek szakmailag kivitelezték a tömeges megfélemlítéseket, elhurcolásokat és kivégzéseket, amelyeknek tíz-, majd százezerszámra
estek áldozatul az „ellenforradalmi elemek”. Ez volt a szervezetileg is tökéletes, történelmi nagyságrendű újítás, a vörös terror.
A polgárháború befejeztével a munkásosztály diktatúrája majd kibontakoztatja összes teremtő erőit is, ez lévén tulajdonképpeni történelmi hivatása a marxista logika szerint, ami azzal jár, hogy a tudatukban visszamaradt tömegek is fel tudnak zárkózni a történelmi perspektívához. Immár a
forradalmat követő szakaszra tekintve: a kötelező munka racionális alkalmazásával, valamint a javak központosított elosztásával az új rendszer mindenkit bevon a gazdaság rendszerébe, a szovjetek szervezőmunkája által. A
szovjetek, amelyek a forradalom alatt és az azt követő periódusban a politikai hatalom szervei – „minden hatalmat a szovjeteknek!”, szólt a híres jelszó –, majd átalakulnak gazdasági szervezetekké. Mindezek a kérdések
megannyi elméleti és gyakorlati-tapasztalati perspektívát jelentenek a terror metafizikai kérdésének vagy sokkal inkább történeti problematikájának
a megoldásában. A terror tehát jóval összetettebb jelenség, mint ami a közvetlen (sokszor individuális) cselekvésből fakadna. Trockij álláspontja
mindezeknek a fényében kategorikus volt. Hangsúlyozta, hogy a terror
sokkal inkább természeti jelenség, a természetjog része, mint ahogy azt a
teoretikusok el tudnák gondolni. Nem helyzeti és kontingens fenomén,
ahogyan az a különböző (bajor, magyar) tanácsköztársaságok tapasztalatában megmutatkozott. Nem is immanens, önmagában álló érték – ahogyan
azt a közvetlen cselekvés (action directe) teoretikusai olyannyira szeretik
hangoztatni. Ez megmutatkozott az európai vallásháborúkban is (itt Trockijnak feltétlenül igaza van, hiszen a békekötő felek is tudatában voltak
annak, hogy Európa lakosságának az egyharmada odaveszett…). A francia
forradalom jakobinusai is felismerték a természeti szükségszerűséget, amikor – kezdetben és ideologikusan – a hatalom alapjának a városi szegény271

EME
séget tekintették. A harc tapasztalata minden esetben a szélsőségesség volt
– hangsúlyozta Trockij –, ez pedig mindig az ellenállás, a reakció erejétől
függ, amelyben belső és külső összefüggések egyaránt munkálnak. Minél
erősebb a legyőzött osztály ellenállása, a kényszer (immár nem a törvényé)
és az erőszak annál vehemensebb lesz, és a terror rendszerévé alakul. Az
orosz forradalmat tekintve: 1917-ben a Pétervár elleni, külföld által vezetett támadás – a kadettok lázadását is ideértve – hatott oda, hogy a munkásosztály felismerte, minden erővel katonailag kell csapást mérnie életben
maradása érdekében. Ezek a körülmények eloszlatták a zavarodottságot, és
megmutatták, hogy a kormányzati terror legkegyetlenebb módszereihez
kell nyúlni. Tehát nem úgy kell gondolkodni, ahogyan Kautsky teszi, hogy
a foradalomnak valamiféle implikátuma lenne az ellenőrizhetetlenné váló
terror és a fegyveres felkelés. A terror mint önmagában álló érték, „en soi”
valóság, banalitás. Ellenkezőleg, nagyon is konkrét kérdésekről van szó: a
forradalom azt kéri a forradalmi osztálytól, hogy minden eszközt bevessen
a cél elérése érdekében, ha kell a terrorizmust is, ha ez szükséges. Az kétségtelen, hogy minden ellenszegülést a leghatározottabban, fegyverrel kell leverni. Lehet-e mindezzel emberi jogi argumentumokat szembehelyezni?
(Az emberi élet mint legfőbb érték kérdéséről van szó elsősorban, aztán
szabadság, méltóság …) Az élet mindenekfelett való, abszolút értékét (és
ami ebből fakad, a védelmét) régen kétségbe vonta a munkaerő árujellege,
a kapitalizmus alapja, a legaljasabb formára lehetséges átváltoztathatósága.
Ugyanehhez járul az imperialista háború tapasztalata, amelyben a munkásés paraszti tömegeket szemrebbenés nélkül küldte vágóhídra a nemzeti
burzsoázia.
Fontos hangsúlyozni, hogy itt Trockij továbbra is a tiszta osztálylogika
szerint ítélt – de véleménye legalábbis az Osztrák–Magyar Monarchia, Németország és éppen Oroszország szempontjából kérdéses. Ezzel szemben
hangsúlyozni kell, hogy a forradalmi terror legfontosabb eszköze a megfélemlítés – ezt a formát alkalmazták tömegével a középparasztság esetében
–, végső formája a halálbüntetés, de ez a háborús összefüggésekben relatíve
ítélhető meg. A végső kritérium a hatékonyság: a terrornak abszolúte hatékonynak kell lennie azzal az osztállyal szemben, amely nem akarja elhagyni
a történelmi játszóteret.
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Ideológia – kommunikációs funkcióban

Az ideológiakritikának jelentős hagyományai vannak az erdélyi magyar
elméleti kultúrában. Elsősorban a Bretter György munkásságára kell itt
hivatkoznunk, aki élete utolsó éveiben ideológiakritikusként határozta
meg magát és több jelentős, eredeti szemléletről tanúskodó írást is szentelt
a kérdésnek (ezekre majd a későbbiekben fogunk hivatkozni).
Az ideológiakérdésnek óriási irodalma van.1 Ennek a problematikájába
itt nem megyünk bele, csak azt kívánjuk jelezni, hogy mivel az ideológia
önmagát is ideologikusan fogja fel Mannheim Károly alapvető megállapítása szerint, gyakorlatilag tehát polifunkcionális eszmei képződmény –
lehet. Filozófiai értelemben is várható volt, hogy a szubsztanciális meghatározások után egyszer elkövetkezik egy olyan kísérlet is, amely a funkcionális meghatározás metodológiája szerint jár el (Ernst Cassirer
tudományfilozófiai tipológiájában benne volt ez a lehetőség. Ő, amint ismeretes, alapvető művében a meghatározások két típusáról, szubsztanciális
és funkcionális meghatározáslehetőségekről írt).
Taraş György összefoglalása szerint,2 az egyik első próbálkozás az ideológia problémájának a marxizmus (valamint a szubsztanciális-oksági definíciók – tesszük hozzá) kereteiből való kivonására a Niklas Luhmanné volt.
Luhmann Igazság és ideológia című tanulmányában megpróbált egy alternatívát kidolgozni a marxizmus kérdésfeltevésére. Ennek az alternatívának
a kiindulópontja a következő: Marx és a marxizmus nyomán létrejött tudásszociológia „azért, hogy a gondolkodásnak a közvetlen igazságra vonatkozó igényét szétzúzza, a képzetek okaihoz nyúlt vissza.” Ez azonban több
szempontból is problematikus. Főleg azért, mert ez már önmagában egy
ideológia – az újkori tudományeszmény – legitimációját szolgálta. A képzetek helyességeként értett igazságot valamiképpen bizonyítani kell – az

1 Magyar nyelvterületen a legutóbbi kiváló összefoglalás a marxi ideológiáról:
Kiss Viktor: Marx @ Ideológia. L’Harmattan, Budapest, 2011. A különöböző marxizmusok tipológiájával kapcsolatban lásd Kiss Endre: Marx lábnyomai és átváltozásai. c.
kiváló öszefoglalását. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013.
2 Lásd Taraş György: Ideológia és tudomány. Kellék 2001. 18–20., 301‒311.
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illatozó virág pompája már nem magáért való bizonyosság, hanem magyarázatot igényel. A marxizmus ilyen oksági magyarázatokkal operál. Az ideológia problémájának az értelme nem az oksági magyarázattal, hanem a
funkcionális gondolkodás keretei között ragadható meg adekvát módon,
véli Luhmann. Mindennapi cselekvéseimet például önmagam számára teljes mértékben érthetően élem át, anélkül, hogy a célra vagy az okra rákérdeznék. Benne élek az adott szituációban. Amikor belépek egy problémaszituációba, csak akkor értem meg a cselekvéseimet úgy, mint egy ok
következményeit, vagy eszközök és célok rendszerét. Ekkor azonban a cselekedet lényegére már nem mint valami időtlen lényegiségre gondolok,
hanem inkább arra, hogy a cselekvés során más lehetőségekkel is szembetalálkozom. Az ideológiában nem az igazságról van szó, hanem a hatásokról.
Így az, hogy elrejti a maga lényegét, az ideológia esetében nem jelent mást,
minthogy cselekvést igazoló mivoltában felcserélhetőnek bizonyul, hiszen
funkcionálisan tekintve az egyes lehetőségek is felcserélhetőnek bizonyulnak. Éppen ez az ideológia lényege – írja Luhmann –, a felcserélhetőség;
ismertetőjele pedig „az átgondolt legitimáció, az igazoló struktúra nyíltsága…”. A funkcionalista gondolat azonban más összefüggésekben is megjelenhet és meg is jelenik. Kallós Miklós, a Korunk legtermékenyebb és legszínvonalasabb ideológiai házi szerzője – aki a kérdést a szocialista tudat
elvi-elméleti dimenziójába emelte – írta 1971-ben:
„A valóságban a kommunista mozgalom, a munkásosztály
elmélete – bármily rigurózus tudományossággal munkálkodjunk is kategóriarendszerének további kiépítésén – nem veszíti el
ideologikus jellegét. Minden olyan eszmerendszer, amely genetikusan (tehát eredetét, kialakulását tekintve) és funkcionálisan
(azaz szerepét és hatékonyságát tekintve) egy társadalmi osztályhoz, réteghez s más hasonlóhoz kapcsolódik – ideológia. Mindaddig, amíg – Gramsci kifejezésével élve – a társadalom nem
válik egységessé, amíg a társadalomban különböző és egymással
ellentétes érdekű csoportok léteznek, a társadalomtudományi
ismeretek szükségképpen ideologikus jellegűek maradnak”.3

3 Kallós Miklós: Ideológiánk és politikánk összhangja. http://epa.oszk.hu/00400/
00458/00406/pdf/Korunk_EPA00458_1971_04_503-511.pdf. 1967-ben jelent meg
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A parttalan legitimáló funkció magyarázza az ideológia fogalmának negatív mellékzöngéit: legitimálni, bármit bármilyen áron. A nagy októberi
szocialista forradalmat követően a teoretikusok (Lenin és Trockij, majd jóval brutálisabban Sztálin) egy „nyíltan” ideologikus társadalmat akartak
megteremteni, amelyben a vezetőerő (a munkásosztály élcsapat pártja) az
állami, gazdasági, politikai és kulturális – össztársadalmi – méretű cselekvés abszolút minden összefüggésében „közérthető” ideologémákra bontja
le a szükséges cselekvési irányokat. Ebben a referenciális rendszerben a központi téma a tízmilliók pusztulásával járó osztályharc volt.4 Ennek legáltalánosabb értelmű megfogalmazását Lev Trockijnak köszönhetjük, aki
Életem című kapitális szintézisében – már-már poétikusan és archetipálisan
– a következőképpen fogalmazott: „A szocialista nevelés céljait elválaszthatatlanul összekapcsoltuk a háborúéval. A tűzben öntudatra ébredt eszmék
erőteljesen és mindenkorra beépülnek”. Itt természetesen nem térhetünk
ki arra, hogy mennyire megvolt a beépülésnek az alapja az akkori Oroszországban: a szociális elégedetlenség, amelynek formális megfogalmazói már
megvoltak a katona- és munkástanácsok képviseleti rendszerében. Erre
csak rá kellett szervezni a bolsevik ideológiát, miáltal valóban tízmilliós
tömegek váltak reálisan indoktrinációs alanyokká. Lelkesen harcoltak a vörös hadseregben, és építették a hadigazdaságot, amint azt szintén Trockij
összefoglalta.
Senki nem vonhatja kétségbe, hogy a kapitalizmusproblematika (bármennyire is megváltozott a kapitalizmus) mindig is felszínen fogja tartani
a marxi kapitalizmus- és társadalomkritikai problematikát. Ehhez manapság a prekariátus egyre nyomasztóbbá váló kérdésköre is hozzájárul. Van
még azonban valami, ami az ideologikus marxizmus képviselőinek figyelmét mindig is elkerülte: a marxizmusban rejlő metafizikai mag. Erre Philippe Sollers figyelmeztetett 1977-ben megjelent híres könyvében (Les

Kallós Miklós Ideológia és tudomány c. írása a Korunk 1967/12. számában, majd ugyanezzel a címmel a korszak szemináriumaiban és oktatásában használt kis könyvecske
(Politikai Könyvkiadó, 1972). Terjedelmesebb összefoglalást jelentetett meg a korszak
dogmatikus filozófiatörténésze: Sándor Pál: Az ideológiáról. Gondolat, Budapest, 1972.
4 Ennek a végét Romániában közismert módon Nicolae Ceauşescu jelentette be.
Ugyanő kezdte kiépíteni a hatvanas évek végétől a nacionálkommunista ideologémarendszert.
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maîtres penseurs, Bernard Grasset, Paris), azaz, hogy a marxi elméletben a
forradalom nem csupán forradalom, hanem határátlépés (transzcendencia)
az emberi lét tekintetében, a tiszta destrukció, az örök Nagy Játék, maga a
Fatalitás.
A következőkben kísérletet teszünk – pro domo – egy nagyon sajátos
ideológiai funkció meghatározására. Éspedig arra, ahogy a romániai politikai viszonyok között, a hatvanas–hetvenes években a pártideológiát kommunikációs célokra, kvázi politikai funkcióban lehetett használni, ideigóráig. E funkcióval kapcsolatos első megfigyeléseink a Gáll Ernő levelezése
kapcsán5 bontakoztak ki, további szándékunk egy hosszabb Korunk-keresztmetszetben is kitérni az ideologikus funkciók kérdésére.
Ehhez kapcsolódva itt csak annyit kell még megjegyezni, hogy a romániai magyar értelmiség is átment az ideológiai öndetermináció bizonyos
szakaszain: a marxizmus a két világháború között, a leninizmus és a sztálinizmus egy-egy szakasz uralkodó ideológiai képződményei voltak. Ennek
egyik színvonalasabb képviselője éppen Gaál Gábor volt, akinek Tóth Sándor szentelt monográfiát (1971) – nem minden ideológiai célzatosság nélkül: Ekkoriban a „tiszta” marxizmushoz való visszatérés már afféle értelmiségi védműként kezdett szerepelni az alakuló nacionálkommunista
ideológiával szemben. A korszak honi marxistái – számomra máig érthetetlen módon – nem vetettek számot azzal, hogy a marxi társadalomelmélet
tudományos objektivitását (az ideológia alapját) már a 20. század tízes évtizedeiben alapos kritika érte. Ennek egyik színvonalas képviselője Georges
Sorel volt, aki az erőszakról szóló korszakos jelentőségű vázlatában akkor
még bizonyos reményekkel tekintett a leninizmus kibontakozására. A marxizmus tudományos objektivitását megalapozó A tőke gazdaságelméletének
problematikusságára, a matematikai számítások eredendő hibáira többen is
rámutattak. Bretter György – akkor még nem ideológiakritikusként – két
színvonalas írásában is reflektált az elmélet és ideológia diskurzusproblémáira. A filozófiai megközelítésben azonban már felsejlenek az ideológia
belső korlátai:
5 Ezért hosszabban hivatkozunk e levelezéssel kapcsolatos írásunkra: Gáll Ernő
levelezése: eszmék, eszmények, ideologémák. In: Egyed Péter: Irodalmi rosta. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2014.
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„Az átmenetek hiányoznak: az ideológia vagy csak a közvetlennel, az adottal foglalkozik, vagy valami távoli és megragadhatatlan után sóvárog. Az ideológiának ezt az állapotát le kell
küzdeni, ez célja is, feltétele is a haladásnak”.6

Részben ez magyarázza, hogy a Bretter-tanítványok aztán végképp az
elmélet felé fordultak, emígy egy generációs ideológiát is meghatározva
(frappáns példájaként az ideológia mindenkori kétértelműségének és funkcionalizmusának). A „szövegek” státusba emelése egyrészt megfelelt a korszak textualista (Kristeva, Genette) ideológiájának, másrészt éppen az
adottságokat és a relatív igazságokat képviselte, az ideológia meghaladásának bretteri feltételeit.
Önmeghatározásában az új Korunk már csak nevének okán sem lehetett
független a régi Korunktól. Ama „régi” Korunk ideológiai öndefiníciója szerint baloldali, antifasiszta, marxista, humanista orgánum volt, az új pedig
– legenyhébb megfogalmazásában – sem lehetett utódja a réginek. Méliusz
József azonban kétségkívül ama antifasiszta, baloldali, marxista, humanista
hagyomány (népfront, romániaiság) autentikus képviselője volt, és azáltal,
hogy magas állami funkciókba helyezte az 1949–1955 között ítélet nélküli börtönbüntetését szenvedő írót, még a román pártvezetés is ezt ismerte
el, Méliuszt a „tiszta vonal” képviselőjének tartva. Az 1978. február 27-én
Gáll Ernőnek írott levelében – nem mellesleg az egyik leghűségesebb barát
és eszmetárs, akinek álláspontjára a fentiek miatt is, a Korunk főszerkesztője mindig tekintettel volt – Méliusz a következőképpen fogalmazott:
„Az indulás éveinek illúzióitól eltekintve, egyre inkább meggyőződésemmé vált, hogy ez a lap csak a régi Korunk címét viseli, de azt nem folytatja. Már kezdettől fogva nem folytatta.
Nem egy örökséget vett át, hanem valami egészen mást teremtett. Ennek ellenére, és erre emlékezned illik, mindig is megvolt
a pozitív véleményem a lap pozitív értékéről, védtem a lapot,
most is védem, mert úgyszólván az egyetlen tényleg-lapunk.
Békítettem a megsértetteket, nyugtattam a megbántottakat, és

6 Bretter György: Ideológia és kritika. In: Itt és mást. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979, 174.
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helyzeted magyarázva igyekeztem hozzád terelni az eltávolodókat vagy magukat eltávolítottnak vélőket. De ettől az ’utódlap’
még mindig csak címében utódlap, és nem folytatás. Ha tehát a
Gaál-féle [Gaál Gábor] Korunkról beszéltem, írtam, teljesen
logikátlan lett volna a jelenlegi és az első Korunk közé egyenlőségjelet tenni”.7

Ezek a mondatok megdöbbentették, „erősen sokkolták” Gáll Ernőt, és
volt is miért, hiszen ha az új Korunk nem antifasiszta, marxista, baloldali és
humanista, akkor milyen legitimitást mutathat fel a RKP ideológiai kontextusában és nyomásával kapcsolatban – amely a nyolcvanas években persze a legkevésbé sem hivatkozott már ezekre az ideologikus komponensekre, de a múltra vonatkozóan mégsem tagadhatta meg azokat?! Egyszóval,
alkalmasint Méliusznak ez a megjegyzése, ha nyilvánosságot kapott volna,
sem lett volna kedvező a Korunkra és főszerkesztőjére nézve, hiszen az 50
éves Korunk ünneplésekor Nicolae Ceaușescu-levél hangsúlyozta ilyen értelemben a források fontosságát, méltatva Gaál Gábor szerepét és érdemeit.
Idézzük tehát magát a levelet:
„NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS ÜZENETE A Korunk folyóirathoz, megjelenésének 50. évfordulója alkalmából
Kedves elvtársak! A Korunk folyóirat kolozsvári megjelenésének 50. évfordulója alkalmából a legmelegebben gratulálok a
szerkesztőségi kollektívának, e fontos hazai kiadvány összes
munkatársainak és olvasóinak. Ugyanakkor ezekben az ünnepélyes pillanatokban mély tiszteletemet szeretném kifejezni a
Korunk folyóirat megalapítói iránt, országunk marxista szemléletű jeles művészeti és kulturális személyiségei iránt, akiknek a
sorában főszerepet töltött be Gaál Gábor, a nagy író és publicista, a romániai forradalmi értelmiség kiemelkedő alakja, aki hévvel küzdött a társadalmi és nemzeti igazság nemes eszményeiért, a
román nép és az együttélő nemzetiségek közötti testvériségért.
A Korunk ‒ a Román Kommunista Párt közvetlen irányításával ‒ már első számaitól kezdve, félévszázaddal ezelőtt foko-

7 Gáll Ernő: Levelek 1949–2000. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2009. 254.
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zott és értékes tevékenységet fejtett ki, következetesen harcolt
munkásosztályunk tudományos világ- és társadalmi szemléletének,
a forradalmi humanizmusnak az előmozdításáért, a dolgozók
létfontosságú törekvéseinek a meg-valósításáért, egy új, demokratikusabb és méltányosabb társadalomért. Határozottan pártunk
marxista-leninista ideológiájának és politikájának az álláspontjára helyezkedve, a folyóirat következetesen harcolt a retrográd
burzsoá gondolkodás és mentalitás áramlatai ellen, határozottan
szembeszállt a sovinizmussal, a kizsákmányoló osztályok nemzeti
viszály-keltési politikájával, erőteljesen és szenvedéllyel tevékenykedett az összes hazai dolgozók testvériségéért és szolidaritásáért, tekintet nélkül nemzetiségükre. A folyóirat úgyszintén értékesen hozzájárult országunk haladó kulturális életének az előmozdításához, az emberi szabadság és méltóság nemes eszményeitől
áthatott, a dolgozó tömegeknek a burzsoá-földesúri uralom és elnyomás felszámolásáért vívott harcából ihletődött irodalmi-művészeti alkotások ösztönzéséhez. A kiadványt 1940-ben, a bécsi
diktátum után betiltotta a Horthy-rezsim, s ez meggyőzően bizonyítja a Korunk folyóirat haladó társadalmi és nemzeti pozícióját, fontos szerepét, amelyet a Román Kommunista Párt által
megszervezett és vezetett antifasiszta harcban, az erdélyi haladó
értelmiségnek a reakció és a háború elleni egyesítésében és mozgósításában töltött be. Románia fasiszta iga alóli felszabadulása után
a Korunk folyóirat újrakezdte tevékenységét, értékesen hozzájárulva ahhoz az egész harchoz, amelyet pártunk az ország demokratizálásáért, a politikai hatalom kivívásáért, a szocialista forradalom diadaláért és a társadalomnak a szocializmus napfényes
útján való forradalmi átalakításáért vívott. Nagyra értékeljük a
kiadvány hozzájárulását a Román Kommunista Párt marxistaleninista nemzeti politikájának a megvalósításához, a román,
magyar és más nemzetiségű dolgozók megbonthatatlan barátságának és egységének a megszilárdításához a haza felvirágoztatásáért
és az új társadalmi rendszer Románia földjén való felépítéséért
folytatott közös munkában és harcban.
A XI. kongresszus történelmi jelentőségű határozatai, a párt
programja ‒ amelyek kijelölték a sokoldalúan fejlett szocialista
társadalom megteremtésének és országunk kommunizmus felé
való haladásának a távlatait ‒ felelősségteljes feladatokat és kö-
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telezettségeket rónak az összes dolgozókra, tehát az értelmiségre, a publicistákra, a művelődési és művészeti dolgozókra is.
Ebbe a keretbe kell beilleszkednie a Korunk folyóirat jövőbeli
programjának, céljainak és főbb tevékenységi irányvonalainak
is. Tovább ápolva gazdag forradalmi hagyományait és szakadatlanul fejlesztve harcos jellegét, a Korunk folyóirat arra hivatott,
hogy állandóan tevékenységének középpontjába helyezze a pártunk és államunk általános politikája megvalósításáért vívott harcot, a dolgozóknak a dialektikus és történelmi materializmus, a
marxista-leninista tanítás, a hazafiság és a proletár nemzetköziség
szellemében, a szocialista hazánk iránti, az egész nép jóléte és boldogsága iránti tántoríthatatlan hűség szellemében történő nevelését. Az ünnepi évforduló alkalmából egyre nagyobb sikereket
kívánok a folyóirat szerkesztőségi kollektívájának és összes
munkatársainak a párt és a nép által rájuk bízott nemes küldetés
teljesítéséhez, a szocializmus és a kommunizmus hazánkban való
diadalát, Románia Szocialista prosperitását és dicsőségét szolgáló
tevékenységükhöz”.

Kétségtelen, hogy a fenti levél egy tiszta ideologémákból szerkesztett szuperstruktúra. Nem találunk olyan mondatot, amelyben ne egy ilyen
aszkriptor szerepelne. A szövegben kurzivált ideologémák (kifejezvén a párt
– pártunk! – marxista-leninistai ideológiáját és politikáját) még viszonylag
„szelídek”, ámbár némi ellentmondás már felbukkan a tekintetben, hogy (a
nemzetiségi vonatkozásokra való tekintettel) egyrészt még használja a szöveg
második bekezdésében a román, magyar és más nemzetiségű dolgozók megbonthatatlan barátsága és egysége ideologémáját, ugyanakkor a szöveg első
részében már felbukkan az összes hazai dolgozók testvériségéért és szolidaritásáért, „tekintet nélkül nemzetiségükre” baljóslatú homogenizációs ideologémája.
A Korunk szerkesztősége által jegyzett válaszban szinte tükörrendszerben, szimmetrikus szinoptikus felületen bukkannak fel ugyanazok az
ideologémák, mintegy az elfogadást, a konszenzust kifejezve, a további
kommunikáció megingathatatlan (?) alapjának szánva azt. Nos, ez a struktúra 1984-ig tartott ki, amikor az RKP minden további ilyen jellegű kommunikációt beszüntetve, hozzálátott a magyar nemzetiség kulturális intézményeinek az elsorvasztásához és fokozatos felszámolásához. Íme tehát a
válaszlevél tükörideologémái:
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„A Román Kommunista Párt Központi Bizottságához, az
Államtanácshoz, Nicolae Ceauşescu elvtárshoz:
A kiadvány félszázados évfordulója megünneplésének szentelt gyűlés kiváló alkalom számunkra, a Korunk szerkesztői és
munkatársai számára, hogy ismét kifejezésre juttassuk mély hálánkat a párt iránt, Ön iránt, tisztelt és szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs, megerősítsük teljes csatlakozásunkat a párt politikájához és ideológiájához. Fogadja, mélyen tisztelt főtitkár
elvtárs, legmélyebb és legőszintébb köszönetünket a nagy megtiszteltetésért, amelyben folyóiratunkat részesítette, meleg hangú és megható üzenetéért, a Kulturális Érdem Érdemrend I.
Fokozatának adományozásáért. A hozzánk intézett szavaiból
világosan leszűrtük az előttünk álló nagy feladatokat. E feladatok pontosan és bölcsen megjelölik a követendő utat. Üzenetének mozgósító gondolatai, elismerő megállapításai alapul
szolgálnak egész munkánkhoz, még inkább mozgósítanak bennünket arra, hogy a Korunk a harcos marxizmus, a forradalmi
humanizmus örökké eleven fóruma legyen.
A Korunk már megjelenésétől kezdve, a kizsákmányoló
rendszer nehéz éveiben, következetesen küzdött a munkásosztály forradalmi koncepcióinak terjesztéséért, lankadatlanul munkálkodott nemzetiségi különbség nélkül az összes hazai dolgozók
testvériségén és szolidaritásán, azon, hogy mozgósítsa őket a Román Kommunista Párt vezette forradalmi harcra a burzsoá rendszer ellen, a demokráciáért és a szocializmusért.
A mi éveinkben a civilizáció és a kultúra újabb csúcsainak
meghódításán fáradozó népünk általános erőfeszítésébe bekapcsolódva, a folyóirat igyekezett hozzájárulni az olvasók neveléséhez a Román Kommunista Párt politikájának szellemében, a
kommunista öntudat kialakításához, a szocialista hazafiság és a
proletár internacionalizmus elveinek ápolásához, a közös hazánk,
Románia Szocialista Köztársaság iránti szeretet és ragaszkodás érzéseinek ápolásához.
Az évforduló alkalmából a Korunkhoz intézett üzenetben
annak a gondoskodásnak a jelét látjuk, amelyet pártunk és személyesen Ön tanúsít az összes dolgozók iránt, tekintet nélkül
nemzetiségükre. A bizalom és munkánk megbecsülésének jelét
látjuk benne, a bizalmat, amely számunkra a legerőteljesebb
ösztönző munkánk tökéletesítésében.
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Vállaljuk Ön előtt, igen szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs,
hogy mindent megteszünk a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom felépítésére és Románia kommunizmus felé haladására vonatkozó program megvalósításáért, még hatékonyabban hozzájárulunk olvasóink szocialista öntudatának formálásához, az új
ember kialakításához a szocialista etika és méltányosság magas
követelményeinek szellemében. Biztosítjuk, tisztelt főtitkár elvtárs, hogy a többi társadalmi politikai és kulturális folyóirattal,
az egész ideológiai fronttal együtt minden erőnket a párt általános, bel- és külpolitikájának szolgálatába, szeretett hazánk, a
szocialista Románia civilizációja és kultúrája szüntelen virágzásának szolgálatába állítjuk”.

A Korunk szerkesztői által jegyzett szöveg8 ideológiaifront-meghatározásában némileg idegen elem a harcos marxizmus, a forradalmi humanizmus, ámde a többi hivatkozás már otthonos, beleértve a többletet, a hivatkozást az etikai kódexre. Furcsa ideologémák ezek: a kortársak nagyon is
tudták, hogy reális tartalmuk nincs, az égvilágon nem jelentenek semmit a
valóság viszonylatában, autoreferenciálisak, és még a pártkonferenciák és
kongresszusok programszövegeiben is csak szintaktikai értelmük van. Kimondottan az ideológiakritika szempontjából nézve voltaképpen nem is
reális ideologémák, ti. semmiféle jövőbeli politikai cselekvésnek sem irányító eszméi. (Akkoriban a romániai politikai élet irányítása kizárólag Nicolae Ceaușescu és neje, korlátozottabb terjedelemben a Politbüro és a
pártapparátus, valamint a Szekuritáte kezében volt, kézivezérlés-jelleggel.)
Az 1976. március 6-án Cornel Burtică KB-tagnak intézett levélben
idézve találjuk meg a Korunk további szerkesztői tevékenységére vonatkozó
legitimációs hivatkozási bázist, a Ceaușescu-levélből idézve:
„szeretném meleg hódolatomat kifejezni a Korunk alapítói
előtt – hazánk e neves, marxista neveltetésű írástudói és művészei előtt, közülük is a kiemelkedő szerepű Gaál Gábornak, a
nagy írónak és publicistának, a romániai forradalmár értelmiség

8 Számos ideológiai „kopfot” és egyéb ilyen jellegű szöveget Herédi Gusztáv
szerzett.
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ragyogó alakjának, aki hévvel harcolt a társadalmi és nemzeti
igazság nemes eszméiért, a román nép és az együttlakó nemzetiségek közötti testvériségért”.9

Mellesleg nem érdektelen nyomatékosítani az idézett társadalmi és
nemzeti igazság, valamint testvériség eszméinek, mint a mátrixot gazdagító
komponenseknek a jelenlétét ebben a felsorolásban. Ugyanabban az évben
Gáll Ernő még írt egy levelet Cornel Burticának, a szerkesztendő 1976-os
jubileumi évkönyv margójára, de már a politikai nevelés és a szocialista
kultúra kongresszusa (baljós!) munkálatainak a szellemében, ahol a követendő célokat – implicite a Korunk programját – ama elriasztó bükkfanyelven a következőképpen volt kénytelen megfogalmazni:
„A Politikai Nevelés és a Szocialista Kultúra Kongresszusának munkálatai szellemében szeretnénk egyre fokozottabban
hozzájárulni a párt ideológiai programjának életbeléptetéséhez,
s maximális hatékonysággal kívánunk harcolni a román nép és
az együttlakó nemzetiségek közötti egység és testvériség megszilárdításáért, ezért egész tevékenységünket azok a becses útmutatások vezérlik, amelyeket Nicolae Ceauşescu elvtárs a folyóirat
ötven éves megjelenése alkalmából intézett hozzánk. 1976 óta,
a tudományos-technikai forradalom ötéves tervének első évétől
kezdődően még nagyobb feladat hárul ránk, ha folyóiratunk
összetett profilját tekintjük: ahhoz, hogy hazánk teljes gazdasági
és szociális tevékenységét magasabb szintre emelhessük, a párt
által leszögezett komplex programból fakadó összes feladat példás elvégzésére kell buzdítanunk az olvasók tömegét”.10

Egy pillanatig sem akarjuk azt állítani, hogy az ilyen és ehhez hasonló
megfogalmazások azt jelentették volna, hogy akár Gáll Ernő, akár a Korunk akkori szerkesztőségének a tagjai elfogadták volna, avagy akár a legcsekélyebb mértékben magukénak érezték volna az ilyen és az ehhez hasonló megfogalmazásokat. A párthatározatok elképzelései nem működhetnek

9 I. m. 176.
10 I. m. 203.
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ideologémákként, de működésüket tekintve hasonlíthatók azokhoz. Az
állami cenzúra megszüntetésével és a többszintes pártcenzúra intézményének a bevezetésével (1977 nyarától) a legfelsőbb pártvezetés a főszerkesztőket is a legalacsonyabb városi pártbizottságok ideológiai és propaganda-,
sajtófelügyeleti szervei alá osztotta be. Ez rendkívüli „lefokozás” volt ahhoz
a rendszerhez képest, amely a központi lapok kiértékelését a RKP KB Ideológiai Bizottsága hatáskörében tartotta (ennek volt a titkára Cornel
Burtică), s eredetileg a főszerkesztők is ide tartoztak „elszámolással”.
A Korunkban azonban számos olyan szöveggel is találkozunk, amelyek
– főleg a hetvenes években – a szocialista humanizmust kívánták rendszerré fejleszteni. A már idézett Kallós-szöveg elméletiesebb megfogalmazásában:
„A Román Kommunista Párt program jellegű dokumentumai, politikai vonala és tevékenysége egyaránt azt bizonyítják,
hogy pártunk politikájának központjában az ember áll, e politika célja a dolgozó ember gazdasági és szellemi szükségleteinek
növekvő mértékű kielégítése, boldogsága társadalmi feltételeinek a megteremtése. Ennek megfelelően a párt ideológiai munkája is az emberre összpontosít, arra irányul, hogy a szocialista
társadalom emberének világnézetét, erkölcsét, kultúráját, szellemi arculatát alakítsa és fejlessze a marxista tanításoknak, a kommunista eszményeknek megfelelően”.11

A hatvanas évek végének nyitási korszakában az ideologikus rendbe belefért a társadalomirányítás új modelljének, a szocialista demokráciának a
víziója is. (Tegyük hozzá, igen rövid ideig, 1971-ig.) Ezt a diskurzust a
Korunk teoretikus szerzői12 megpróbálták domesztikálni, a népszuverenitás és kollektív bölcsesség irányába terelni, némi populista felhangot adva
az eredeti mondanivalónak:

11 http://epa.oszk.hu/00400/00458/00406/pdf/Korunk_
EPA00458_1971_04_503-511.pdf
12 Nagy György‒George Tomuţa: Hatékony pártvezetés ‒ szélesedő demokrácia.
Korunk XXVII. évf., 8. szám, 1968. augusztus.
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„A társadalomirányítás új formái és módszerei önmagukban
természetesen nem elegendők ahhoz, hogy a haladás és a szocialista demokrácia fejlődése kívánalmait tökéletesen kielégítsék.
Tartalmi hatékonyságot társadalmunk tudatos, cselekvő erői
kölcsönöznek ezeknek a formáknak. A szocialista demokrácia
erősödése feltételezi ugyan a társadalmi-politikai tevékenység intézményi kereteinek a tökéletesítését, de nem szorítkozhat csupán erre. Államéletünk demokratikus szerkezetének a szocializmus kiteljesítése követelményeivel való egybehangolása nemcsak a különböző vezetőszervek funkcionális hierarchiájának
egyszerű módosítását jelenti, hanem társadalmunk egész politikai felépítményének mélyreható megújulását, mindenekelőtt
pedig a politikai vezetést gyakorló párt és a politikai fenséget birtokló nép megbonthatatlan egységének új alapokra helyezését.
Pártunk a belső építőmunka és a nemzetközi kapcsolatok minden jelentős mozzanatát megtanácskozza a széles dolgozó tömegekkel, kikéri véleményüket a gazdasági, társadalmi és kulturális előrehaladás minden fontos kérdésében. A főbb határozatoknak végleges elfogadásuk előtti nyilvános vitára bocsátása, a
párt- és államvezetőknek a társadalmi szervezetek, valamint a
munkások, parasztok és értelmiségiek képviselőivel folytatott
megbeszélései hazánk társadalmi-politikai életének mindennapi
gyakorlatává váltak. A szocialista demokrácia fejlődése egyaránt
magába foglalja a kollektív bölcsesség tekintélyének növekedését
s az egyéni kezdeményező szellem szabadabbá, szárnyalóbbá tételét. A gyakorlat bebizonyította, hogy napjaink határtalanul
bonyolult, a dologi összefüggések és humán viszonylatok végtelen láncolatától átszőtt világát nem uralhatja és nem irányíthatja eredményesen sem egy ember, sem pedig egy szűk csoportosulás. A kollektív munka és felelősség elvének töretlen érvényesítése a társadalmi élet valamennyi szférájában, a dolgozók tényleges
részvétele a közügyek intézésében – ez teszi hatékonnyá pártunk
politikáját, ez szavatolja a szocializmus kiteljesítésének sikerét
hazánkban. De ez biztosítja az ember alkotó demiurgoszának
erőteljes kibontakozását is, ez teszi lehetővé az egyéniség sokoldalú fejlődését. Az ember számára a dolgok gyökere maga az
ember – hirdette Marx. A szocializmusnak a figyelem homlokterébe kell állítania az embert, az anyagi és szellemi javak létre-
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hozóját, olyan közállapotokat kell teremtenie, hogy a társadalom tagjai zavartalanul élvezhessék az igazi demokrácia szabadságjogait – hangsúlyozta Nicolae Ceauşescu elvtárs 1967.
decemberi Országos Konferenciáján”. (Itt is kurziváltuk az
alapvető ideologémákat.)

Kronológiai szempontból nézve tehát az ideologémák a Korunkban is
sajátos involúciót mutatnak, mint ahogy a romániai kommunista pártideológiában is. Kimutatható a nyílt hatalmi ideológia, a totális nyelv eluralkodása. A kérdés egyre inkább csak a párt vezető szerepének a kérdése lesz.
A nyolcvanas évek második felében pedig megjelenik a sokoldalúan fejlett
szocialista ember igazi modellje: a pártfunkcionárius. Ezt a típust követelte
megrajzolni a cenzúra például az íróktól. (Ezt a Kriterionnál töltött éveim
tapasztalata nyomán egészen pontosan tudom datálni is.)
A további kutatásnak nyilván bővebben ki kell térnie a Korunk egyéb
ideológiai jellegű funkcióira is, mindazokra, amelyek a rendszerbe való betagolódást lehetővé tették, vagy abból éppen ki kívántak mutatni. Konferenciaszövegünk átdolgozott változata ebbe az irányba éppen csak egy jelzés lehet. Van egy általánosabb, módszertani érvényű konklúziónk is:
minden ideológiának, ezenbelül a politikainak is kell, hogy legyen valamelyes referenciája a valóságra, a logikai és ismereti igazságra. Amikor a sokoldalúan fejlett szocialista ember és annak horizontjában a világos és világító jövő (valamilyen fényjelenség, fényesség mindig kell, ugyebár), a
kultúra és civilizáció romániai víziója teljes egészében kibontakozott a
nyolcvanas években, akkor ennek a referenciális adottságai a mindent meghaladó sötétség, alultápláltság, információszegénység, az abortálásokba belepusztuló asszonyok, a magyar nemzetiségre váró kulturális genocídium és
szétszóratás voltak. A pusztulás maga. Minden ideológiai hivatkozás teljességgel értelem és jelentés nélkül maradt. Egyetlen jelentéstartományban
maradt reális a beszéd: a túlélési diskurzusokban.
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A posztmodern nemzeti/kulturális identitásról

A 21. századi nemzeti evolúciót Európában a legerőteljesebben meghatározza az euroatlanti integráció, valamint az, hogy ebben a két- vagy akár
háromsebességes fejlődést miként lehet összehangolni. Elválik az európai
nyugat és észak, a dél-, valamint a közép-keleti térség nemzeteinek az evolúciója, részben annak következtében is, hogy miként tudják a tartós európai gazdasági válság és recesszió nyomán (is) előállott saját gazdasági és
társadalmi válságaikat (nem csak tünetszerűen) kezelni. Ehhez a gazdasági
keretrendszerhez adódik a szuverén adósságállományok szinten tartásának
vagy lehetséges leépítésének a problémája, mint az egyes nemzetgazdaságokat tartósan meghatározó összefüggésrendszer. E kettő együttesen határozza meg az egyes nemzeti költségvetések lehetőségeit, a gazdaság mozgásterét. (Kényszerpályák vannak, márpedig a kényszerpályák mindig torz
kibontakozást eredményeznek – ez például Bibó István életművének az
egyik fontos tanulsága.) A közép- és kelet-európai államok esetében e két
súlyosan meghatározó rendszerszerű feltétel hatásait enyhítette az európai
kohéziós alapok lehívásának és felhasználásának a képessége (Lengyelország és Magyarország itt a pozitív példák), Románia a másik végleten található. Ennek az országnak az esetében a legmagasabb kormányzati szinteken megmutatkozó szinte szándékos szervezetlenség és korrupció volt a
legfőbb, hatásaiban felmérhetetlenül negatív „vektor”.
A közép- és kelet-európai nemzetek evolúcióját a következő évtizedekben nagyjából ez a feltételrendszer fogja befolyásolni, miután döntés született az európai integráció további fejlődési irányát illetően – Európai Egyesült Államok, avagy a nemzetek Európája. (E sorok írója soha nem volt a
geopolitikai-geostratégiai alapú prospektív gondolkodás szakértője és híve,
ezért a fenti evolúciós sémának nem megfelelő „forgatókönyvet” nem zárja
ki, de a gondolati paraméterek szempontjából itt most nem tud foglalkozni vele.)
Amikor azonban a fenti öszefüggésrendszert meghatározzuk, kötelezően
vissza kell tekintenünk a mi közép- és kelet-európai nemzeteink evolúciójára a rendszerváltás után, ugyanis ebben olyan erővonalak jöttek létre,
amelyek e nemzetek mai arculatát erőteljesen meghatározzák. A politikai
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elitek – jobb nem lévén – a posztkommunista átmenetiségben (tranzitivitásban) határozták meg a társadalom előtt álló célokat, amelyek világos
célokat ily módon nem nagyon tartalmazhattak, de teret engedtek egyféle
kaotikus nemzeti retorikának, amelyben minden volt, a nemzetek reális
állapotfelmérésére épülő – valamilyen helyzet-típusos – nemzeti célkitűzésrendszert kivéve. Ugyanakkor létrejött a szocialista nagyipar és mezőgazdaság leépítése, valamint a mindenhol sajátos feltételek mellett, hol sikeresebben, hol máig tartó módon elkorrumpálva, a privatizáció. Az egykori
munkástömegek munkanélküliek vagy nyugdíjasok lettek, létrejött – az
önmagát sikeresen eltakaró – új osztály. (Az új osztályok politikai felelősségében értelemszerűen nem volt benne – ma már szinte hihetetlenül hangzik –, hogy szembe akartak volna, avagy szembe tudtak volna nézni a munkás- vagy parasztkérdéssel.) Ez a szocialista nemzeteknek a tulajdonképpen
mind a mai napig zajló devolúciója, amelyből az új típusú evolúciónak
kellene kibontakoznia. A szocializmus devolúciója eltűnő városokat, elnéptelenedő falvakat, a táj hihetetlen sebzettségét jelentette-jelenti, ahol a
nemzet nyugalomba vonuló része és a nemzet helyét kereső fiatalabb része
gyakran a legtanácstalanabbul vette a kezébe a vándorbotot. (De ha mi elfogadjuk azt a definíciót, hogy rendszerváltás zajlott, akkor azt is el kell
fogadnunk, hogy ez a rendszerváltás egyik lehetséges képe.)
A nemzetek mozgását meghatározza a politikai elitjeik helyzete, szakmai
hozzáértése, szerepvállalása. Mivel a politikai elitek helyüket elsősorban a
hatalmi rendszerben kell, hogy definiálják, meg is kell mutatniuk a hatalmi
rendszer erővonalait. Ez a rendszerváltó hatalmi elitek és pártjaik esetében
meg is történt, akár a társadalmat megrázó erőszakcselekmények formájában (romániai etnikai konfliktusok vagy bányászjárások). Az újabb tranzitív rendszer hatalmi struktúráinak a kiépítése elvileg ellentétes a demokratikus intézmények és a civil társadalom szerveinek megerősítésével, a
kontrollt maximálisan az állami hatalom szerveinek a kölcsönös formájában kívánja biztosítani. A válságjelenségek immár szinte kezelhetetlenné
váló hatásait és a rendszerváltó pártok erózióját, majd eltűnésének a lehetőségét felismerve indult el az egyes politikai társadalmak (ilyen a magyar
és a román is) elitjeinek a hatalom koncentrálása felé fordulása. Ennek az
alapja az a téves elképzelés, hogy a hatalom azokat a társadalmi kérdéseket
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is megoldja, amelyeknek a kezeléséhez érvényes köz- és szakpolitikai projektek kellenek. Kísért a kommunista múlt, a totális hatalom eszménye.
Az európai integráció egy ideig (már ameddig a tényleges tagság megvalósult) elfogadtatható célnak tűnt, mivel társadalmi elismerést lehetett annak biztosítani. (És ezt az uralkodó elitek önmaguk legitimálására maximálisan ki is használták.) Amikor azonban kiderült, hogy itt egy bürokratikus
célszerűség elvont kritériumainak is eleget kell tenni – eléggé hamar –, a
politikai elitek immár nem látták indokoltnak ebben a célrendszerben
megmutatni magukat. (Ehhez hozzájárult természetesen az a reális tény,
hogy az európai integráció maga sem tudta az európai polgárság intézményét célszerűen kommunikálni, nem beszélve magának az integrációnak a
hatalmas pénzügyi és gazdasági nehézségeiről.) Semmilyen más út nem kínálkozott tehát, minthogy hatalmilag-politikailag „kézbe venni” a társadalmat. A román és a magyar társadalomban a partokrácia minden jelensége
kézzel fogható. Elsorvadóban és eltűnőfélben vannak a nemzetnek (a történelemben kialakított saját) intézményei, a tradicionális állami intézmények, amelyek akár a létezett szocializmust is túlélték. Ismét csak egy tartalmatlan nemzeti retorikához lehet nyúlni, a múlt elemeit összefabrikálni,
amikor az uralkodó pártok és a hatalmi politikai elitek a „nemzetet” akarják megszólítani. (Tartalmas nemzeti retorika alatt értem azt, ami a nemzet
és annak csoportjai, egyénei tevékenységéhez kapcsolódva értékrealizáción
ment át. Cselekvés nélkül nem voltak és nem lesznek reális tartalmak.)
Mindezen láncolatok eredményeként immár példátlan méretű demográfiai
folyamatok bontakoztak ki: a népességszám folyamatos csökkenése, milliós
rendű elvándorlás – részben a lehetővé vált gazdasági mobilitás nyomán,
amelyet a kommunikációs társadalmak reális lehetőségei csak felerősítenek. (A magyar nemzetet illetően látványos változás a gazdasági/demográfiai/közjogi folyamatokat felerősítő-felgyorsító kettős állampolgárság intézménye.)
Olyan nagyságrendű változások korát éljük, amelyben a szemünk láttára
bontakozik ki a posztmodern nemzeti/kulturális identitás képe. Történeti
elemekből, fragmentumokból – akár szélsőséges –, értékválasztásokból
bontakozik ki, és bizonyára csak a legfontosabb dolog fog hiányozni belőle, a történeti nemzeteknek a helyhez kötöttségből adódó viszonylagos biztonsága és ráérőssége, amelyek egykoron teremtették a nemzet céljaira szolgáló értékeket.
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IV.

Az erdélyi magyarság történelmi-kulturális
helyzete a Magyar Királyságon belül az
Osztrák–Magyar Monarchia idején
(1867–1918)

Az 1868-as XLIII. törvény kijelölte a törvényes adminisztratív keretet
Erdélynek Magyarországgal való unifikációját/integrációját illetően. A törvény preambuluma deklarálta, hogy újra biztosítja a – politikai és civil értelemben vett – egyenlőséget Magyarország és az egyesült Erdély minden
állampolgára számára. Az említett jogszabály a korábbi, 1848-ban a kolozsvári Diéta által kiadott törvény II. paragrafusára hivatkozott, amely
biztosította az erdélyi lakosok képviseletét a magyarországi parlamentben,
a képviselők számát 75-ben állapítva meg. Közöttük voltak az erdélyi vármegyék, Fogaras- és Naszód-vidékek (korábbi román határőrvidékek) s a
székely székek főispánjai, főkapitányai és főkirálybírái, úgyszintén a szászok ispánja (comes) is. Ugyanez a törvény viszont azt is leszögezte, hogy a
kormányzást az erdélyi területeken is biztosítja Őfelsége (I. Ferenc József
császár és király) magyar ügyekért felelős minisztere által. A szóban forgó
törvény biztosította az erdélyi hagyományos közigazgatási egységek nagy
részének működését. Ugyanakkor elkezdődött a tradicionális autonómia
ezen elemeinek fokozatos gyengülése, és a Magyarország adminisztratív
struktúráiba való tényleges betagozódás folyamata, főként a magyarországi
mintára újraalapított megyerendszer által, Erdély területén is. Másfelől az
Osztrák–Magyar Monarchia mint új történelmi és politikai realitás egységesítette a kereskedelem és az iparosodás folyamatát, biztosította az infrastruktúra és a vasút, a bank- és támogatásrendszer minden korábbinál erőteljesebb fejlesztését, a csaknem előzmények nélküli kapitalista
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modernizációt (amelyből talán csak a székelyek maradtak ki: „túlságosan
távol vannak, és még mielőtt Budapestre érnének, óhajaik elenyésznek”,
amint azt egy magyar politikus megfogalmazta).
Fontos hangsúlyoznom, hogy Erdélyre ebben a periódusban is pluralizmus, tehát etnikai és kulturális sokféleség, többnyelvűség volt jellemző. A
demográfiai helyzetet illetően el kell mondanunk, hogy 1869-ben Erdély
lakossága (a Bánsággal és a Partiummal egybevéve) a következő arányokat
mutatja: 2 482 800 román és 1 052 300 magyar (25%). Ez a demográfiai
valóság határozta meg az erdélyi magyar politika belső ellentmondásait:
egyfelől számolni kell az új politikai struktúrákba való organikus és gyors
integrációval és a lojalitással, másfelől pedig a polgárság egy erős nemzeti
öntudatú része által szervezett és vezetett küzdelemmel a román nemzeti
emancipáció érdekében. Célom azonban e tanulmányban csak az, hogy az
említett periódus erdélyi magyar kultúrájának bizonyos vonatkozásaira reflektáljak.
Az 1848–1849-es magyar forradalom törvényeinek alapján, amelyek a
kiegyezés alapját képezték, az Osztrák–Magyar Monarchia keretet biztosított a magyar nemzet késői európai típusú fejlődése és modernizációja számára, ehhez a nemzethez pedig az erdélyi magyarság is hozzátartozott. Itt
hangsúlyoznunk kell a magyar politikai osztály erős elköteleződését az állam és a magyar társadalom liberális-konzervatív politikai alapokon álló,
gyors és sokrétű modernizációja mellett. A magyar polgárság egyfelől megkötötte politikai paktumát a hagyományos politikai osztállyal, az arisztokráciával, másfelől integrálta a zsidó lakosság vagyonos képviselőit is, tőkéjük pedig jelentősen hozzájárult a bankszektor és a nagyipar fejlődéséhez.
A hagyományos nemzetnek szembe kellett néznie a kialakuló munkásosztállyal is; ez utóbbi aztán fokozatosan az osztályharcok internacionalista
ideológiái fele fordult. A magyar főváros nyelvet váltott, a németet felváltotta a magyar nyelv, a (magyar) nyelvi politika hivatalossá, a magyar nemzeti ideológia részévé vált. (A polgári modernizáció mindig is együtt jár a
nemzeti nyelv politikájával). A fejlődés e gyors folyamata szükségszerűen a
kulturális intézményekre is épült. A birodalmi modernizáció ilyetén keretei között az erdélyi magyarság létrehozta saját intézményeit. Ezeknek
azonban van néhány igen sajátos jellemzőjük. A kulturális társaságok alapítói sorában főként a történelmi családok (a főnemesség) képviselőit találjuk, akik vagyon tekintetében nem voltak a magyarországi arisztokraták292
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hoz mérhetők; másfelől a fejlődő polgárság is hozzájárult a nagy kulturális
egyesületek és társaságok alapításához.

A modern kulturális élet megalapozása, 1859–1885. Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület
Az erdélyi magyarság kulturális, tudományos és irodalmi életének fellendítésére irányuló első kezdeményezésekről már a reformáció kapcsán
beszélhetünk. Az 1848–49-es forradalom eseményei, azt követően pedig az
osztrák belügyminiszter, Bach nevével „fémjelzett” abszolutista politikai
rendszer viszont nem kedvezett az ilyen jellegű kezdeményezéseknek, és az
oktatási intézmények többségének működését ellehetetlenítette, vagy ezek
tevékenységi körét leszűkítette. Erdély kulturális életéről szólva hagyományos módon a felekezeti (katolikus, protestáns) iskolákra, a jogtudományi
és orvostudományi karokkal rendelkező egyetemre és az irodalmi egyesületek és társaságok hálózatára gondolunk (ez utóbbiak már a reformkortól
kezdődően léteztek), és persze a színházakra, könyvtárakra – ezek közt is
kiemelten utalnék a híres marosvásárhelyi Teleki Tékára.
A nemzeti élet fejlődése és a modernizáció viszont a modern polgári
társadalom igényeinek megfelelő színvonalú intézményeket követelt. Ez
elsősorban a már létező kulturális szervezetek központosítását, egybefoglalását és szintetizálását tette szükségessé egy olyan modern intézmény keretében, amelytől elvárható volt, hogy minden kulturális kapacitást összefogjon, ugyanakkor mint a művelődés nyilvános létesítménye, korszerű
egyetem szerepét töltse be. Ezt az alapítómunkát Magyarország keleti részében, Erdélyben a 19. század hatvanas és hetvenes éveiben végezték el.
Végül gróf Mikó Imre erőfeszítéseinek köszönhetően 1859-ben, a császári udvar ellenkezésével szembeszállva létrehozták azt a tudományos és
kulturális szervezetet, amely megfelelt az említett új elvárásoknak: az Erdélyi Múzeum-Egyesületet. A sietős alapítást az indokolta, hogy gróf Kemény
József, főnemesi történetkutató saját levéltára és könyvtára odaadományozását a nemzeti múzeum megalapítása feltételéhez kötötte. A kézirat- és
könyvgyűjteményt mindenekelőtt a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtári
állományának szánta. Az áthelyezés megelőzése érdekében a készülődéseket
megsürgették. Schwarzenberg kormányzó jóváhagyásával és a kerületi bí293
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róság engedélyével, valamint feleségének hozzájárulásával a kormányzati
levéltár igazgatója birtokba vette a könyvtárat és az Aranyosgerenden őrzött egyéb gyűjteményeket. Miután ezeket (36 szekérrel) Kolozsvárra szállították, megkezdődött a rendszerezési munka, amelyet Mike Sándorra
bíztak. Így történt, hogy 1859. november 23-i alapításakor a tudományos
társaság egy felbecsülhetetlen értékű, főleg az erdélyi arisztokrácia történelmére vonatkozó könyvtárral és kéziratgyűjteménnyel rendelkezett, ugyanakkor megbízott könyvtárosa is volt. A könyvtár első székhelye Bethlen
gróf palotájában, a történelmi Farkas utcában volt.1 Kemény József példáját unokatestvére, gróf Kemény Sámuel is követte, aki szintén egy jelentős
könyv- és kéziratgyűjtemény tulajdonosa volt (10 000 kötet). Megállapíthatjuk, hogy a teljes magyar arisztokrácia hozzájárult a fejlesztéshez:
Degenfeld gróf erdőszádai könyvtárából 1342 kötetet adományozott (görög–római klasszikusokat és kortárs európai irodalmat), gróf Teleki Domokos gernyeszegi könyvtárából több mint 2000 kötettel gazdagította a gyűjteményt, gróf Bánffy Dénesné pedig 1200 könyvvel. 1869 végére a
könyvtár 28 134 könyvet számlált, a szerény olvasóteremben 17 külföldi és
26 magyar folyóirat állt az olvasók rendelkezésére.
Céljai érdekében gróf Mikó Imre a múzeumnak adományozta kolozsvári villáját, a hozzátartozó kerttel együtt. Az alapszabályzat leszögezte – minden politikai interpretációt elkerülendő –, hogy az Erdélyi MúzeumEgyesület a múzeumi gyűjtésre, a gyűjtött tárgyak megőrzésére, a gyűjtemények feldolgozására és, ami talán a legfontosabb, a magyar nyelvű
tudományos kutatás fellendítésére alakult. Alapításakor a múzeum kincstára 15 439 könyvet, 1083 oklevelet, 128 aranyérmét, 2841 ezüst- és 1738
bronzérmét számlált, 10 092 régészeti tárgyat, valamint természeti ritkaságokat, ásványokat, kövületeket stb. A múzeum első őre a híres és egyben
utolsó erdélyi polihisztor, Brassai Sámuel volt, első könyvtárosa pedig a
történész Szabó Károly. A kiegyezés után, 1867-ben a Múzeum-Egyesület
állami támogatást kért, majd 1872-ben és 1895-ben szerződést kötött a
kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetemmel; a szerződés alapján a
gyűjtemények gondozása az egyetem feladatkörébe került át, használatu1 Lásd Az erdélyi országos múzeum alapításának rövid történelme. I. Közlemény.
EME Tud 1866–1867. 88‒94; Sipos Gábor: Az erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárának
története. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gyűjteményei, Kolozsvár, 2009. 12.
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kért pedig évi 5000 forintot fizetett az egyesületnek. Gróf Apponyi Albert
minisztersége idején az egyesület jelentős állami támogatásban is részesült.
1904-ben a magyar kormány támogatta egy új, modernebb székhely tervét
(a pályázatot végül a második fordulóban Korb Flóris és Giergl Kálmán
műépítészek terve nyerte). 1907 őszén Reményik Károly kolozsvári vállalkozó befejezte a tervek kivitelezését, és a belső rendszerezést követően
1909-ben megnyitotta kapuit a korabeli Magyarország legmodernebb
könyvtára. Később, a hatalomváltás idején, 1919. május 12-én a nagyszebeni (román) Kormánytanács képviseletében Onisifor Ghibu közigazgatási
államtitkár szimbolikus hatalmi gesztussal átvette az épületet a hozzá tartozó tárgyi javakkal együtt. A magyar állammal kötött megállapodás alapján
a Kormányzótanács a tulajdonjogot a könyvtár tulajdonában lévő összes
gyűjteményre (így nemcsak az egyetemi, hanem a múzeumi gyűjteményekre is) kiterjesztette. Az első világháború idején az Erdélyi Múzeum-Egyesület
vagyonát állampapírokba fektették, amelyek aztán örökre elvesztek.
Az egyesület hét szakosztály keretében fejtette ki tevékenységét: a filozófia, jog- és államtudomány, nyelvészet, orvostudomány, természettudományok és történettudományok területén; előadásokat és kiállításokat szervezett. Kiadásában jelent meg az Erdélyi Múzeum folyóirat, 1861-től
kezdődően több évkönyv is, 1862-ben pedig elindította az Erdélyi Történelmi Adatok sorozatot. Az Orvostudományi Szakosztály 1879-ben kezdte
meg az Orvos-Természettudományi Értesítő c. folyóirat kiadását. Az egyesület kétségtelenül jelentősen járult hozzá az erdélyi tudományos kutatások
fejlődéséhez és a tudomány-népszerűsítéshez, bár a kezdeti pezsgésnek az
egyetem alapítását követően határt szabott valamiféle versengés.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület körében fejtette ki tudományos és tudományszervezői tevékenységét egy sor olyan gondolkodó, köztük európai
hírnévnek örvendő tudósok is, akik eredményeik által a későbbiekben biztosították az intézmény tekintélyét.
Közülük mindenekelőtt „az utolsó polihisztort”, Erdély enciklopédikus
műveltségű tudósát, Brassai Sámuelt (1797–1897) kell megemlítenünk,
aki a filozófia, a logika, az esztétika, a módszertan, a pedagógia, a nyelvészet, az elementáris matematika, a gazdasági és politikai földrajz, a növénytan és az agronómia területén alkotott. Emellett több szakfolyóirat és tudomány-népszerűsítő folyóirat szerkesztőjeként is ismertté vált. Beszélnünk
kell Apáthy István (1863–1922) biológusról is, aki – a nápolyi zoológiai
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intézetben eltöltött hároméves tartózkodás után – több, mint 200
faunisztikai, rendszertani, anatómiai és összehasonlító szövettani, idegszövettani és ökológiai tanulmányt közölt. Ő volt az egyesület állattani gyűjteményének igazgatója. Az első világháború végén a magyar kormánybiztosság Erdély területi kormánybiztosának nevezték ki, ő vezette a Berthelot
tábornokkal folytatott tárgyalásokat. Ennek következtében az ideiglenes
román közigazgatás (1919. január 15-én) letartóztatta és börtönbe záratta.
Farkas Gyula (1847–1930) elméleti fizikus és matematikus az entrópia- és
a relativitáselmélet terén végzett kutatásokat, ugyanakkor tanárként is híres
volt, tanítványok generációinak útját egyengette. Gelei József (1885–1952)
citogenetikus a kromoszómákkal és a röntgensugarak szövetekre kifejtett
hatásával kapcsolatos kísérleteket vezetett. A szepesszombati Genersich
Antal (1842–1918) az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legelismertebb
patoanatómiai és patomorfológiai szaktudósa volt, a kolozsvári patológiai
intézet megalapítója, amely az 1902-ben épített klinikák keretében működött. Magyarország legismertebb geológusa, Koch Antal (1843–1927) nevéhez fűződik Erdély legteljesebb korabeli földtani leírása. A régészet tudományát Pósta Béla (1862–1919) képviselte, a levéltári és historiográfiai
tudományokat pedig Szabó Károly (1824–1890), az Erdélyi Történelmi
Adatok sorozat kezdeményezője. Ez a meglehetősen rövid felsorolás nyilván
csak egy emblematikus tanúságtétel lehet amellett a gyümölcsöző tudományos, szervezői és oktatói munka mellett, amelyet e tudós- és tanárközösség
az egyesület szakosztályai keretében kifejtett. Az említettek és sokan mások
az első nagy alapítógenerációhoz tartoznak.2

Mikó Imre szerepe
Az intézmények erejét és dinamikáját nem értékelhetjük megfelelően
azok nélkül a személyiségek nélkül, akik a tudományos, kulturális és morális tartalmakat biztosították. Az itt tárgyalt periódusban az EME a felvállalt
feladatuk szempontjából történelmi jelentőségű személyiségeket mozgósít.
2 Ennek a nagy alapítógenerációnak szentelt kötet a Hivatás és tudomány. Az
Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009.
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Közülük is a legfontosabb gróf Mikó Imrének (1805. szeptember 4., Zabola, Háromszék – 1876. szeptember 16., Kolozsvár), az erdélyi történelmi
arisztokrata család leszármazottjának szerepe, akit később Erdély Széchenyijeként3 emlegetnek. Történelmi jelentőségét nem csak azért kell hangsúlyoznunk, mert számos alapvető intézmény alapítója volt. Személyisége
igazi erdélyi magyar államférfira vall, akinek politikai viselkedésében megtalálható mindaz, amit az erdélyi arisztokrácia legjobbjai a történelemnek
adtak. Mikó Imre a nagy hagyománnyal rendelkező nagyenyedi Bethlen
Kollégiumban kezdte tanulmányait. Tanárai közt említhetjük Köteles Sámuelt, az ismert kantiánus filozófust, Hegedűs Sámuelt (egyházi irodalom)
és Szász Károlyt (jogi irodalom). Később a Marosvásárhelyi Királyi Kúrián
szerzett (1825-ben) jogtudományi, illetve magyar és római jogi oklevelet.
1847-ben Erdély Kincstárának igazgatói tisztségében találjuk. Hű maradt
a Habsburg Monarchia fenntartásának eszméjéhez, ugyanakkor az 1848–
1849-es magyar forradalom célkitűzéseit is támogatta. Meggyőződését felvállalva elfogadta a magyar forradalmi kormány és a bécsi kormány között
a közvetítő szerepet. Ott volt gróf Teleki József, Erdély első kormányzója
oldalán, aki az erdélyi arisztokrácia politikai köreiben a mérsékelt szárnyat
képviselte. Az 1848-as októberi agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés képviselőjeként részt vett egy békéltető felhívás kidolgozásában, és ezt közvetítette
a román forradalmárok és az erdélyi szász közösség felé. Bécsbe utazásakor
letartóztatták, ezt követően házi őrizetbe került. A magyar szabadságharc
leverését követően, és mély depressziójából kigyógyulva, Mikó Imre eltökélte, hogy elvi és gyakorlati szempontból tisztázza a forradalom utáni erdélyi magyar társadalom fejlődésének legfontosabb irányvonalaival kapcsolatos álláspontját. A műfajok, amelyeket erre használt, a magyar
irodalom jellegzetes műfajai közül valók: Intelmek Ádám fiához, Vezéresz-

3 Gróf Széchenyi István az egyik legnagyobb magyar államférfi volt, és megítélésem szerint nem csak a 19. században. Liberális-konzervatív politikusként a magyar
gazdaság és társadalom kapitalista típusú modernizációjának mind elméleti előkészítésében, mind gyakorlati megvalósításában igen jelentős szerepet töltött be. Jól ismertek
a Kossuth Lajos radikális elképzelésével szembeni fenntartásai. A Magyar Akadémia és
a Nemzeti Kaszinó megalapítója, később Batthyány Lajos felelős kormányának minisztere volt (1848. március 23. – 1848. október 2.), ezt követően pedig elvonult a döblingi szanatóriumba, ahol 1860. április 8-án öngyilkos lett. Legfontosabb elméleti munkái: Hitel (1830), Stadium (1833), Kelet Népe (1841).
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mék. Következtetései röviden a következőképpen foglalhatók össze: 1. Kolozsvárnak Erdély szellemi fővárosának kell lennie, 2. Erdélyben vissza kell
állítani az alkotmányos kormányzást/rendet, 3. sürgetni kell Erdély gazdasági és civilizációs fejlődését, mert a régió nagyon elmaradott (iskolák újraindítása, a Nemzeti Színház tevékenységének újraszervezése, az Erdélyi
Gazdasági Egyesület megszervezése, vasúti hálózat építése).
Ami az Erdélyi Múzeum-Egyesületet illeti, Mikó azt akarta, hogy az
EME az erdélyi tudományos tevékenység központjává váljon. Ami pedig az
intézmény nemzeti vagy multietnikus jellegére vonatkozott, a mérleg nyelve itt a nemzeti jelleg irányába mozdult el (a leendő egyesületi tagok nagy
része feltételként ehhez kötötte eszmei és anyagi támogatását). A román és
szász kulturális élet kiemelkedő képviselőivel folytatott tárgyalások és párbeszéd nyomán ezt a döntést, ámbár fenntartásokkal, de sikerült elfogadtatni. A román és szász kultúra számos képviselője be is iratkozott az új
egyesület tagtestületébe. Következésképpen elmondható, hogy Mikó Imre
felismerte a civil (polgári) társadalom rendkívüli fontosságát és az ilyen
környezetben fogant kezdeményezések erejét, azt a strukturáló erőt, amelyre az erdélyi magyar társadalomnak nagy szüksége volt a forradalom bukása és az ezt követő, a Bach-korszak önkényuralma idején jellemző levertség
után. Kezdeményezését végül sikerült megvalósítania, és ezáltal a gróf –
segítőivel együtt – lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az erdélyi magyar
társadalom magához térjen, majd kezdetét vegye a lendületes fejlődés és
modernizálódás folyamata.
Mikó Imre a magyar kormányzás legfelsőbb szintjeiig jutott: rövid ideig
visszaválasztották erdélyi kormányzóvá, (1861), közlekedésügyi miniszter a
magyar kormányban (1867–1868), 1866–1876 között pedig a magyarországi parlament kolozsvári választott képviselője lett.4
Meggyőződéses magyar patrióta lévén Mikó Imre természetesen meggyőződéses erdélyi is volt, aki a román és szász kulturális társaságok tevé-

4 Nemrégiben Egyed Ákos történész tartalmas monográfiát szentelt Mikó Imre
életének és munkásságának, lásd: Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije. Charta, Sepsiszentgyörgy, 2007. A szerzőtől egy összefoglaló tanulmányt is ajánlhatok, In: Hivatás és
tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. Kolozsvár, 2009.
367‒399. A levelezést és kéréseket illetően lásd: Egyed Ákos–Kovács Eszter (összeáll.):
Gróf Mikó Imre beszédei és felhívásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2008.
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kenységében is részt vállalt (az ASTRA-ban – Asociaţia Transilvană pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român, azaz a Román Irodalomért és a Román Nép Kultúrájáért létrejött Erdélyi Egyesületben, amelyet
1861-ben Nagyszebenben alapítottak, valamint a Verein für Siebenbürgische Landeskundéban, az erdélyi szászok 1840-ben létrehozott honismereti egyesületében).

A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem
A magyar kormány evidenciaként ismerte fel, hogy a Pesti Egyetem
nem képes ellátni egész Magyarország területén az egyetemi szintű oktatás
szükségleteit. Nem beszélve arról, hogy nem akármilyen felsőoktatásról
volt szó, hiszen világosan körvonalazódott, hogy a fiatal államnak olyan
értelmiségi elitre van szüksége, amely képes megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyeket egy Európa politikai térképén megjelenő nemzetállam
kijelöl. (A kiegyezést mint a magyar elitek által hozott döntést és a magyar
államiság jövőjét nem az én feladatom megítélni.) Kolozsvár, úgy is mint
Erdély történelmi központja, kezdettől fogva számításba jött (akárcsak Pozsony) egy új magyar egyetem megalapításának lehetséges helyeként. A
versenyben Kolozsvár mellett két fontos érv szólt: egyrészt itt már létezett
két felsőoktatási intézmény: a régi jogakadémia és az orvostudományi és
sebészeti intézet. Báró Eötvös József liberális politikus kezdettől fogva egy
olyan egyetem ügyéért állt ki, amely különösen az erdélyi magyar lakosság
szükségleteire és jövőjére van tekintettel. Kétségtelen – hangoztatta a magyar elit –, hogy az oktatásnak az állam hivatalos nyelvén kell folynia. A
kolozsvári egyetemalapítás másik argumentuma pontosan az Erdélyi
Múzeum-Egyesület megléte, gyűjteményeinek és működő intézményeinek
létezése volt. Egyik kolozsvári látogatása alkalmával báró Eötvös József kifejezetten ígéretet tett a Kolozsváron alapítandó új egyetemre vonatkozóan. A törvényt elő is terjesztette, azonban még azelőtt elhunyt, hogy azt a
15 tagú szakértői bizottság jóváhagyta volna. Végül 1872. május 29-én
Ferenc József császár engedélyt adott rá, hogy Pauler Tivadar, az akkori
közművelődési és közoktatási miniszter a törvénytervezetet újra a magyar
parlament elé terjessze, ugyanakkor azzal is megbízta, hogy vegye kézbe az
új egyetemi struktúrák megszervezését. A törvénytervezetet az új miniszter,
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Trefort Ágoston jóváhagyása emelte törvénnyé, aki ezáltal az először Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetemnek nevezett, később Magyar
Királyi Ferenc József Tudományegyetemmé átnevezett intézmény alapítója
lett. A kezdet nem volt könnyű: nem volt elég pénz, sem elég megfelelő
épület hozzá. (Trefort eleinte arra is hajlott, hogy áthelyezze az egyetemet
Pozsonyba, később azonban megváltoztatta véleményét, és a kolozsvári
egyetem ügyének egyik legharcosabb támogatójává vált.) Aztán 1880 – a
kémiai intézet felavatásának éve – és 1895 – a Farkas utcai, központi egyetemépület felavatásának éve – között kialakult a modern és hatékony oktatás követelményeinek megfelelő infrastruktúra. Wlassics Gyula minisztersége alatt a kolozsvári egyetem az egyik legjobban felszerelt magyar
tudományos központtá vált, ahol, példának okáért, 1906-tól alapvető fontosságú kísérleti pszichológiai kutatásokat is végeztek (lásd Palágyi Menyhért munkásságát).5 A tanári kar tagjait egész Magyarország területéről
válogatták össze, és az egyetem majd minden professzora a maga diszciplínájának elismert tekintélye volt. Anélkül, hogy mélyebben tárgyalnám a
témát, ki szeretném itt emelni Meltzl Hugónak, az európai komparatisztika
egyik megalapítójának nevét, akinek úttörő munkájához az Acta Comparationis Litterarum Universarium folyóirat szerkesztése is hozzájárult, továbbá Balogh Artúrnak, a kisebbségi jog egyik alapítójának nevét, nem
utolsósorban pedig Böhm Károlyét, aki Az ember és világa 6 kötetével az
egyetlen magyar nyelvű filozófiai rendszer szerzője, egyszersmind az európai axiológia egyik első képviselője is.
A kolozsvári egyetem jelentősége az oktatás és a nevelés területén felbecsülhetetlen volt. Fennállásának első évében 258 beiratkozott hallgatója
volt, az utolsó békeévben azonban ez a szám 2343-ra növekedett, ebből
sajnos az 1918/1919-es tanévben csak 703 maradt. Működésének teljes
idejét figyelembe véve a kolozsvári egyetemen több mint 40 000 hallgató
diplomázott, ez pedig az erdélyi és magyarországi értelmiségképzés szempontjából igen jelentős hozzájárulás.

5 Békés Vera: Palágyi Menyhért reakcióidő-kísérletei a kolozsvári egyetem pszichofiziológiai laboratóriumában. http://epa.oszk.hu/00100/00186/00021/pdf/bekes2.pdf
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A hallgatói létszám növekedése a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 4 évtizede alatt:6
Humán és
Tanulmányi év/ Jogtu- OrvostuMate- DiákössztársadalomI. félév
domány domány
matika létszám
tudományok
1872/73
173
27
21
32
258
1882/83
227
93
71
39
456
1892/93
293
152
80
38
624
1902/03
1181
134
254
129
1754
1912/13
1467
491
186
92
2343

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Az erdélyi magyar kultúra harmadik tartópillére ebben a periódusban az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) volt. 1885-ben alakult,
egy magyar értelmiségiekből álló csoport kezdeményezésére, a román
ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura
Poporului Român) mintájára, amely már 1861-től létezett. A magyar arisztokrácia képviselői ebben az esetben is szerepet vállaltak. Az elsők között
volt – példamutatás erejével is – a garibaldiánus gróf Bethlen Gábor, akinek Kis-Küküllő megye főispánjaként 10 000 forint értékű kiegészítő adományt sikerült összegyűjtenie az újonnan alakult egyesület számára. (Ezzel
a lépésével és gesztusával a román és szász képviselők mély ellenérzését váltotta ki, akik – kezdetben – úgy tekintettek az egyesületre, mint marginalizációjuk eszközére. Félelmük azonban nem igazolódott be: ugyanis a magyar társadalom belső problémái olyan méretűek voltak, hogy a magyar
népességre szabott megoldásokat igényeltek.) A példa erejét illetően annyit
még érdemes megjegyezni, hogy Kún Kocsárd 1800 holdas földbirtokát az
EMKE-nek adományozta az egyesület céljaira. Mindennél fontosabb viszont az a tény, hogy az EMKE idővel a különféle erdélyi magyar intézmé-

6 Makkai László: A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története 1872–1919. Budapest, Atheneum, 1942.
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nyek fenntartásának eszközévé is vált, hozzájárulva többek között a papok
és tanárok fizetéséhez. Az első világháború kezdetén az EMKE tagjainak
száma elérte már a 20 000-et, és tevékenysége mintegy 16 megyére terjedt
ki. Fennállásának első három évtizedében 268 elemi iskolát, 77 gyerekotthont és 48 falusi és katonai könyvtárat támogatott, irodalmi és dalkörök
létrehozását kezdeményezte, kiállításokat és egyéb közösségi eseményeket
szervezett, elsősorban a magyar kultúra jeles képviselőinek szentelt szoboravatásokat, és ami még fontosabb, hatékony, az analfabetizmust felszámoló
folyamatot indított el. Több mint 80 kötet kiadását gondozta, ugyanakkor
fontos szerepet játszott az ipar- és birtokpolitikában is. Öröksége és vagyona, akárcsak az Erdélyi Múzeum-Egyesületé, végleg odaveszett az első világháború végére.

Múzeumhálózatok és múzeumi egyesületek
Erdély kulturális élete – az említett nagy intézmények alapítását megelőzően – a múzeumi és iskolai gyűjtemények hálózatán alapult, amelyeknek Erdélyben nagy hagyományuk volt. Az erdélyi muzeológia kezdetei a
nagyenyedi és a székelyudvarhelyi protestáns református kollégiumok történetéhez kapcsolódnak.7 (A nagyenyedi kollégium könyvtára is megsemmisült az 1849. január 8-i tűzvészben, amelyet az 1848–1849-es forradalom román felkelői idéztek elő. Újraalapítása gróf Mikó Imre 823
könyvet számláló adományának és egy általános gyűjtés megszervezésének
köszönhetően vált lehetségessé.) Ám a modernizációs folyamatoknak köszönhetően ezeket a kollégiumi könyvtárakat is átalakították és átrendezték. Erdély talán leghíresebb könyvtárát, a Teleki Tékát 1823-ban alapították Marosvásárhelyen, Teleki Sámuel kancellár, Erdély egyik legvagyonosabb
magyar arisztokratája végrendeletének megfelelően. Állománya 40 000
kötetből és egy ásványgyűjteményből állt, és eredeti történelmi formájában
létezik ma is. A másik legfontosabb létesítmény kétségkívül a Székely
Nemzeti Múzeum volt, amely különféle iskolai tanszergyűjteményekből,

7 Miklósi-Sikes Csaba: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön. Székelyudvarhely‒Sümeg, 2002. 9.
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egyházi és kolostori könyvtárakból, nemesi kastélyok vagy városi polgárházak magángyűjteményeiből és a falvak tárgyi és eszmei néprajzi örökségéből származó anyagokat egyesített. A leggazdagabb a Zathureczky-Cserey
Emília gyűjteménye volt, a múzeum erre alapozva alakult meg 1877-ben.
Később új épületet is kapott, amely 1911 és 1913 között épült, és amelyet
a híres műépítész és író, Kós Károly tervezett (a múzeum ma is ebben a
gyönyörű épületben működik). A Székelyudvarhelyi Múzeum (1902)
alapjául Haáz Rezső 4000 darabból álló néprajzi gyűjteménye szolgált,
utólag pedig a városi református kollégium gazdag anyagát is beépítette
állományába. (Annak idején és ma is Haáz Rezső Múzeum néven működik). A múzeumok sorából Marosvásárhely sem maradhatott ki: itt 1893tól a Székelyföldi Iparmúzeum működött.
Az említett muzeális és tudományos egyesületek igen gazdag tudományos és kiadói tevékenységet fejtettek ki. Nemcsak a híres múzeumi évkönyvek, hanem konferenciák, előadások sora is szolgálta egyrészt a tudományos kutatást, másrészt a kulturális élet gazdagítását, a civil
kezdeményezéseket is, amelyek itt annyira jellemzőek voltak a lendületesen
fejlődő nemzeti polgárságra. Hangsúlyozni kell, hogy ebben a periódusban
a Székelyföld is kezdett végre kiemelkedni a krónikus elmaradottság állapotából. A korszak kulcsszavai hangsúlyozzák a kor civil dinamikáját is:
önkéntesség, nagylelkűség, buzgóság, hazaszeretet – mind reális, tényleges
és morális tartalommal telített szavak.
Előadásomat nem fejezhetem be anélkül, hogy említést tennék az irodalmi társaságokról; ezek arra törekedtek, hogy a korabeli Budapest-központúságot, ennek kizárólagosságát valamennyire megbontsák. Szintén
Kún Kocsárd gróf kezdeményezésére jött létre 1888-ban az Irodalmi Társaság, a hozzá tartozó Erdélyi Lapok folyóirattal. Még jelentősebb volt a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság, amely 1876-tól működött, és
amely az Erdélyi Figyelő, később pedig a Marosvásárhelyi Füzetek folyóiratot
kiadta. Leszámítva sajátos provincializmusukat és epigonizmusaikat, e társaságok, illetve a velük rokon szellemben működő társaik fontossága abban
rejlik, hogy előre látták a trianoni szerződést követő szomorú időszakot,
amikor az Erdélyben maradt íróknak újra kellett szervezniük soraikat ahhoz, hogy az új, kényszerítő feltételeket túléljék.
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Rövid következtetésként hangsúlyoznom kell, hogy az erdélyi magyar
kultúrintézmények – egyesületek és társaságok – tipikusnak tekinthetőek
arra a pályaívre nézve, amelyet az erdélyi, igen sajátos körülmények között
a nemzetfejlődés leírt. A magyar társadalom legyőzte hátrányait, sőt némi
haladást is tett, még a történelmi önismeret területén is. (Ha csak egy mondat erejéig is, de meg kell említenem itt báró Orbán Balázsnak, Victor
Hugo barátjának monumentális munkáját: A Székelyföld leírását.) A szóban forgó egyesületek, társaságok, múzeumok, körök, kulturális szervezetek és mozgalmak az európai modernitásra jellemző sajátosságok, amelyek
a Nagy-Magyarország állami és társadalmi struktúráiba integrálódni törekvő erdélyi magyar társadalmat is jellemezték. Később, Erdélynek a román
államhoz, Nagy-Romániához csatolása után a kisebbségi helyzetbe került
magyarság kényszerpályán (és eszközeinek híján) folytatta létét, a túlélésért
harcolva. Az itt bemutatott fél évszázad viszont létfontosságúnak bizonyult
a túlélés szempontjából: az ebben az időszakban alapított kultúrintézmények nélkül az erdélyi magyarságnak még kevesebb történelmi lehetősége
maradt volna 1919–1940 között. Kós Károly, a transzilvanizmus ideológusa 1921-es kiáltványában (Kiáltó Szó) a következő, igen jelentős meghatározást adta: „Félszáz esztendeig élt az egy Magyar föld, a nagy, ifjú, erős
magyar műhely”. Remélem, sikerült bebizonyítani, hogy valóban nagy,
ifjú, erős műhely volt Erdély számára is, amely a magyarok számára – és
kétségtelen, hogy a provincia népessége többi részének is – addig soha nem
látott kulturális fejlődést és gazdasági-pénzügyi modernizációt eredményezett.
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Erdélyi kantianizmus: Sipos, Köteles, Körmöczi

Az erdélyi kantianizmussal foglalkozni nem csak filozófiatörténeti-eszmetörténeti, filológiai feladat. A kantianizmus – filozófiában, oktatásban,
nevelésben, társadalmi-politikai álláspontokban a modernitást jelentette
Közép-Kelet-Európában, még akkor is, ha ennek Erdélyben a Habsburgállamberendezkedés cenzurális viszonyai igyekeztek útját állani. Vizsgált
szerzőink szerepe ilyen értelemben messze túlmutat közvetlen filozófiaiteológiai, illetve tudományos munkásságukon és tiszteletre méltó polgári
státusukon-szerepükön. Előkészítői voltak a reformkor kibontakozásának,
az intézményalapításoknak. Az erdélyi felvilágosodás vetése a reformkorban szökken szárba.1
A 19. század elejének magyar tudományosságában már elterjedt nézet
volt, hogy Erdélyben kantianizmust elsősorban Sipos Pál (1759–1816) és
Köteles Sámuel (1770–1831) képviselik. Ezt a vélekedést a mai kutatások
fényében csak megerősíteni lehet, és sok tekintetben kiegészíteni meg árnyalni kell.2 Itt elsősorban azt kell megjegyeznünk, hogy voltak más tanárok, oktatók, gondolkodók, akik a kantianizmust képviselték. Így fennma1 E kérdéskörnek szentelt összefoglalásban kiemeltem az erdélyi filozófiaoktatásnak-oktatóknak, valamint a gimnáziumoknak a fontos szerepét. Vö: Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform, filozófiaoktatás. In: Egyed Péter: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 339‒361.
2 Hajós József hozzávetőleges tipológiája szerint és a maga sajátos stílusában kifejtve: „A magyarországi és erdélyi kantianizmus első évtizedei a kanti nézetek átvételének három fő típusát termelték ki: egyesek pusztán csipegettek a kriticizmusból és legfeljebb a félkriticizmushoz (főként az idealista kanti nézetekhez) közeledtek; mások
marékkal, jócskán merítettek, de ujjaik között (nem mindig akaratuk ellenére) szintén
kicsúszott a legértékesebb tartalom; a harmadik – legszűkebb és egyben leghaladóbb
kategóriát pedig azok alkották, akik a kanti rendszer materialista, dialektikus és antifeudális eleminek a felkarolására törekedtek, és többnyire csak részletkérdésekben nem
értettek egyet mesterükkel”. Hajós József: Köteles Sámuel. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 127. (Hajós Józsefnek nyilván azért kellett Kantban is valami materialistát,
dialektikusat és antifeudálisat találni, hogy a könyvet ki lehessen adni, − ezt Hajós József Böhm Károlynak szentelt legemecum-könyvének szerkesztőjeként is alkalmam volt
megtapasztalni. Úgyhogy ettől a korszak cenzurális kelléktárához tartozó kritériumrendszertől ma már mindenképpen el lehet és el kell tekinteni.)
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radt a máramarosszigeti gimnáziumban kanti szellemben és magyar
nyelven filozófiát tanító Nánási Mihály3 etikát és esztétikát tartalmazó
előadásainak kéziratos példánya, amelyben alapos és szisztematikus utalások vannak a kanti kritikai filozófiára. Csak megemlítem, hogy – a filozófiatörténeti kutatás álláspontja szerint – a kantiánus eszméket Köteles elsősorban alapfilozófiájába és etikájába építette be, nemegyszer az azokat a
pszichológiai idealizmus nyomvonalán átértelmező Wilhelm Traugott
Krug nyomán. Hajós József valószínűsíti, hogy melyek lehettek a Köteles
által használt könyvek.4 Ezt azért érdemes itt megemlíteni, mert – további valószínűsítéssel élve –, nemcsak Köteles, hanem más kantiánus szellemben tanuló diákok is használhatták azokat. Így a kantiánus szellemű, avagy
kanti argumentumokat tartalmazó művek közös alapjai lettek az előadásoknak és könyveknek; az egyetemi színhelyek a hallgatott professzorok, az
előadások és a könyvek nagymértékű azonosságot jelentenek a vizsgált korszak erdélyi peregrinusainak – későbbi kantiánusoknak – a szellemi habitusában. Ez a közös alap fontos az erdélyi kantianizmus sok mindenben
egységes jellegének a meghatározásában!
I. Az erkölcsi filozófiának eleji, Az olvasóhoz szóló első mondataiban Köteles megjegyezte, hogy
„a jelen való kézikönyvnek, melyet már egynéhány esztendőktül fogva követek tanításomban, kinyomtattatására tanítványaimnak sok ízben kijelentett kívánságok ösztönzött. Engedtem tanítványaim kívánságának, akiknek az Erkölcsi Filozófia
ezen kurzusának kiadásában az a hasznok lészen; […]”5.

Ezen művek sorában az egyik legfontosabb a Karl Leonhard Reinhold
Briefe über die kantische Philosophie c. munkája, amelyet 1786 és 1787
között közölt a Der teutsche Merkur. Ennek nyomán hívták meg Reinholdot
jénai előadótanárnak, ahol 1794-ig működött, és fontos szerepe volt a kan-

3 1794 téli szemeszterében volt jénai diák.
4 Hajós József: Köteles Sámuel. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 30.
5 Köteles Sámuel: Az erkölcsi filozófiának eleji. In: Hajós József: Köteles Sámuel.
Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 169.
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ti filozófia előadási kánonainak a kialakításában. A Levelek a kanti filozófiáról két kötetben jelent meg, 1790-ben, illetve 1792-ben. Ezekben Reinhold hitet tett a kanti filozófia radikalizmusa mellett, amennyiben minden
kétséget kizárólag leszögezte, hogy a kopernikuszi fordulat lényege a kritikai transzcendentalizmus.6 Ez azért fontos, mert minden Kant-követő
vagy valamilyen módon kantiánus szellemű filozófia a kritikai transzcendentalizmust, illetve módszertani szintetikus apriorizmust, illetve a tudományos metafizika lehetőségét kell, hogy a filozófiai reflexió középpontjába állítsa, illetve elismerje.
Ilyen jellegű értékelést fogalmazott meg Köteles Sámuel A filozófia enciklopédiája c művében:
„Ezt az utat követte közelebbről Kant azon genialis munkájában, melynek tzimje: K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t,
melyben az egész Esmérötehetséget felbontzolta, és vi’sgálat alá
vette. Kant az Esmérőtehetséggel azt tselekedte, a’ mit Neuton
a’ világosság’ eggyes sugárával. Valamint Neuton a’ prisma segedelmével a’ világossság’ eggyes sugárát hét eredeti színekre felhasogatta: úgy Kant egy éles analysis által az Esmérötehetséget
felhasogatta azokra az eggyes tehetségekre, mellyekből az áll, és
megvi’sgálta különkülön azoknak erejeket és tehetösségeket.
Ezen vi’sgálat által kijegyzette az emberi esméretnek határát,
a’mellyen túl az ember, a’ tsupa speculatio által, magának való
esméreteket nem szerezhet. Igy a’fellengős, és kitsapongó
speculatioknak határt szabott”.7

Ezeket a gondolatokat ismétli meg Köteles műve 88. paragrafusának a
tiszta metafizikát fejtegető részéhez fűzött megjegyzésében, amely volta-

6 Reinhold Kant értelmezése két ponton vált vitatottá: az egyik abból fakadt,
hogy megpróbálta matematizálni-axiomatizálni azt, azt állítván, hogy a kanti tételek
egy axiómára vezethetők vissza. Ugyanakkor saját – egyébként rendkívül fontos és eredeti − referenciaelméletének alapelképzelései is visszaköszönnek a kanti ismeretelmélet
sematizálásában. Más típusú problémák adódnak azonban a kanti vallásfilozófia és antropológia követésében, itt a kortársak nagy része is vagy félreértette Kant eredeti szándékait, vagy nem tudta követni őt a szabadság transzcendentalista elméletéből származó
következmények kijelölte elméleti úton.
7 Köteles Sámuel: A filozófia enciklopédiája. Nagyenyed, 1829.
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képpen a kanti metafizika alapgondolatainak felel meg, és amelyhez a következő megjegyzést fűzi (ezúttal a mai magyar nyelvnek megfelelően idézzük őt):
„Az esmérőtehetségnek ezt a felboncolását Kant próbálta
meg a maga munkájában, melynek címe: Kritik der reinen
Vernunft, Riga, 1781. Ezt a munkát úgy lehet nézni a Filozófiára nézve, mint Propedeutikát, mely a spekulátiónak merész
repülését illendő határok közt tartóztatja. Ez a munka [A tiszta
ész kritikája] a filozófiai éles analízisnek és zsenialitásnak mindenkor egy remekének fog maradni, s a szerzőjét az elsőrangú
filozófusok sorába emeli”.8

Itt meg kell jegyeznünk, hogy A filozófia enciklopédiájának szerzője – a
hivatkozott 88. paragrafusában minden kétséget kizáró módon – a kanti
metafizika-felfogás és propedeutikus elképzelés alapjára helyezkedett. Már
jeleztük, hogy az ismeretelmélet Kantját sokkal könnyebb beépíteni akár
egy iskolafilozófiába is, mint a vallásfilozófiai és antropológiai álláspontot
– hiszen az abszolút szabadság álláspontja messzemenően ütközik a Habsburg Monarchia államfilozófiájával, és nem kevésbé a hivatalos egyházi álláspontokkal is (itt a teológiai álláspontok számítanak). Bizonyos értelemben kivételt jelent az erdélyi református egyház, amely intézményes
okokból áll szemben a Habsburg-oktatáspolitikával és a katolikus egyház
filozófiaoktatási rendjével.9 A Novum Studiorum Systema 1781-ben le8 A filozófia enciklopédiája. Nagyenyed, 1829. 109. A továbbiakban Hajós József
ismét visszatér a kantiánus forrásokkal kapcsolatos szemlézés és összefoglalás fontosságára, amennyiben megjegyzi, hogy „Köteles is bizonyos kantiánusokhoz kapcsolódott
közvetlenül. Egyeseket ritkán említett (ezek közül való: Schwarz, Staendlin, Becker,
Schad), másoknak – mint például Jakobnak – a neve szinte minden filozófiai művében
megtalálható. Ismételten utalt többek között Kiesewetterre (az ő nyomán készítette első
logikai előadásait), Heydenreichre, Hofbauerre, Mellinre és Snellre, akinek esztétikáját
Kazinczy akarta lefordítani”. (Hajós: i. m. 132.)
9 Erre nézve eléggé radikális megfogalmazásokat tartalmaz a református Főkonzisztórium által 1781-ben elfogadott Novum Studiorum Systema: „A philosophiai tudományok gyarapodását csak a philosophálás szabadsága mozdítja elé; az nem is szorul
bizonyításra. Hogy a philosophálás szabadságának árt a teljes egyenlőség, abból is kitűnik, hogy a philosophus névre méltatlanok azok, kik arra mennek, a merre viszik, s nem
a merre menniük kellene és mindenben a mester szavára esküsznek. A philosophia
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szögezte, hogy „magyar nyelven lehetne tanítani a moralis philosophiát”. Ezzel utat nyit a tankönyvírás előtt, aminek aztán Köteles a logikájával (1812)
és etikájával (1816) felel meg. A tankönyvek nyilván az iskolafilozófia
(Schulphilosophie) problémakörébe vezetnek. Immanuel Kant maga ugyan
megfogalmazta fenntartásait az iskolafilozófiákkal szemben – ugyanakkor
azt is rezignáltan kifejezte, hogy ezek oktatása, olyanok, amilyenek, nélkülözhetetlen, hogy ezek valóságos institúciók, amelyeknek nyilvánvaló hatalma van az élő filozófia felett. A filozófiaoktatás megreformálása az egész
tudományrendszertan újragondolását jelenti, ami nyilván nem egy személyre szabott feladat. Ugyanakkor nem lehet a Leibniz−Wolff rendszeréről sem lemondani, mert rendkívüli pedagógiai tapasztalat kapcsolódik
hozzá. Ezért a filozófiaoktatás (protestáns) reformja is részleges lehet Erdélyben, ami a kutatás szempontjából azért fontos, mert kijelöli azokat a
kereteket (és szövegeket) amelyekben érdemes a kantiánus eredetet és elemeket keresni, és ahol van értelme a komparatisztikának és kontrasztív
elemzésnek.
Visszatérve Hajós József vázlatos megjegyzésére: a másik nagyon sokat
hivatkozott mű Ludwig Heinrich von Jakob Grundriss der allgemeinen
Logik und kritische Anfangsgründe zu einer allgemeinen Metaphysik (első kiadása 1788-ból, Köteles az 1794-es kiadást szerepelteti A filozófia enciklo-

sorsa is szembetűnőleg bizonyítja ezt. […] A gondolkodásnak és tanításnak törvényekkel való megkötése megsemmisíti a versenyt, megtöri az erkölcsi ösztönt, stb. Ehhez
járul, hogy sok dolog van a philosophiában, a mi bár igaz és szilárd elveken nyugszik, s
azért a protestansok egyhangúlag elfogadták, a katholicusok mindazonáltal vagy a pápák, vagy a zsinatok tilalma miatt nem fogadhatták el. De a valláskülönbség is gátolja a
tökéletes egyenlősítést. Mert a protestánsok a józanészt követik a bölcselkedésben, a
katholicus tudósok ellenben, kik a bölcsészetet a római udvar tetszése szerint magyarázzák, a metaphysikai vitás kérdésekben, a természeti theológiára vonatkozókban; az erkölcsi szabadság természetéről, az isteni eszközök tudományáról, az isten segedelméről
megállapított véleményöket az oly időszakokban tartott zsinatok rendeleteivel igazolják, midőn a philosophia fénye el volt homályosulva; nem is akarnak, nem is mernek
azoktól elállani”. A protestánsok alapjában véve a felségjogokról gondolkodnak másképpen, azaz – a kálvini Institutiók VI. fejezetének A keresztyének szabadságáról szóló
része értelmében – a hitszabadság védelme érdekében minden ellenszegülés megengedett. Ezek a gondolatok legitimálják az oktatási normákat, azazhogy a protestáns szellemiségű oktatás hitvédelmi alapjai igazolják az egész felépítményt. Vö. Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform, filozófiaoktatás. (1781–1832). In: Egyed Péter: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010, 350. sk
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pédiájában). A harmadik mű Mellin Encyclopedisches Wörterbuch der
kritischen Philosophie c. munkája, 1797-ből, amely Jénában jelent meg.10
II. Köteles publikált munkái elsősorban a filozófiai oktatás számára szolgáló kézikönyvek voltak. A legmélyebb és legeredetibb erdélyi kantiánus
gondolkodó Sipos Pál volt, akinek – a cenzurális tiltás miatt – kéziratban
maradtak latinul, németül és magyarul írott munkái,11 köztük sajnos az
erdélyi felvilágosodás alighanem legeredetibb saját produktuma is, a
Vorlaufige Propaedeutische Betrachtungen über die Philosophie, 1812-ből. Sipos kantianizmusával kapcsolatban számos helyet lehetne idézni azokból a
filozófiai tárgyú tanulmányokból, amelyeket a nagyszerű, tragikus sorsú
Sipos-kutató Makkai Ernő tett közzé 1944-ben. Ezekben Kantot Sipos az
új filozófia koronás főjének nevezi, és többször hivatkozik a transzcenden-

10 A filozófia enciklopédiája metafizikára vonatkozó szerzői listája kizárólag a kantiánus vonatkozó irodalom elsőrendű szerzőit tartalmazza, Jakob mellett a következő
szerzőkről és művekről van szó: Kiesewetter: Versuch einer faszlichen Darstellung der
wichtigsten Wahrheiten der neueren Philosophie. Berlin, 1798; Bendawid: Vorlesungen
über die Kritik der reinen Vernunft. Wien, 1795; Krug: Erkenntnislehre, oder Metaphysik.
Königsberg, 1808; Jakob Fries: Neue Kritik der Vernunft. Heidelberg, 1807. Itt csak
annyit jegyzünk meg róluk, hogy Ludwig Heinrich Jakob és Johann Gottfried
Kiesewetter a hallei kantiánus iskola képviselői, Bendavid (Lazarus Ben David) pedig a
híres berlini zsidó filozófustriász egyik fényes csillaga volt (Marcus Herz és Solomon
Maimon mellett). Wilhelm Traugott Krug Kant utódja volt a königsbergi egyetem
metafizika és logika tanszékén, 1804-től, mellesleg a német idealizmus egyik autonóm
alkotója. Jakob Friedrich Fries a kantianizmus pszichológiai-antropológiai alapjairól írt
fundamentális műveket, Hegel vitapartnere volt és nem mellesleg a nagy hatású antiszemita röpirat szerzője.
11 A törzsszövegben említettek mellett a következőkről van szó: Filosofiai Tekintések; Fichte tudományának veleje (1813) (Kazinczy Ferenc számára írott, szócikkszerű
összefoglalások a szabadság újabb filozófiai felfogásáról), Mitsoda a szabadság? Természet
és szabadság (1813) (Aranka Györgynek írott fichteaánus és antischellingiánus összefoglalások), Lehet-é, és mennyire lehet a filosofiát popularizálni? (1813) (Kiadás: Benkő
Samu: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Kriterion, Bukarest,
1977; Galagonya magyarok. Szemelvények a magyar nyelvű filozófiából Apáczaitól Böhmig. Szerk. Várhegyi Miklós és Kőszegi Lajos. Pannon Panteon Comitatus, Veszprém,
1992.); Discursiones philosophicae e lucubrationibus hibernis (1813); Vallásos-erkölcsi iratok (miscellanea) (1814) (Sipos Pál szerzősége csak részben bizonyítható); Der Gang der
religion im Fortschritte der Zeit philosophisch betrachtet (1814), Summarische Deduction
der menschlichen Bestimmung (1814); Precipu Capita Religionis Christianae, philosophice
pertractata (1814).
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tális szemléletre, annak társadalomfilozófiai és antropológiai vonatkozásaiban is (amint jeleztük, ezt a szempontot nehezebb kivitelezni a vallásfilozófiai gondolkodásrendszerben). Sipos azonban fichteánus is (ámbár nem
mindenben kíván Fichte követője lenni). Makkai Ernő értékelése ma is
helytálló: „Érdemes megemlíteni, hogy amikor mások még nem haladtak
túl a skolasztika vagy a Wolff-féle racionalizmus légkörén, vagy ha túl is
haladtak, még mindig Kant tanait igyekeztek összeegyeztetni a dogmával,
‒ ő már Kant rendszerében is kereste a továbbmutató szálakat és Fichte
meg Schelling filozófiáján elmélkedett.”12
Sipos ismertségét annak köszönhette, hogy Kazinczy Ferenc felismerte
filozófiai őstehetségét, és másolta valamint másoltatta (Rumy Károllyal) a
Sipos munkáit. Ezek tehát másolatokban terjedtek, és alapos okunk van
annak a feltételezésére is, hogy Sipos körül létezett egy értő hívekből álló
kis értelmiségi kör, amely megértette gondolatainak újszerűségét, felkarolta és másolatokban kézről kézre adta munkáit. Sipos ugyanakkor azért is
fontos a mi kontextusunkban, mert eredeti kísérletet tett a kantiánus racionalizmusnak a református vallási dogmákkal való összeegyeztetésére. A
kantianizmus azonban térségünkben a német típusú felvilágosodást és liberalizmust, és mint ilyen a modernizációt jelentett, ezért röviden erről is kell
szólnunk, merthogy leginkább a Sipos munkásságában bukkan fel ez a
kérdéskör.
Az egyik korjellemzően jelentős Sipos-munka kétségtelenül A keresztyén
vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről (1809).13 Ebben Sipos
felvilágosító filozófiai programot fogalmazott meg, mert úgy vélte, hogy a
világosság folyamatosan közelít, ezért a filozófia régibb igazságait is ennek
megfelelően újabb fénybe kell helyezni. Sipos gondolkodására az a jellemző, gondolkodásának középpontjába a valóságot állítja, ez a valóság azonban kettős természetű, állítja. Egyfelől olyan tárgyi összefüggéseket jelent,
amelyeket a gondolat állít elénk és az ész rendszerez (ebből a szempontból

12 Sipos Pál: Természet és szabadság. Hat filozófiai tanulmány. Kiadja és bevezetéssel ellátta Makkai Ernő. A M. Kir. Ferenc József Tud. Egyetem Philosophiai Intézete,
1944. 14.
13 Jelenleg az MTA kézirattárában. Kiadás: Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a
világosodásnak együtt való terjedéséről. Kiadja, az előszót írta és a jegyzeteket szerkesztette Egyed Péter. Pro Philosophia, Kolozsvár‒Szeged, 2002.
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Sipos rendkívül pontosan adja vissza a kanti–fichtei filozófia valóságfelfogását), másfelől azonban a hit valósága, avagy hitvalóság. Tehát nem az a
feladatunk, hogy a gondolatot (a racionális vagy empirikus eszközökkel
létrehozott), tudást szembeállítsuk a hittel, hanem, hogy egy kissé mai
episztemológiai eszközeinkkel jellemezzük e felfogást – hogy mi a gondolatban a hitszerű elem, vagy hogy mi a hitben a gondolat.14 Isten valósága
nem a külső (empirikusan tapasztaló) ember számára adott, hanem a lelkiismeret sajátos valóságában létezik, amely transzcendentális valóságként
működik. Természeti megszületése után az ember immár akarja is magát,
és isten nagyobb világának a mintájára felépíti a maga kisebb világát. Akarata szabad lényként determinálja, amely az Isten által beléje helyezett Igazság alapján feltárja a maga kisebb igazságait, és ezek nyomán vezeti magát
ki a természeti szükségszerűségek világából a morálteológiai célok által determinált emberi világba és világban. Amikor megfogalmazta fenti nézeteit, Sipos, aki korának elismert matematikusa volt, és messzemenően tudatában volt a természettudományos valóság és a természettudomány
igazságai fontosságának a gondolkodás és ezenbelül a filozófiai gondolkodás számára, mindvégig erre célozva igyekezett kidolgozni a teológia és
morálfilozófia újabb konceptusait, a kettőt valamiképpen a külső és belső
ember felfogására alapozva. Sipos a szabadság filozófusa volt, ez kétségtelen, a kanti gyakorlati filozófia legfontosabb elemét helyezte az emberi evolúció középpontjába. Erre alapozva fejtegeti – szerintünk megalapozottan
– Tóth Zoltán,15 hogy Sipos Pál egy liberális teológiát alapozott meg,
amelyre korában természetesen nem volt, nem lehetett vevő, csak gyanakvást váltott ki vele.
A másik locus, amelyben Sipos programatikusan beszél a felvilágosodásról, szintén egy kéziratban található, amelynek egyes részei kérdésesek, mások azonban bizonyosan Siposnak tulajdoníthatóak. (Ez a kézirat az MTA
kézirattárában található, Oct. Hung 1053. jelzet alatt és Vallásos-erkölcsi
iratok megnevezés alatt tartja számon a Sipos-kutatás (a másoló általi datá-

14 Sipos gondolatmenetét részletesen jellemeztem. Vö. Az ismert ismeretlen: Sipos
Pál. In: Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről. Pro
Philosophia. Kolozsvár‒Szeged, 2002. 7‒23.
15 Tóth Zoltán: A szabadság filozófusa. Sipos Pál liberális teológiája. http://epa.
oszk.hu/02100/02190/00187/pdf/KM_1998_03-04_221.pdf
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lása 1814-ből). Az ebben Világosítás alfejezetcímmel szereplő összefoglalás16 egy olyan nagyobb részhez (Toldalék) van csatlakoztatva, amely néhol
a lényeget illető összefoglalásban, néhol szinte betűhíven reprodukálja a
Sipos egyéb kéziratainak sztenderd gondolatmeneteit. Ez a kézirat azért is
fontos, mert benne kimondottan a filozófia erdélyi lehetőségeire és sanyarú
állapotára is utal Sipos, aki a felvilágosodás kilátásait a művelődési intézmények kis számával és a közműveltség állapotaival vetette össze. A Szászsebes melletti Tordasra visszavonult filozófus művéből a kor erdélyi állapotaira vonatkozó nyomasztó atmoszféra árad.
III. Ebben az összefüggésrendszerben igen fontos kérdés tisztázni, hogy
mi volt a viszonya Körmöczi Jánosnak a korszak újító felvilágosító filozófiájához, amely Erdélyben kétségtelenül a modernitást képviselte, oktatásban és közgondolkodásban egyaránt, és mint ilyenhez, voltaképpen minden tudósnak és gondolkodónak valamilyen módon viszonyulnia kellett.
Hajós József már a Köteles-kötetben is utalt Körmöczire, kissé talányos
módon: „[Köteles] Diákköri feljegyzései sajnos nem kerültek elő, de egyik
jénai kollégája, Körmöczi János kézirataiban akadnak olyan eszmék, amelyek – némely módosítással – itt-ott felcsillannak Köteles majdani kurzusaiban”. Ehhez a valószínűsítő megjegyzéshez – Hajós stílusa – tartozik az a
jegyzet, amely a kolozsvári unitárius kollégium kézirattárában őrzött
Körmöczi-kolligátum tartalmát ismerteti. A kutatói életművének legjelentősebb tanulmányait összefoglaló kötetében – amelyben részletesen ismerteti Körmöczi úttörő Fichte-fordítását, valamint a Johann Henrik Kellgren
svéd felvilágosító munkáiból készített magyarításait – Hajós József sehol
sem nevezi kimondottan kantiánus szerzőnek Körmöczit.17 A jeles
Körmöczi-kutató, történész Csetri Elek azonban igen, részben éppen egy
korábbi Hajós-tanulmányra utalva, amelyben a kolozsvári filozófiatörténész a következőket állapította meg a kanti kérdés körül:
16 Elemzését lásd „… mostani világosodott idők…” c. tanulmányomban. In: Felvilágosodás. Magyar századforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus Filozófia Szekcióinak előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012. 13‒30.
17 Három tanulmányban követhető a dolog, úgymint: Korai Kant-kötetek Kolozsvárt, Kellgren és Körmöczi, Az erdélyi Fichte-befogadás történetéből. In: Hajós József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest‒Kolozsvár, 1999.
305‒378.
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„A fénykorát élő jénai egyetemre Körmöczit 1796. július
4-én immatrikulálták. Még aznap elkezdte kivonatolni Karl
David Ilgen elméleti filozófiai fölolvasásait, aki Fichtével egyidejűleg került a főiskola tantestületébe. Körmöczi jegyzeteiben
itt-ott bírálta Ilgent, például a »végtelen« ítéleteknek a Kantétól
eltérő felfogásáért vagy önismétlésért. Viszont nem kifogásolt
olyan helyeket, ahol előfordul valamilyen szakkifejezés (Wissenschaftslehre, Tathandlung), vagy a tézis-antitézis-szintézis
Fichte-féle hármassága”.18

A Csetri-tanulmányban tehát a következő megállapításokat olvashatjuk
a Körmöczi kantiánusságát illető kérdésről:
„Körmöczi János az erdélyi felvilágosodás csemetéjén egy
hajtás. Személyében-munkájában az irányzat számos vonulata
találkozik: a filozófiában Kant és Fichte híve, […]. Igazgatói
székét »az ember destinációjáról« tartott filozófiai értekezéssel
foglalta el. Kant etikai idealizmusa szellemében az ember végső
célja »az abszolút azonosság«, a magával való tökéletes megegyezés”.19

Csetri itt Gál Kelemennek egy összefoglalását idézi rövidített formában:
„Minden filozófiai kutatás első problémája: az ember rendeltetésének kérdése. Ellenmondás azt kérdezni: mi a célja az ember létének. Mert embernek lenni, ésszel felruházottnak lenni,
annyi, mint saját magának célja lenni. Lenni tehát valami
absolutum. Magáért lenni ez az ember megkülönböztető jellege. Az ember a tiszta én (purum ego). Ez pedig azt teszi, hogy
az embernek magával állandóan megegyezőnek kell lennie. Ez
az absolut azonosság és tökéletes egyezés magával az egyetlen
igaz formája a tiszta énnek. Tehát az ember legfelső és utolsó

18 Hajós József. Egy röpirat a gondolatszabadságról. Korunk 1972. 12. 1809.
19 Csetri Elek: Körmöczi János: (1763–1836). In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest, 1993, MTA Történettudományi
Intézete. 260. sk

314

EME
célja: az absolut azonosság a magával való megegyezés. Ez a
Kant tiszta ethikai ideálizmusa. Melyet egy rövid, világosan
megfogalmazott, tiszta csengésű értekezésbe foglalt össze”.20

Az a hely, amelyre a jelzett utalások visszamennek, Immanuel Kantnak
az 1781-es alapművében megtalálható gondolata, amelyre az ember rendeltetéséről kialakított antropológiai koncepciója, majd pedagógiája is
épül (összefoglalva első ízben 1803-ban jelent meg). Az erkölcsök metafizikájának alapvetésé ben Kant kifejti, hogy a személy nem pusztán szubjektív
cél, azaz cselekedetünk hatásaként való egzisztenciája nemcsak számunkra
érték, hanem objektív cél, olyan dolog, amelynek létezése önmagában cél,
és mint ilyen abszolút érték. Feltételezhető tehát egy olyan gyakorlati elv,
amely egyben az emberi akaratra vonatkozó kategorikus imperatívusz, és
ezért általános, mindenki számára cél, éppen azért mert nem partikulárissajátos, hanem önmagában vett, immanens cél, és ezért lehet az akarat
objektív elve. Ez az eszes természet öncélúsága, és amennyiben az ember
ilyennek képzeli el a saját létét, annyiban ez cselekedeteinek szubjektív elvévé válik.21 Itt meg kell jegyeznünk, hogy Fichte Az ember rendeltetése c.
művében (tudatfilozófiai szempontból) argumentálja az ember egységének
mint végcélnak a posztulátumát.
Végül Csetri idézi Körmöczinek a saját kantianizmusára vonatkozó perdöntő álláspontját. Filozófiai felkészülését illetően: [Körmöczi] „Hasonló
természetű kéziratai között megtalálható a Jénában hallgatott K. D. Ilgen
Critica Rationis Purae című előadásainak anyaga, amelyet latinul kivonatolt. Német nyelvismerete révén a korszak több vezető filozófusával ismerkedett meg, ő maga azonban kantiánusnak vallotta magát” („Én ugyan
kantiánus vagyok, amennyiben vagyok, az úr a sok én, te, ő-vel pure fichtianus, hogy értjük meg, bajosacska commissio”) – írja egy kézirat szerzőjéről egy Petrichevich Horváth Miklós főgondnoknak címzett levelében.22

20 Dr. Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568–1900).
Kolozsvár, 1935. 461.
21 Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája. Gondolat, Budapest, 1991. 61.
22 Körmöczi-hagyaték. Missiles. Körmöczi János – P. Horváth Miklósnak. Datálatlan.
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Az ilyen és ehhez hasonló önjellemzések vagy önbesorolások nyilván
nagyon fontosak. A kutatás azonban a leginkább a szövegek, kéziratok
kantiánus jellegét kell, hogy feltárja, mert ezek a perdöntő érvek valakinek
vagy valaki munkásságának egy filozófia áramlat vagy korszak alá sorolásában. Itt természetesen más és más értékűek az életmű különböző korszakaihoz tartozó iratok. Legfontosabbak a kiadott szerzői munkák és az abban
található utalások meg érvek-érvrendszerek, de tekintetbe kell venni minden egyes, akár a felkészülés éveihez tartozó iratot (jegyzetet), abból kiindulva, hogy a jegyzetelés egyben értelmezés, a hangsúlyok kitevése, asszimiláció is. Ez utóbbi hatását szövegszerűen ugyan később nehéz kimutatni,
azonban mindenki, aki szisztematikus képzést kapott, nagyon jól tudja,
hogy az egyszer jól megértett és felfogott, alkalmazott – és persze alkatilag
is illő, megfelelő vagy legalábbis közel álló tudományos-filozófiai logika
később is mintegy algoritmusként működik – ameddig az opciókban nagyságrendű változások nem következnek be (ha esetünkben valaki egy filozófiai rendszer érvelésmódjáról áttér egy másik meggyőzőbb szisztéma argumentációjára, – amint az éppen a kanti filozófia megfontolásait alkalmazó
erdélyi magyar felvilágosítók esetében bekövetkezett).
A fentiekben megfogalmazott kérdéseknek a tisztázásához nagymértékben hozzásegítenek a Körmöczi-kéziratok, amelyek közül itt az Einleitung
in die Philosophie Karl David Ilgen előadásaihoz készített vázlatos jegyzeteinek B részével,23 valamint a Kant-magyarításokkal, -interpretációkkal24
foglalkozunk. Ez utóbbiak egy sereg értelmezésbeli-módszertani problémát is felvetnek, amelyek mindegyikére itt ez alkalommal nem tudunk
23 MsU.413/B jelzet alatt a Román Akadémia Könyvtára kolozsvári fiókja megőrzésében. A kézirat filológiai kérdéseit illető feltevésekkel és pontosításokkal Moritz
Kinga-Éva foglalkozott. A kézirat A részének az elemzése bonyolultabb kérdéseket vet
fel, itt ugyanis Carl Christian Erhard Schmid Kritik der Reinen Vernunft im Grundrisse
nebst einem Wörterbuch zum leichteren Gebrauch der Kantischen Schriften című 1788-as,
az illető szerző jénai Kant-bevezetéseire épülő könyvével kellene előbb foglalkoznunk.
(A szerzőt az ortodox kantiánusok között tartja nyilván a szakirodalom. A kérdés itt
tehát az lehet – egy következő, komplexebb elemzést igénylő tanulmány tárgya –, hogy
milyen Kant-értelmezésre alapulnak Körmöczi jegyzetei. (lásd Csetri-tanulmány 26.
lábjegyzete.)
24 MsU.1282-2 jelzet alatt. Idézeteink a Balázs Mihály és Machan Eszter által
készített átiratot követik.
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kitérni. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Johann Gottfried Eichhorn katedráját elöröklő Carl David Ilgen latinnyelv- és írásgyakorlatokat, valamint a kantiánus filozófia elemeit bemutató filozófiatörténeti előadásokat
tartott az őt nagy számban hallgató magyar peregrinusok számára.)
1. Az Einleitung-szövegében a különböző tudományok felosztásával és
oktatásával kapcsolatos igen hiátusos és utalásos részben található hivatkozás Kant prekritikai korszakának természettudományos írására, feltételezhetően az 1756-os Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten
Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen großen
Theil der Erde erschüttert hatra. Ebben a rövid írásában Kant a földrengések,
árapályok és légköri jelenségek összefüggéseinek mint egységes természettörténeti folyamatnak az értelmezését adja. Voltaképpen egy tudományos,
ugyanakkor természetfilozófiai perspektíva ez, amely a természeti mozgás
autonómiájának filozófiai konceptusát képviseli, a modern természettudományok eredményeinek a referenciarendszerében. Egyáltalán nem mellékes tény az, hogy szisztematikus munkái alapján Kantot a modern földrajztudomány atyjának is tekintik. Természetesen, egy modern filozófiai
bevezetés nem nélkülözheti a hivatkozásokat az Immanuel Kant kritikai
korszakának a műveire, vagy az alapozást azokra, netán szerves beépítésüket – amennyire lehetséges. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy az oktatásban
az arisztotelészi pedagógiai sémát, a Leibniz‒Wolf filozófiai perspektíváját
képviselő, hagyományos latin nyelvű – iskolafilozófiai – rendszerbe ezt
„szervesíteni”, módszertanilag alighanem lehetetlen feladat, tehát itt számos kompromisszumot találunk eme hagyományos filozófiákon nevelkedett és az azokat tanító szerző részéről.)
2. Az Einleitung szövegének idézett részében megtaláljuk a rendszerbe
illesztett kanti sémát, mégpedig a tiszta filozófiai megértő fogalmak alá
fogott vagy azt követő propedeutikai részben, sajátos latin–német megfogalmazásban: Aus reinen Verstandesbegriffen. Reine Philosophie Propedeutica
Philosophia A. Critica rationis pure speculative B. Critica rationis pure
practicae C. Critik rationis pure Urteilskraft. A kanti filozófiának ugyancsak
ezt a propedeutikus felfogását találjuk meg a filozófiai tudományok felosztását tárgyaló tabellában, a tiszta filozófia résznél, ahol is A tiszta ész kritikáját propedeutikaként nevezi meg a szerző. (Pontosan így adódik elő ez
Köteles fentebb fejtegetett Enciklopédia paragrafusában is.) De már a tiszta
ész rendszerénél (System der reinen Vernunft) olyan két alpontot találunk –
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azaz a. In formaler Beziehung Reine Logik b. In (feltehetően) Materialer…
Metaphysik –, amelyben a kanti A tiszta ész kritikájának transzcendentális
dialektikáját és analitikáját tiszta logikának tekinti, és ahhoz kapcsol egy
materiális (azaz tartalmilag értelmezett) metafizikát (ez az a Reinholdnál is
feltalálható megoldás, amellyel nem értett egyet Köteles sem). Megerősíti
felfogásunkat a tekintetben, hogy itt a TÉK-nak egyféle propedeutikai értelmezésbeli-logikai felfogásáról van szó, amelyet a természetfilozófiára lehet alkalmazni, az 1. alá foglalt alcím: Die die spekulativen Gebrauch der
Rein Vernunft Metaphysik der Natur, amely eléggé sajátlagosan természetmetafizikáról beszél l. System aller Begriffe und Grundsätze die sich auf
Gegensatnd Beziehen ohne bestimmte Objecte anzugeben Transzendental
Philosophie oder Ontologie. Itt felbukkan a kanti lehetőségképpeni tudományos metafizika kulcskifejezése, a transzcendentalizmus, annak egy sajátos
értelmében, ti., hogy a transzcendentáliáknak – tér, idő – ne lenne saját
tárgyuk, mindemellett felbukkan diszjunktív értelemben az ontológia lehetősége is, amelyről tudjuk, hogy nem volt Kant szándékában. Végül a 2.
ismét a természettudományról beszél, amelynek a saját fogalmait az észszerűség összefüggése szerint kellene használni. Ez mai fogalmaink szerint egy
tudományfilozófiai perspektívát jelöl: mi történik akkor, amikor a tudomány fogalmait azok általános gondolkodásbeli referencialitásaiban használjuk, a tulajdonképpeni reflexivitásban, spekulativitásban? Összefüggésében tehát az Einleitung szemléletében megjelenik a TÉK transzcendentalizmusa döntő ismeretelméleti fordulatának a felismerése, annak
jelentősége szerinti helye, ami módszertani – propedeutikai – kötelezvényeket jelent a filozófia számára, ugyanakkor ezt az ismeretelméleti radikalizmust a természettudományokra-természetfilozófiára kívánja alkalmazni,
ami az eredeti kanti szándék jelentős funkcionális átértelmezése, de nagyon
is megfelelhet egy, a természettudományok irányába elkötelezett elmének.
Okkal feltételezhetjük tehát, hogy Körmöczi rendelkezhetett a kanti filozófiával kapcsolatos lényegi, szerkezeti ismeretekkel.
Ami a Kant-szövegek értelmezését, magyarítását illeti, a következő megállapításokat tehetjük:
1. Az 1788-ban született Kant-mű, A gyakorlati ész kritikája alapintencióinak megértése szempontjából kötelezően vissza kell nyúlni a Bevezetőben leszögezett intellektuális célok felidézéséhez: a spekulatív ész egész
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rendszerének épületén a szabadság fogalma a zárókő. Ehhez kapcsolódnak
olyan egyéb fogalmak, mint az Istené és a halhatatlanságé, ezeknek azonban a spekulatív észben nincs szilárdságuk, ezek a szabadsággal kapcsolatban állnak fenn és nyerik el objektív valóságukat, „vagyis lehetőségüket az
igazolja, hogy a szabadság valóságos; mert ez az eszme az erkölcsi törvény
által nyilvánul meg”.25 A Körmöczi-kézirat 18b. oldalán ez a gondolat a
következő megformálásban található meg, sajátos latin–magyar idiómában:
„A moralis lex, az officium szava az, mely az én egomat más
sphaeraban tenni parancsolják, engem szabad valóságnak
mond, hogy én a naturae lexeknek naturalis causák necessarius
influxussán felül való vagyok, de ez a cognitio különböz attól,
melyet én sensualis naturam-tól nyerek. Ez egy objektumot állít, egy testet cujus orgánumát mesterséges alkotását, képzeleteit, conceptusát, kévánságait, érzéseit valósággal érezhetem.
Amaz egy objektumot sem állíthat előmben, egy csupa ideát
egy szabad valóságról felfedez, de nem magát a valóságot, sem
erejét, et res omnes hic poni solitae sunt inanes. Én csak hiszem
a szabadságot, mert van bennem morális lex, melynek igazsága
a feltételtől függ. Hogy lehetséges pedig, hogy én szabad és egyszersmind physicum ens legyek, és ellenkező törvények alatt
legyek, egyfelől a natura cogaljon, másfelől az officium
postuláljon őtet követni, ha a természet ellen volna is, ezt én
nem tudom, nem is tudhatom. Csak ennyit mutathatok [18/b]
hogy egy ily unio bennem nem contradictio és minden dolgok,
amennyiben in spatio és tempore vagynak naturalis lexek alá
vettetnek, és azon dolgok, amennyiben nem azokban repraesentaltatnak más legislatiot követnek, hogy ezt gondolhatom
azt tudom, hogy úgy is van ezen dolgokba való bélátásból nem
is tudhatom, nem is coniiciálhatom, hanem a moralis lex által
convictus vagyok arról. Ezen szabadság hitéről a certitudinis
gradus nem küsebb, mint a spatiumban lévő dolgok egzisztenciájáról való hitről, csak a mód különböző, erről az objektumok

25 Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája. Gondolat, Budapest, 1991. 106.
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maguk győznek meg, amarról egy törvény, a szabadság oly szorosan öszvefügg az offitium constientiájával, mint egy külső
objectum a róla való konceptussal. A lex certissima, a szabadság
assumptioja is oly certitudioval foly a lexből. A naturalis
cognitiokban elsőnek az objectumot találom meg, azután annak lexeit, az objectum originalie certum, de némely lexei bizonytalanok. A morális cognitioban a lex certissima, az objektumok, melyekért van az incognitumok, ezek originalie az
offitium conscientiájával kezdődnek, amazok az objecti
conscientiaval, ezek tágasítják a cognitioinkat, a moralis cognitiok pedig csak morális természetűeknek lenni erősítik”.

Összefoglalva, ennek a gondolatmenetnek az a lényege, hogy a morális
törvényben, a kötelességben mint az etikai érzület adottságaiban jelenik
meg a természet törvényein kívül álló és azokon felül emelkedő
szabadság(unk) adottsága, amelyet nem is a természeti törvények megértésének a módján értünk meg. Az ellentmondás kétségtelenül fennáll ama
tények között, hogy egyfelől a természeti törvényeknek alávetett természeti lények vagyunk, akik természetünket a természet megismerésének a
módján értjük meg, ugyanakkor a morális törvények arról győznek meg
hitszerűen is, hogy a természeti törvények erejével megegyező morális törvények, elsősorban a kötelesség a szabadságot a nyilvánvalóság, a legáltalánosabb törvény rangjára emelik.26 Szemben a természetmegismeréssel a
moralitás tényeinek a megismerése itt azzal kezdődik, hogy tudomásul
vesszük a szabadságot, mint a legáltalánosabb törvényt, amelyre alapozzuk
a moralitás egyes tényeinek a megismerését és megértését. Itt minden kétség nélkül állíthatjuk, hogy a maga módján és a természetmegismerési sémát használva Körmöczi jól érti és jól értelmezi Kantot, még akkor is, ha
nem a kanti terminológiai formalizmusokkal állítja, hogy a szabadság voltaképpen transzcendentális eszme, amelyre alapozva érthetjük meg azoknak a létrehozásában a szabadság empíriáit. A lélek halhatatlanságáról írva
– ha ezt a kanti mű hasonló fejezetével vetjük egybe – is feltűnik ez a sajátságos szemléleti perspektíva, amely a morális törvénynek és a kötelességek-

26 Etikai műveiben Kant végig ennek a módszertani antagonizmusnak a feloldásán dolgozik.
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nek az adottságából és a primátusából indul ki, és afféle empíriáknak kezeli azokat, ahol is háttérbe szorul a kanti argumentáció módszertani jellege,
amelynek értelmében a lélek halhatatlansága a tiszta gyakorlati ész posztulátuma, módszertanilag szükségszerű feltétel az erkölcsi törvény szentségének az elismerése alapján. A tiszta gyakorlati észnek tehát élni kell a lélek
halhatatlanságának a posztulátumával, ha nem akarja cselekvéseiben az
erkölcsi törvénytől való elhajlás indulgenciáit, az önmagával való kiegyezéseknek a rosszat generáló végtelen folyamatát megengedni. A legfőbb jóra
törekvésünk befejezhetetlen az evilági létben, ezért tehát a végtelen perspektíváját kell felvennünk, amelynek a konkrét formája a lélek halhatatlanságának a posztulátuma. Körmöczi magyarításában-értelmezésében ez így
hangzik:
„Tehát a halhatatlanságról való reménység bennem nevekedik, az én akaratom jobbra nevekedése által. Minél jobbá leszek, annál bizonyosabb vagyok következ[ő] örök duratiomról,
mert mint szabad valóság morális actuositasra, jó akarat formálására rendeltettem. Ezen rendeltetés pedig semmi időben nem
absolvaltatható. Ez örökre való rendeltetés. Minél jobban beteljesítem ezen célt, annál több segedelmet remélhetek és várhatok
én egy morális rendben, minél inkább félre távozom, annál inkább nevekedik félelmem, minél jobb vagyok, annál több jót, s
minél gonoszabb, annál több rosszat várhatok. Minél tökéletesb
leszek moraliter, annál erősebbé lesz hitem halhatatlanságomról, minél gonoszb akaratom, annál rosszabb kinézésem az
örökkévalóság aránt, és egy örökös semmivé létel aránt, mert az
én duratiomat mindenkor úgy nézem, mint a jóltevő isteni
gondviselésnek egy ajándékát”.

A kanti szöveg záró mondatai átvezetnek az Isten létezésével kapcsolatos
második posztulátumhoz, amelyben Isten inkább a végtelenséget áttekintő
és akaratát képviselő horizontális abszolút létező, míg Körmöczinél sokkal
inkább jelen levő, létteremtő gondviselés. Ezek itt már jelentősen eltérő
aspektusok, amelyek nyilván vallási képzetekből és meggyőződésekből is
fakadhatnak. A kézirat végén az Isten posztulátumot a megmutatkozásra
utaló erős hangsúlyokkal értelmezi Körmöczi.
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2. Kant meglehetős ellenérzésekkel és ellentmondásosan fogadott műve,
A vallás a puszta ész határain belül 1793-ban, Königsbergben jelent meg,
második és javított kiadása 1794-ben.
„… kevésbé Kant filozófiai, mint inkább pedagógiai munkái
közé tartozik – értékeli a munkát Ernst Cassirer Kant élete és
műve c. nagy monográfiájában. Tanítóként szól benne a néphez
és kormányzathoz – és ennélfogva a néphit, illetve az uralkodó
államvallás formáján kellett legalábbis kezdenie. A kritikai gondolkodás ezenközben nem billent át közvetlenül dogmatikus
gondolkodássá, de persze voltaképpeni értelemben »pozitív«
lett: minthogy nem rombolás volt a célja, hanem az építés, a
már létező állományát egyelőre érintetlenül hagyta, hogy fokról
fokra alakíthassa át belülről úgy, hogy az új, a tiszta ész követelményeihez inkább igazodó alakot öltsön.”27

A Vallás-irat III. fejezetének I. II. és III. alfejezeteit szinte szó szerint
fordítja Körmöczi. Ezek a fejezetek voltaképpen arról szólnak, hogy az ember politikai közösségét, az abban működő természetes etikai állapotot
(amelyben az individuális erények nincsenek semmiféle magasabb, összerendező etikai konceptusban képviselve), valamint a jogi állapotot történetfilozófiai szükségszerűséggel fel kell váltania egy etikai közösségnek,
mely etikai közösség fogalma voltaképpen Isten etikai törvények alatt élő
népének a fogalma.
„Itt pedig – fogalmazza meg Kant a sarkalatos tételt –, sajátos kötelességgel van dolgunk, nem emberek emberek iránti,
hanem az emberi nem önmagával szembeni kötelességével. Objektíve, az ész eszméjében ugyanis az eszes lények minden neme
egy közös célra, nevezetesen a legfőbb jó mint közös jó előmozdítására rendeltetett.”28

Körmöczi magyarításában:

27 Ernst Cassirer: Kant élete és műve. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 412.
28 Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Gondolat
Kiadó, Budapest, 1974. 235.
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„Ez a kötelesség különös, itt nem az ember az ember ellen,
hanem az emberi nem maga ellen küzködik, minden okos teremtés objektíve scilicet a ratio idealjában egy közönséges célra,
tudniillik a fő jónak előmozdítására destinaltatott, de mivel a fő
erkölcsi jó a singularis embereknek a magok erkölcsi tökéletességekre való törekedések által tökéletességre nem vitethetik, hanem azoknak egy egésszé való egyesülése azon célra egy jól gondolkodó szüsztémába való állások, melyben és amelynek egysége
által mehet ez effectumban, egy ily egész idealja pedig mint egy
a virtus törvényei szerint álló ursalis respublicanak egy olyan
idea, mely minden moralis lexeken kívül lévő idea, ti. egy oly
totumra való munkásság, melyről nem tudjuk, ha mint olyan
lehetne hatalmunkban. Azért az ily kötelesség módjára és princípiumára nézve minden másoktól különböző, innen által lehet
látni, hogy ez a kötelesség egy más ideát praesupponál, ti. egy
felsőbb erkölcsi valóság ideáját, akinek ursalis succursussa által
a singularis és magokra elégtelen erők egy közönséges
actuositasra egyesíttessenek. De lássuk ezen moralis necessitast
hova vezet minket.”

(Körmöczi latin terminológiát használ magyar grammatikával. A latin
kifejezésekre és szintagmákra való visszatérés, illetve azok használata a magyar szakterminológia és fogalomhasználat bizonytalanságaira, a magyar
filozófiai szaknyelv kialakulatlanságára utal. Sipos Pál például úgy tartotta,
hogy a magyar nyelv akkoriban még alkalmatlan a filozófiára, németül kell
írni. Az áttörést Köteles Sámuel valósította meg, aki már a mai normákhoz
is közel álló – populárisabb – filozófiai nyelven fogalmazott, ámde bizonyos esetekben visszatért ő is a bevett latin szakterminusok használatára.
Ezek ugyanakkor rendszerbe ágyazott szakterminusok, jelentésük filozófiai
szisztémákhoz kötött, ezért tehát az argumentációt hagyományos filozófiai
diskurzusok felé „térítik” el.)
Fontos itt megjegyezni, hogy a kanti észszerűség a történelemben, az
etikai közösség belátásának és szükségszerűségének a kérdése az észtörténetben adott, amelyet kétségtelenül igazol az is, hogy empirikusan létrejött
és fennállt valóságosan a keresztény vallás mint a közösséget megvalósító
történeti forma. Ernst Cassirer értelmezésében
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„a történelmet illetően mindezek közben Kantot persze az
észnek ugyanaz az optimizmusa hatotta át, amely Lessingnek és
Leibniznek is a sajátja volt. Már hogy a kereszténység évszázadokon át fönnmaradt, az is bizonyítéknak tűnt szemében amellett, hogy általános érvényű értelemmel terhes kell hogy rejtőzzék benne, hisz a tiszta etikai észvallás alapvető motívumainak
továbbplántáló ereje híján érthetetlen volna a kereszténységnek
ez a maradandósága és állandósága”.29

Körmöczi fordításkéziratában több tér jut a morális érzülettel, azaz a
szív parancsolatjával, a természetes jóra való törekvéssel, illetve az akarattal
kapcsolatos gondolatmeneteknek, mint amilyen mértékben azok Kantnál
és módszertanilag képviselve vannak. A szív érzületének a kérdéskörével
kapcsolatban egy nagyon fontos kérdéskört kell exponálnunk: a tisztán racionális alapon felfogott istenkeresésnek és keresztény közösség választásának természetesen megvannak a maga módszertani határai, hiszen a hitmegvallás és az istenkeresés még a természetes teológia szempontjából is
elsősorban a szív kérdése, Ezért a szív problematikáját módszertanilag be
kell illeszteni az általános észdiszkusszióba. Amint Immanuel Kant megfogalmazta,
„a valódi (morális) szolgálat, amellyel a hívők mint Isten birodalmának alattvalói, s egyben mint ugyane birodalom (szabadságtörvények alatti) polgárai tartoznak, a szívek szolgálata
(szellemben és igazságban), azaz láthatatlan, akár maga a birodalom. Ezért csakis az igazi kötelességeknek mint isteni parancsolatoknak való engedelmeskedés érzületében, nem pedig kizárólag Istennek szánt cselekedetekben állhat”.30

A szív érzületét mint a hit birodalmának (illetve ama legmagasabb rendű etikai közösségnek, amelyhez az ember tartozhat) legalapvetőbb szubsztanciájaként elismerni, ezt antropológiai állandóvá tenni a kanti észfilozó-

29 Ernst Cassirer: Kant élete és műve. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 413.
30 Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Gondolat
Kiadó, Budapest, 1974. 351.
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fia módszertanilag szükségszerű koncessziójának bizonyult, még akkor is,
ha a szív érzületével kapcsolatos megállapításai, a továbbiakban Kant ismét
az észtartalmakban felmutatható intellektuális láthatóság irányába konkretizálta. Mivel az erdélyi kantianizmus két kiemelkedő képviselője, Sipos Pál
és Körmöczi János teológusok és gyakorló lelkészek is voltak, természetes,
hogy a szív érzülete, mint abszolút evidencia és útmutatás, számukra fontosak vagy akár a legfontosabbak voltak, és azt a fontos filozófiai szinoptikus felületet jelentették, amelyen a tiszta észfilozófia és a vallásos hit szubsztanciájaként létező szívérzület módszertanilag illeszthető. Az is érthető,
hogy ez utóbbi döntően fontos volt Körmöczi János számára. Schleiermacher
felé fordulásában is ez játszott fő szerepet, a kérdéskört Gál Kelemen példás
tanulmánya31 igen jól láttatja.
Kéziratában mélyebben elmélyül a vallásos közösségnek a bemutatásában, a vallás jelenségtanában, ez azonban megfelel a kanti gondolatmenetnek, aki a keresztény vallást végeredményben a történelem folyamán kialakult természetes közösségnek tekintette. A kanti szövegekben megtalálható
krisztológiai utalások (a Fiúisten konkrét jelenvalósága) nem lelhetőek fel
ezekben a szövegekben, mint ahogyan a módszertani kulcshelyzetben levő
szentség terminus sem. Kant szintézisében nagyon hangsúlyos volt, hogy:
„… a célok rendjében az ember (s vele együtt minden eszes
lény) öncél, azaz senki (még maga Isten) sem használhatja fel
pusztán eszközként anélkül, hogy egyszersmind cél is ne lenne;
továbbá, hogy a személyünkben fellelhető emberiséget szentnek
kell tartanunk, hiszen az ember az erkölcsi törvény alanya, márpedig ez a törvény szent, s bármit csak miatta és vele összhangban nevezhetőnk szentnek”.32

31 Dr. Gál Kelemen. Körmöczi János unitárius püspök a vallástalanság vádja alatt.
In: Három felolvasás az „unitárizmusról”. A Keresztény Magvető Füzetei 6. Corvin
Könyvnyomda, Cluj‒Kolozsvár, 1931.
32 Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája. In: Immanuel Kant: Az erkölcsök
metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája. Gondolat, Budapest, 1991. 254.
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A szentségnek ez egy igen radikális és teológiailag alighanem értelmezhetetlen koncepciója.33 Mindemellett, Körmöczi igen pontosan fogalmaz
az ember morális céljait tekintő teleologikus összefüggéseknek a tekintetében, amikor a kanti gondolatmenetnek a boldogulással kapcsolatos részeit
magyarítja.
„Moralis nézőpontból tehát az egész természetet mint bizonyos morális scopusokra rendelt médiumok complessussát úgy
kell néznünk, mely scopusok között egy bizonyos vagyon fő cél,
ez a fő cél a morale ensek cselekedete és actuositasa secundum
leges libertatis, és az e szerént elérendő boldogság. A libertatis
lex postulálja, hogy minden morale ens tetszése szerint agájon,
quaetenus más libertasa nem sértetik meg. A boldogság, a szabadság törvényei alatt a fő céllal megegyező akarat által munkálkodtatik. Minél többet conferal egy ens szabad akaratja által,
a fő cél realizációjára, annál boldogabbnak kellenék lenni sorsának, ha a szabadság törvényei uralkodnának mindenütt és az ő
sorsa is az által producaltatnék.”

Az Einleitung B. részének az elemzése, a szövegrészletek összevetése Kant
eredeti megfogalmazásaival meggyőz arról, hogy Körmöczi János fordítása
a kanti filozófia pontos, mélységi és ihletett megértéséről tanúskodik. Ennek elsősorban a teológiai konceptusok szemantikai differenciái, valamint
a magyarítás szakterminológiai (a vegyes latin–magyar idióma) szabnak
határt. A latin nyelvű filozófiai hagyomány ugyanis egy kialakult, zárt referenciális rendszerben rögzíti a terminusok jelentését és szintaktikai lehetőségeit, elsősorban az arisztotelészi és leibnizi−wolffi szakterminológiai kánonoknak megfelelően, amelyhez nyilván a teológiai konceptualizáció is
hozzájárul. Vélhetőleg a fordítási szándéknál többről van szó. A kanti etikai-vallásfilozófiai írások vonatkozó részleteinek az összeszerkesztése is egy
bizonyos irányvonalat követ. Véleményünk szerint a szabadság, akarati autonómia és az ebből fakadó tiszta emberi öncélúság, valamint az érzületi

33 Ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkoztam Emberiség, valamint szubjektivitáskritika c. tanulmányomban. In: Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás. KOMPPRESS. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2003. 28‒51.
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morál parancsolataiból fakadó átélt kötelezettségek harmonizálása vezethette Körmöczit egy egységes konceptus irányába. Az ember egysége
ugyanis azt jelenti, hogy indítékai homogének és ez filozófiailag igazolható.
További elemzéseknek kell feltárniuk Körmöczinek a Kanthoz és a
kantiánus szerzőkhöz fűződő egyéb kapcsolatainak más vonatkozásait.
Körmöczi Fichte-fordításával behatóan foglalkozott Hajós József. A
Körmöczi-életműben feltalálható egyéb Fichte-utalásoknak az ismeretében
állíthatjuk, hogy Körmöczi tágabb értelemben is kapcsolódik a klasszikus
német filozófia kanti–fichtei hagyományához, illetve az általuk képviselt
német felvilágosodásmodellhez. Körmöczinek véleményünk szerint mindenképpen helye van az erdélyi kantianizmus összefüggésrendszerében.
További kutatásokat kell végezni annak érdekében, hogy ennek a tipológiáját pontosítani tudjuk.
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Az erdélyi felvilágosodás magyar ﬁlozófusai.
Értelmiségi életpályák

Tanulmányunkban előző kutatásainknak és stúdiumainknak1 azokat
az adatait foglaljuk össze, amelyek körvonalazzák az erdélyi felvilágosodás
vezető filozófusainak, Köteles Sámuelnek, Körmöczi Jánosna, valamint Sipos Pálnak az értelmiségi életpályáját. Azt a pályát, amelynek a derekán
mindhárman az értelmiségi elit legmagasabban képzett tagjaiként a felvilágosodás programjának megfelelően bontakoztatják ki gyümölcsöző és előremutató tevékenységüket a tudományban, hitéletben-vallásban és egyházi
szervezetekben, filozófiai tevékenységben (amely utóbbinak a nyilvánossági paraméterei esetenként igen eltérőek). Mindennek eredményeképpen
hozzájárulásuk az intézményi modernizációhoz, következésképpen a társadalmi szervezeti változásokhoz igen jelentős. Mindezzel képviselik a felvilágosodás észszerűsítő modernizációs programját. A pályaíveknek vannak
meglehetősen hasonló, némely helyzetekben azonos elemei. Ezek: többnyire polgári származás, hosszas elemi iskolai, majd főiskolai (kollégiumi)
képzés Erdélyben. Tevékenység nevelői, házitanítói, könyvtárosi, udvari
prédikátori állásokban. Peregrináció német egyetemeken. Magas szintű oktatás, nevelői tevékenység erdélyi oktatási intézményekben, vezető funkciókban. Tevékenység magas egyházi tisztségekben. Közéleti megbízatások.
Tudományos társasági tagságok. A fentiekben kijelölt összefüggésekben
igen fontosak a nemzeti-nyelvi és vallási identitás, filozófiai világnézeti hovatartozás kérdései. Mindezeket az elemeket adatolva sorra vesszük, abból
1 A magyar filozófia jelentése. Szabadság és szubjektivitás. Komp-Press. Korunk
Baráti Társaság, Kolozsvár, 2003; Az erdélyi paradigma. Közelítések a magyar filozófia
történetéhez. Áron Kiadó, Budapest, 2004; Az ismert ismeretlen: Sipos Pál. In: Sipos Pál:
A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt valóterjedéséről. Pro Philosophia. Kolozsvár‒Szeged, 2002. 7‒23; „… mostani világosodott idők…” c. tanulmányomban. In:
Felvilágosodás. Magyar századforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus Filozófia Szekcióinak előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012. 13‒30; Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform, filozófiaoktatás. In: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010; Erdélyi kantianizmus: Sipos, Köteles, Körmöczi. Keresztény Magvető, 120.
évf. 2014. 3‒4.
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a célból, hogy lehetőségképpen egy összefüggő képet alkossunk egy alkalmazott (történeti) értelmiségszociológia eszközeivel. Hipotézisünk szerint
ekkoriban alakul ki a magasan képzett sokoldalú és a nemzeti feladatoknak
is elkötelezett szakértelmiségi típusa Erdélyben.
(Mivel a különböző régebbi kiadványokban közölt életrajzi adatok sok
esetben pontatlanok vagy hiányosak, és minden tekintetben elég nagy a
kuszaság a hivatkozásokban is, a téves dátumok makacsul ismétlik önmagukat tudományos kiadványokban és önismétlő módon megsokszorozódnak az internetes felületeken is, adatbázisokban, ez alkalommal kimondottan arra is törekedtünk, hogy a kutatásban nyugvópontra jutott vagy a
legújabb kutatások alapján kialakult adatokat közöljük. És ez itt most ezért
nem mellékes vagy csupán csak lábjegyzetbe kívánkozó körülmény.)
1. A születési és halálozási adatok összevetéséből kiderül, hogy az erdélyi
felvilágosodás vezető filozófusai-tudós teológusai nem csak kulturális, hanem kronológiai értelemben is kortársaknak tekinthetők. Köteles Sámuel
1770. január 30-án született Újtordán, de a református egyházközség anyakönyvének a bejegyzése szerint azon a napon keresztelték meg.2 Az elhalálozására vonatkozó adatok tekintetében a gyászjelentő és az eredeti sírfelirat adatolását kell tekintetbe venni, ez minden kétséget kizáróan: 1831.
május 26.3 Nagyajtai Körmöczi János 1763. szeptember 14-én született a
Küküllő vármegyei Kissároson (ma Magyarsáros).4 74. életévében, 1836.

2 Hajós József: Köteles Sámuel. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 11.
3 „A Magyar Tanító Kar elhunyt/ díszének,/ A tiszta bölcsesség élő kútfejének,/ Az
igazság ügye szentelt bajnokának,/ KÖTELES SÁMUEL ditső árnyékának./ Emlékezetére, hogy szívből tisztelték,/ Hálás Tanítványi könnyek közt emelték.// Élt LXI./ Mint
Bölts a Hazában,/ Mint Tanító/ M. Vásárhelyen és N. Enyeden/ Fénylett XXXI. Esztendőkig./ Megholt/ Mint a Nemzeti Tudós Társaságnak/ E kisebb Hazából/ Egyetlen
egy rendes dolgozó tagja./ MDCCCXXXI-ben Május 26-ikán.” Györfi Dénes: Köteles
Sámuel emléke kevésbé ismert adatok tükrében. Szabadság, 2010. március 27.
Köteles Sámuel gyönyörű (felújított) síremléke a nagyenyedi temető professzori sírkertparcellájában található.
4 Körmöczi János életrajzát illetően mindvégig a Molnár B. Lehel által közölt
adatokat vettem figyelembe. Molnár B. Lehel: Körmöczi János szerepe az unitárius egyházi levéltár kialakításában. Keresztény Magvető. 2014. 3–4, 114. Ezek szerint a Szinynyei József által közölt adatok mind pontatlanok. Körmöczi János életrajzi adatait illetően a továbbiakban is ennek a tanulmánynak a megállapításaira támaszkodom.
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december 13-án halt meg, Kolozsváron. Testét a belvárosi unitárius templom kriptájában temették el. Sipos Pál 1759. október 16-án született
Nagyenyeden, és 1816. szeptember 15-én hunyt el Szászvároson. Sírja ismeretlen.
2. A származásukról a következőket lehet elmondani: a különböző források egybehangzó adatai szerint Köteles Sámuel szegény sorsú családból
származott, örökbe fogadó nevelőapja (Köteles Gergely) talán béres, talán
kötélverő volt, anyja (Szalatsi Mária) cseléd. Életpályájára vonatkoztatható
politikai jellegű megjegyzéseinek értelmében tisztában volt azzal, hogy a
mobilitás az ő esetében „alulról fölfelé”, a polgári osztályba vezetett. Származását tekintve Körmöczi János polgári értelmiségi eredetű, Körmöczi
János tanító (kissárosi iskolamester, majd pap és tanító Ádámoson) és Bánfi
Zsuzsanna fia volt. Sipos Pál a korán elhalt márkosfalvi Sipos Sámuel és
Kovács Katalin fiának született. Hármójuk közül ketten tehát a polgári
osztályból jöttek, annak az életviteli és társadalmi beilleszkedési normáit
örökölték és vitték tovább. Majd életpályájuk csúcsán Erdély vezető értelmiségi csoportjába jutottak. Ezt igazolják magas közéleti tisztségeik is. Elfogadott és megbecsült értelmiségiek voltak, Köteles és Sipos esetében igazolhatóan komoly kisugárzással. Körülöttük diákokból és érdeklődőkből
álló csoportok szerveződtek, akik terjesztették nézeteiket, másolták irataikat. Ehhez társul levelezésük: különösen a Sipos Pál esetében fontos megjegyezni, hogy például a Kazinczyval folytatott levelezése a magyar művelődés egészére hatással volt – főleg ami a filozófia instituálását, Kant és
Fichte nézeteinek elfogadtatását illeti. Ugyanilyen jellegű Siposnak az
Aranka Györggyel folytatott levelezése és felvilágosító munkája a filozófia
egyes kérdéseit illetően. Végeredményben tehát mindhármójukról elmondható, hogy az erdélyi polgárosodás történelmi trendvonalába illeszkedő,
magas szintű felvilágosító tevékenységet folytattak. Ez nemcsak átvételt
(kulturális transzfert) jelent, hanem a kor uralkodó – főleg a német felvilágosodás alapeszméiből táplálkozó – ideáinak (közhelyesebb megfogalmazásban) alkotó alkalmazását. Értelmiségszociológiai megfogalmazásban
mindhárman szociálisan érzékeny környezetbe születtek, ami azt jelenti,
hogy környezetük – legfőképpen pedig tanítóik, tanáraik – idejében felismerte képességeiket, sőt nagy tehetségüket. Úgy irányították őket, ahogyan az értelmiségi szükségletek ezt megkívánták: mind a református,
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mind az unitárius egyháznak, valamint az erdélyi főiskoláknak is szüksége
volt a legmagasabban képzett értelmiségiekre, ezt akkoriban a nemzeti felemelkedés célszerűségi rendjében is képviselték.
3. Amikor vizsgált filozófusaink erdélyi tanulmányainak helyszíneit nevezzük meg, ki kell emelnünk azon tanárok és oktatók neveit, akik a fentebb jelzett tehetségfelismerésben élen jártak, és egyengették a pályát. Ez
kétségtelenül a tehetséggondozás és elitképzés területe, amelyet az értelmiségszociológia szempontrendszerében fontos képviselni. Köteles 1781-től
volt a nagyenyedi főiskola diákja, majd 1788-tól tógás diák, a felsőbb tudományok hallgatója. Köteles tehetségét leginkább Kovács József, a régebbi tanárnemzedék képviselője ismerte fel, ő támogatta a leginkább (Kovács
a matematika, fizika és filozófia tanára volt). A kantiánus filozófia iránti
érdeklődést immár a kilencvenes évek elején Szentpáli Lőrinc ébresztette
fel benne. Nem mellékes tényező, hogy már tanulmányainak elvégzése
előtt köztanítóként rábízták a filozófia oktatását. Körmöczi János 1778-tól
lett a kolozsvári Unitárius Kollégium tanulója, tanulmányait – megszakítással ‒ 1788-ban fejezte be. 1786-tól lett köztanítói minőségében az alsós
diákok oktatója. Sipos Pál szintén a nagyenyedi református Bethlen Kollégium tanulója volt, 1764-től. 1775-ben avatták tógátus diákká, és 1781től lett köztanítója a költői osztálynak. Az övé volt a leglátványosabb pályafutás: közismert rendszeretete és pontossága okán, szervezői tevékenysége
elismeréseként 1783-tól kinevezték a kollégium szászvárosi részlegének a
rektorává, ahol 1787-ig tevékenykedett. Nem csak az intézményi összefüggések írják le a tehetségfelismerés, valamint a képességek és készségek igazolása nyomán megvalósuló előrehaladást, a visszaigazolást, amelyben vizsgált aktoraink messzemenő hasonlóságokat, szinte azonosságokat
mutatnak. Kialakulóban van a korszak protestáns hitvallású értelmiségijeinek a tipikus bölcsészi-tudósi életpályája, amely rendszerkérdéssé válik. A
felvilágosodás által képviselt racionális társadalomszervezeti modell, az európai modernitás társadalomszervezési elveinek a realizációját igazolja itt az
a folyamat, amely az életpályáknak az oktatási szerkezetekben kiteljesedő
formális modelljét jelenti. Összefoglalóan: erdélyi tehetséggondozás és elitképzés a bölcsészi tudósi pályákon.
Mindehhez hozzá kell tennünk az öntevékenységet, amely Köteles és Sipos esetében hangsúlyos: nemcsak a különböző hagyományos önképzőkö331
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ri tevékenység, diákszínjátszás, megemlékező ünnepségek szervezése és előkészítése tartoznak ide, hanem a hagyományból való kilépésen túl, a
tehetségnek és az új idők szellemének megfelelő tevékenységi formák felkarolása. Ez Köteles és Sipos esetében műfordítói vállalkozásokban, illetve
irodalmi alkotásokban öltött formát. Az öntevékenység kimondottan civil
tudati forma, emellett azonban jelzi a tehetség kibontakozásának az ambícióit, horizontalitását, erejét is.
Itt messzemenően nem csak teoretikus-akadémiai kérdésekről van szó.
A korszak általános meghatározásában (korszellem) ki kell emelnünk a következő összetevőket: a második (német) felvilágosodás kritikai racionalizmusa – ezért mérvadóak a kanti életműhöz világnézeti szempontból is igazodó álláspontok: esetünkben a három erdélyi filozófusé.5 Itt főleg az
erdélyi összefüggésekkel kapcsolatban kell megjegyeznünk, hogy a racionalizmus, valamint a természettudományos világnézet bevállalása a hitelvek
átgondolására és újrafogalmazására készteti mind esetünkben Körmöczi
Jánost, mind pedig Sipos Pált. Tehát olyan filozófiai megalapozottságú világnézetet kell kidolgozni, amelyben a racionális-természettudományos,
valamint a vallásos szempontok harmonikusan összekapcsolhatóak. Itt a
lehetséges kiindulópont ismét csak Immanuel Kant művében, A vallás a
puszta ész határain belül című tanulmányában található fel. (A legfelsőbb jó
eszméje, az etikai közösség fellelhető a keresztény egyház szellemi állás-

5 Ennek a tanulmánynak nem célja, hogy az egyes gondolkodók kantianizmusának
tipológiáját megadja. Tanulmányunkhoz illesztünk egy Függeléket, amelyből az kiderül,
hogy a nyilvánosságban (könyvkiadás és oktatás) Köteles erőteljesen képviseli a kanti
filozófiai nézeteket. Körmöczi János köztes állásponton van, megpróbálja gondolati és
fordítói eszközeivel szervesen integrálni világnézetébe a német filozófus egyes megfontolásait. A legerőteljesebb, alkotó kantiánus Sipos Pál, azonban az ő idevágó művei a
korabeli cenzúra miatt kiadatlanok maradtak. Körmöczi kantianizmusának értelmezéskísérletei igen fontosak az utóbbi kutatások fényében. Vö. Moritz Kinga-Éva: Einleitung
in die Philosophie. A Körmöczi kézirat értelmzési szintjei; Simon József: Felvilágosodás és
kritikai filozófia – Körmöczi János (1762–1836) lehetséges dilemmái Flügge, Herder és
Kant nyomán; Gurka Dezső: Körmöczi János filozófusi pályakezdése a jénai posztkantiánizmus hatásterében; Schmal Dániel: Az ens morale és az erkölcsi közösség alapjai
a korai és kései felvilágosodásban. Széljegyzetek Körmöczi János jegyzeteihez; Balázs Mihály: Körmöczi a radikálisok és a kantiánusok között. E sorok írója Körmöczi kantiánus
kísérletét öszehasonlító perspektívában végezte el Erdélyi kantianizmus: Sipos, Köteles,
Körmöczi című tanulmányában. Mind a Körmöczi János és a kortárs eszmei áramlatok c.
kötetben. Keresztény Magvető, 120. évf. 2014. 3–4.
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pontjában.) Mindehhez kapcsolódnak az intézményi reformok is,6 esetünkben a legfontosabb a protestáns oktatási rendszer modernizációja (természettudományok oktatása, valamint áttérés a nemzeti – esetünkben a
magyar – nyelvre). Mindezek együttesen – akár vezérszavakként – a modernitás kifejezésben szintetizálódnak, amelyből természetesen nem szabad
kihagynunk az egész kanti–fichtei filozófiai örökség lelkét, a személyesállampolgári szabadságot,7 mindazzal a radikalizmussal együtt, ami ennek
a képviseletét jelenti a társadalmi összefüggésekben. A felvilágosodás Erdélyben általában is elsősorban az észre alapozott szabadságeszményt, valamint a gondolkodás, cselekvés és akarat autonómiáját jelentette, valamint
a szekularizációs törekvéseket. Ez azonban korántsem a hit kiküszöbölését8 célozta, hanem – amint például Sipos Pál eszméiben követhetjük – az
egyetemes és tudományos racionalizmus, valamint a hit (vallás) a modern
társadalom követelményeinek megfelelő új viszonyának a kialakítását.
Közismert dolog, hogy a protestáns egyházak azért karolhatták fel a kantianizmust, mert a kanti etika összeegyeztethető volt a protestáns dogmákkal. Nagyon fontos a nyelvi program kérdése: az Erdélyi Református
Főkonzisztórium már 1781-ben megjelölte a magyar nyelvűségre való áttérés fő irányát, éspedig az erkölcstan (magyar nyelvű oktathatósága) területén.

6 Mindezen kérdésekkel részletesen foglalkoztam az egyik, a felvilágosodás kori
erdélyi filozófiaoktatást illető tanulmányomban: Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform,
filozófiaoktatás. In: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 339‒361.
7 Főleg a Sipos Pál esetében kell ezt hangsúlyosan megfogalmazni: az észre alapozott szabadságeszmény, valamint a gondolkodás, cselekvés és akarat autonómiája
(kanti és fichtei alapokon) életművének a központi elemei. Ehhez nyilván a szekularizációs törekvések is kapcsolódnak (individuális és társadalmi szabadság), amelyek
implikátumok. Nyilván a kor körülményei között ezt nem nagyon lehetett nyilvánosan
képviselni. A kéziratos Vallásos-erkölcsi iratok Toldalék-fejezetének a végén közölte
Erkölts, Szabadság című nagy ívű költeményét.
8 „Ugyanis nem a’ böltsesség uttyán, hanem a’ tiszta Szabad akarat uttyán közelit
az Istenhez, a’ kihez tsak ezen az uton lehet közelitni” – fogalmazza meg Sipos az álláspontját. Sipos Pál: Természet és szabadság. Hat filozófiai tanulmány. Kiadja és bevezetéssel ellátta Makkai Ernő. A M. Kir. Ferenc József Tud. Egyetem Philosophiai Intézete,
Kolozsvár, 1944. 25.
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4. Erdélynek történelmi okokból nem lehettek az európai hálózatban is
jelentős egyetemei és főiskolái. Ezért az erdélyi bevett vallások és a politikai
vezetés közötti konszenzus eredményeképpen ezt a hiátust a peregrináció
intézménye pótolta. Szabályos institúció volt, amelynek értelmében a
peregrináló diáknak vállalnia kellett azt, hogy külföldi tartózkodása során
nem vált vallást, és hasznos tudásra tesz szert, amelyet majd hazájában gyümölcsöztet.9 (Itt csak néhány rövid megjegyzés erejéig és az érthetőség
kedvéért utalunk vissza arra a közismert tényre, hogy 1) a vallás megtartásának a kötelezettsége az erdélyi rendek ama konszenzusán alapult, amelynek értelmében a külföldre peregrináló diákok nem eredményeznek változást az erdélyi vallási rendben, megmaradnak az arányok, és azokat nem
lehet felforgatni; 2) voltak jeles ellenpéldák, például éppen az Apáczai Csere Jánosé, aki belga hitvalláson tért vissza.) A külföldi tartózkodást csak
jelentős anyagiak alapján lehetett megvalósítani, az ehhez szükséges pénzforrásokat pedig össze kellett gyűjteni.10 Az 1796-os év nagy részében Köteles a segélyek összegyűjtése végett beutazta Erdélyt. Mindennek eredmé-

9 Meglehetősen formalizált kötelezettségvállalás volt. Ennek példájaként idézzük
azt a levelet, amelyet Bibarczfalvi O. Lászlo Ms. és K Vásárhelyi András mpra intéztek
a mecénás Teleki Sándor grófhoz, Gernyeszegről, 1718. június 29-én: „Mi ide aláb meg
írt személyek, kik a’ Nemes Reformat. Betlen Collégiumban feles idökig Seniori
Officiumot viseltünk, és recenter onnan el bucsuzván; Refor. Belső Ecclesiai Ministeriumra destinálván sincera fide /a református egyház belső szolgálatára szántam magamat őszinte hűséggel / magunkat eleitől fogva, a’ Méltosagos S. R. I Groff Széki Teleki
Sándor Urunktol a’ Franequerai Frisiai Libera Bursára s Académiára commendáltattunk,
rite commendálo levele által; obligallyuk magunkat /és az egyetemre ajánltattam, a
szokásnak megfelelő ajánlólevele által; kötelezem magamat / arra Istennek tartozo jo
lelkünk isméreti szerint, hogj mi ottan, olly Istenes kegjes életet élünk, és olly industriose
folytattjuk tanulásunkat moderate tisztességes emberekkel conversationkat, hogj azzal
az emlitet Méltosagos Úr creditumát elne roncsuk, és utánnunk következö hasonlo
Statusu Hazánkbéli peregrinusoknak szerencséjeket, Religionk kárával ne praecludállyuk, söt inkáb azt nevellyük sz Istennek Hazánknak nagjob nagjob hasznára; melynek nagjob jövendöbéli bizonyságára adtuk e’ subscriptus és pecsétes levelőnket sub
bona fide et sub Christiana compromissione. /őszinte becsülettel és keresztény fogadalommal/ Datum in Gernyeszeg Anno 1718. 29 Junii”. (A latin kifejezéseket bevett
magyar nyelvi formákban feloldó magyarázó lábjegyzeteket //zárójelben közöljük.) In:
Peregrinuslevelek 1711–1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szeged,
1980. 286.
10 A peregrináció pénzügyi fedezete mindig problematikus volt. A peregrinusok
hazaírott leveleinek nagy része voltaképpen kétségbeesett pénzkérés.
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nye volt az a 1000 forint, amellyel 1796 őszén elindult Jénába. Ezt
egészítette ki az az összeg, amelyhez Köteles a Kőrösi Alapítvány kamatai
révén jutott, és amellyel 1797 őszéig élt.11 Körmöczi János közköltségen
utazott, az unitárius egyház támogatásával, egyházi ösztöndíjjal indult
1794 szeptemberében Bécsbe. Sipos Pál szintén közköltségen, a református
egyház, valamint Teleki József és László támogatásával indult el 1787-ben
külföldi peregrinációra.
Köteles Sámuel 1796 első (téli) szemeszterétől szerepel a jénai egyetem
diákjai között. Teológiai stúdiumokat kellett elsősorban folytatnia, ezeket
Johann Jakob Griesbach, Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, valamint
Wilhelm Schmid adták elő. A jénai egyetemen akkoriban uralkodó
racionalisztikus szellemnek megfelelően a teológiai tárgyaknak erőteljes
szövegkritikai-historizáló, morálfilozófiai megközelítése volt. A politikai
tudományokat Johann August Heinrich Ulrich előadásain hallgatta. Részt
vett Johann Gottlieb Fichte filozófiai prelectióin, aki ekkoriban dolgozott
tudománytanán. Későbbi iratai fényében kitűnik, hogy Köteles mélységében megértette és részben alkalmazta is Fichtének a radikális elméleti
tettcselekvésnek a szabadság állításába vezető koncepcióját. Hallgatta továbbá Christian Daniel Beck (egyetemes történelem, nyelvtudomány), a
kantiánus filozófiában is jártas Christian Daniel Schütz (Poétika és ékesszólás), valamint Justus Christian Loder testanatómia- (akkoriban antropológia-) előadásait.12 Körmöczi János 1794 őszétől fizikát és matematikát
hallgatott a bécsi egyetemen, 1795 októberében Pozsonyban tartózkodott
egy szemeszter erejéig (Mathias Pankl fizikus és kémikus előadásait hallgatta). 1796-ban (nyári szemeszter) Jénában találjuk, ahol részt vett az orientalista és teológus Karl David Ilgennek a kanti filozófiáról szóló előadásain.
Végül 1796 őszétől egy évig Drezdában volt, ahol a Georgia Augusta Egyetemen hallgatott előadásokat. (Johann Christoph Gatterertől a történeti

11 Hajós József: i. m.
12 „Most külföldi egyetembe vonzódott, s hogy mehessen, segélynyerés végett
beutazta Erdélyt. Mintegy ezer forintal indula Jénába 1796 őszén. Ott a theologiát
Paulus, Griesbach, Schmidt; a filozófiát Fichte, Schmidt, Ulrich; a történet- és nyelvtudományt Beck, Schütz leczkéin hallgatta; anthropologiát Loderéin.” Szász Károly tudósítása után foglalta így össze Döbrentei Gábor a régi akadémikusokról szóló tudnivalókat. http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/?page=4&sub=3&xid=104&Szakma
=filozófus. Ezt az adatolást veszi át Hajós József is.
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segédtudományokat, August Ludwig Schlözertől statisztikai kurzusokat,
statisztikai tudományokat, világtörténetet, valamint A kalifák történetét
Ludwig Timotheus Spittlertől)13 Spittlerrel kapcsolatban azt érdemes
megjegyezni, hogy a német monográfusok egyértelműen a felvilágosodás
szabadságtörténeti paradigmájába tartozónak minősítik a munkásságát.
Másfelől kiemelik pragmatikus történelemszemléletét, amely a polgárság
számára reprezentatív intézmények szempontjából dekonstruálja a hagyományos történelemszemlélet bevett „csomópontjait” és problematikáját.
Sipos Pál 1791 nyarán Bécsen keresztül utazott Odera-Frankfurtba. Ez az
egyetem (brandenburgi univerzitás formájában 1811-ig állott fenn) református teológiai oktatást biztosított, és híres volt arról, hogy Poroszország
második legnagyobb könyvtárával rendelkezett. Itt Sipos a teológiai karra
iratkozott be (tanára a jeles teológus J. J. L. Causse volt), emellett matematikai előadásokat hallgatott és folytatta teológiai és filozófiai stúdiumait.14
Ezt követően Göttingen egyetemén találjuk, ahol Abraham Gotthelf
Kästner előadásait hallgatta. A neves matematikus 1763-tól haláláig (1800)
volt a természetfilozófia és geometria előadója a göttingeni egyetemen. Vele
Sipos tartós kapcsolatokat épített ki, levelezésben is maradt. Következett a
bécsi főiskola, ahol 1797 nyaráig hallgatott előadásokat, és dolgozott matematikai tanulmányain.
5. Kövessük most az erdélyi polgári karriereket, ami a karriertörténet
összefüggésébe helyezi kutatott filozófusainkat. A tanári karrierek messzemenően azokhoz az iskolákhoz kapcsolódnak, amelyek őket pályára bocsátották. Nyilván nemcsak két oktatási intézményről van szó, hanem egy
oktatási hálózatról. Vizsgált periódusunkban öt nagy erdélyi gimnáziumban folyt latin nyelvű filozófusképzés. E kollégiumrangú intézmények Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Enyeden és Székelyudvarhelyen működtek

13 Vö. Biró Annamária: Körmöczi János és a göttingeni történet- és államtudományok. Keresztény Magvető. 2014. 3–4. 365‒369.
14 A Sipost illető adatok mindmáig Ponori Thewrewk József adatolására mennek
vissza, ezt használja Makkai Ernő – mindmáig a Sipost illető életpálya legjelesebb kutatója –, majd utána mások is (Benkő Samu, Hajós József ). Vö. Makkai Ernő: Sipos Pál
és Kazinczy Ferenc. Erdélyi Tudományos Füzetek, 174. sz. Kolozsvár, 1944. 5–9. Makkai beépíti a legterjedelmesebb életrajz, Woyciechowsky-Jelitai József kutatási eredményeit is. (Sipos Pál élete és matematikai munkássága. Debrecen, 1932.)
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− amelyekhez a szászvárosi és máramarosszigeti filiák kapcsolódtak −, és
szoros kapcsolatban álltak a sárospataki és debreceni kollégiumokban folyó
képzéssel. Kutatásaink nyomán az derült ki, hogy 35 tanár látta el az enciklopédikus filozófusképzés feladatát, akik filozófiai szaktárgyak mellett számos más tantárgyat is oktattak, a matematikától a földrajzig. Egyharmaduk eredetileg pap volt.15
Köteles 1799. október 12-től a marosvásárhelyi kollégium tanára, a filozófia keretében a matematika, statisztika, politika és geográfia tanára, havi
360 mrft. fizetés mellett. Új tevékenységi formákkal lendítette fel a kollégiumi életet, adminisztrátor is volt. 1799-től 1808-ig az anya- és jegyzőkönyveket is vezette, egyéb statisztikai kimutatások mellett, a polgári pontosság
és rendszeretet dokumentumai ezek. 1818 szeptemberétől kezdődően a filozófia tanára lett a nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumban,
ugyanitt 1830-tól rector és könyvtáros is. Közéleti érdemeinek és tudományos tekintélyének az elismertségére utal, hogy 1830-tól kezdődően a Magyar Tudományos Akadémia vidéki rendes tagjává választották (a jogi szakosztályba). Időközben könyvcenzori tevékenységet is végzett.
Körmöczi János 1798-tól a kolozsvári Unitárius Kollégium rendes tanára (a matematika és fizika tanszék titulárisa). 1812-ig tanított, és 1802-től
1812-ig igazgatója is volt az intézménynek.
Sipos Pál 1798-tól rector-professzor a szászvárosi filiában. Bővítette az
iskolát, bevezette a retorikai classist. Tanította a filozófiát, vallást, matematikát, történelmet és latin irodalmat. Diákjaival kis munkácskákat íratott,
amelyeket a környékbeli olvasóközönség körében is terjeszthettek. Következett a sárospataki meghívás és kinevezés, amelyet részletesen tudunk adatolni. Erdélyi János pontos kivonatokat készíttetett a meghívással és az állás
elfoglalásával kapcsolatos teendőkről. Sipost Vay József figyelmébe, a pataki iskolai matematikai tanszékre gr. Kemény Sámuel ajánlotta, amint ez
Kolozsvárott 1805. június 2-án kelt leveléből kiderül. Ennek nyomán Sipos 1805 őszén már meg is kezdte tevékenységét, és 1806 júliusában − a
matematika és fizika tanszék gazdájaként – előterjesztést tett az egyházkerülethez a matematika oktatási módszerére nézve. 1807-től már rektor-

15 Vö. Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform, filozófiaoktatás. In: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 339‒361.
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professzorként működött, sokat levelezett könyvek beszerzése tárgyában.
Ugyanebben az évben javasolta egy iskolai könyvnyomda felállítását. Sikeresen működött együtt Vay Józseffel újabb anyagi alapok megszerzése és
főleg a fizetések javításába való bevonása tárgyában. Nagyon sokat tett az
iskolai élet fegyelmi viszonyainak a javítása terén. Pataki működése 1810
nyaráig tartott. Ez év áprilisában kelt levelében értesítette Vay József főgondnokot, hogy mivel a tordosi református egyházkerület őt lelkészéül
megválasztotta, hivatalából távozik. Öt év alatt hatalmas munkát végzett
Patakon, ennek számos nyoma meg is maradt az általa oktatott tárgyak
módszertanát illetően.
Mindhármójukról elmondható, hogy mind az oktatás, mind a szervezés
terén maximális teljesítményt nyújtottak a korszak anyagilag és cenzurálisan is igen szűkös körülményei között.16 Külön ki kell emelnünk újító
tevékenységüket, amelyhez humanista meggyőződésük társult. Nem hiába
jártak német egyetemekre,17 tevékenységük egyre inkább kimeríti a magasan képzett köztisztviselő szakértő típusát.

16 Ha II. József alatt a könyv- és lapkiadás és -forgalom alig ütközött akadályba,
II. Lipót cenzúrarendeletei immár valóban megtestesítették az abszolutizmust, 1790.
szeptember 13-án kiadott rendeletében átfogóan szabályozta, hogy mit kell eltiltani, de
még ezt is „finomították”. Így például az 1795. június 15-én született helytartótanácsi
rendelet értelmében Immanuel Kant műveit nem lehetett iskolákban tanítani, a szabadkőműves könyveket 1796. május 6-án tiltották be rendeletileg, de például azt is
szabályozták, hogy milyen körülmények között és kinek lehet Voltaire, Rousseau és
Helvetius műveit könyvtárakban olvasni. Ebből érthetjük meg a francia filozófusok
műveiből készült fordítások nagy számát a kor különböző kéziratos forrásaiban, kolligátumaiban, vagy, hogy miért oly viszonylag nagy számban terjednek a Kant- és Fichteművek Erdély-szerte. Csempészték őket. És megérthetjük az erdélyi fiatalok vonzódását
a német egyetemek iránt, ahol ennél jóval szabadabban olvashattak. Nem éppen mindent: a XVIII. század utolsó éveiben még Kantot és Fichtét is – főleg a vallással és egyházzal kapcsolatos álláspontjuk miatt − cenzúrázták. Erdélyben hagyományosan a
Gubernium felügyelte a könyvkiadást, ez működött – megbízott cenzorok révén – cenzúrahatóságként, de végső soron ott volt a General Commando (Császári Főhadparancsnokság), amelynek rendőri funkciói révén joga volt minden felségsértési, felségárulási, a politikai és közigazgatási státust érintő minden ügyben eljárni. (De 1795-től
Bécsben külön rendőrhatóság keretébe utalták a könyv- és lapkiadási, forgalmi és terjesztési kérdéseket). Vö. Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform, filozófiaoktatás. In: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 339‒361.
17 Odera-Frankfurt egyeteme közismerten a porosz állami közigazgatás számára
nyújtott magas szintű képzést.
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Az erdélyi református és unitárius egyház nem csak értelmiségi háttér. Az
értelmiségnek ehhez a típusához hozzátartozik a magas egyházi tisztség viselése is, amelyre szakmai felkészültségük (teológiai tanulmányok), valamint hitvallásuk és egyházuk történetiségének és értékhordozó szerepének
a teljes felvállalása hivatja el őket. (A pályakép formális elemei mellett hangsúlyoznunk kell a tartalmi elemeket is: az erőteljes vallási identitás jelenlétét. Ez Körmöczi esetében nagyon speciális kérdéseket is felvet,18 amúgy
összefoglaló elemzések tárgya lehetne.) Az értelmiségi elhivatottságnak itt
megvan az őseredeti értelme: ennek megfelelően nemcsak a szakértelmiségitől elvárt normát teljesítik, hanem teljes személyiségi odaadással munkálkodnak szeretett egyházuk előmenetelén. Körmöczi János 1812–1818 között volt az erdélyi unitárius egyház püspöke. Ebben a periódusban – amint
Molnár B. Lehel tanulmányában összefoglalja19 − fontos egyházszervezői
és szabályzatalkotói tevékenységet fejtett ki, melynek nyomán ezt a periódust az unitárius egyháztörténet az „utasítások korának” nevezi. Hasonló
jellegű tevékenységet fejtett ki az 1805–1810 között Sárospatakon főgondnok Sipos Pál is, aki aztán 1810-től élete végéig tordosi lelkész volt.20 Tevékenységük beleillik az intézményi közigazgatás modernizációjának a paradigmájába, természetesen ezt csak azok képesek elvégezni, akik átlátják a
kor uralkodó intézményi struktúráinak, működési rendszerének a legfontosabb jellegzetességeit. Ugyanakkor felismerik a hazai szükségleteket és perspektívákat. Munkásságukkal meg is nyitják a további lehetőségeket.
6. A polgári állások között igen fontos volt az udvari prédikátorság, valamint a nevelői-házitanítói21 szerepkör. Amellett hogy fontos jövedelmi for18 Az idézett Körmöczi János és a kortárs eszmei áramlatok c. kötetben több alaposan érvelő tanulmány is foglalkozik e kérdéssel, úgymint Keserű Gizella: Körmöczi János
és a nonadorantista hagyomány; Gyenge Zoltán: Vallástalan volt-e Körmöczi János?
Körmöczi felfogása Schleiermacher filozófiájának tükrében.
19 Molnár B. Lehel: i. m. 116.
20 Ő itt szeretett volna – végül is – matematikai, filozófiai és irodalmi műveivel
foglalkozni. Ami meg is történt, csak éppen azok kiadásával nem volt szerencséje.
21 A házitanítóság intézményét igen nagyra értékelte a korszak vezető pedagógus
szakírója, Johann Friedrich Herbart. Ennek magyarázata az a közelség, amely biztosítja
a személyre szabott oktatást-nevelést, a jellem fejlesztését a nevelt erkölcsi tulajdonságainak és pszichológiai adottságainak az ismerete alapján. Herbart ennek az intézményi
formának megkülönböztetett helyet biztosított a rendszerében, amely természetesen
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rást biztosított az értelmiségiek számára, lehetővé tette számukra, hogy jelentős könyvtárak közelében lehessenek, amelyeknek a bővítésében maguk
is szerepet vállaltak. Köteles Sámuel 1798–1799 között özvegy Dániel Istvánné udvari papja. Sipos Pál 1782–83 között volt nevelő, Naláczi József
udvarában (annak hasonnevű fia mellett), az erdélyi Bábolnán. 1787–1791
között Teleki József koronaőr fia, László mellett töltötte be ezt a funkciót
Szirákon, végü1 1793–1797 között Bécsben működött nevelőként Teleki
Sámuel kancellár udvarában, annak Ferenc fia mellett, Bécsben. Sipos két
levelében is utal arra, hogy Szirákon részt vett patrónusa és ennek fia, gróf
Teleki László könyvtárszervező és gazdaságvezető munkájában. A nevezett
szereplők amolyan mecénások, a kultúra támogatói voltak, akiknek a körében a kor jelentős szereplői is megfordultak. Ha nem is éppen irodalmi
szalonok vannak udvartartásukban, az irodalom – s ezenbelül természetesen a magyar irodalom – iránti érdeklődésük komoly hatással van ennek a
fejlődésére.22 Végül 1797–98 között Erdélyben, báró Kemény Simon
gyermekei mellett nevelősködött.

megfelelt az újabb keletű polgári igényeknek is. A kérdéssel kapcsolatos értékes utalásokat találunk Bicsák Zsanett Ágnes doktori disszertációjában. Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Debreceni Egyetem, BTK,
Debrecen, 2014. 120–121.
22 Naláczi báró Naláczy József (1748–1822) erdélyi főnemes, testőríróként ismert. 1755-től a nagyenyedi kollégiumban tanult, majd tanulmányai befejezése után
királyi táblai jegyzőként működött. Báróczi buzdítására és példájára ezalatt irodalommal is foglalkozott, főleg francia fordításokat készített. 1788-ban a Kálnoky-huszárezred kapitánya, 1792-ben pedig Zaránd vármegye főispánja lett. Gúnyiratai forogtak
közkézen. Dániel Istvánné megjelenítését Kazinczy Ferencnek köszönhetjük, aki kolozsvári látogatásakor láthatta őt. „Özvegy báró Dániel Istvánné, előbb báró Bornemisza Pálné, született gróf Mikes Anna exc-nál két barátom vezete fel. Nyolcvan esztendős
s tíz év óta szemei egészen el vannak sötétülve, nagy lélekkel tűri a csapást, s vigasztalását a vallás tanításiból veszi, melyhez azon okokon túl, melyek másokra is illenek, annál
erősebben ragaszkodik, mivel az, melynek most tagja, más mint, amelyben neveltetett
s elsőbb özvegységéig volt. Templomba nem járhatván, házánál tart prédikátort. Behunyván szemet arra, ami reám nem tartozik s egyedül azt nézvén, hogy itt szenvedőt,
nyugalomban szenvedőt fogok látni, magam is az emberiség legszentebb érzésivel léptem elébe. Vezetőim neki vérei, minléte iránt tevének kérdést, s ő a bibliának egy helyével adá feleletét, mely érezteté, hogy a szent hely nem eltanult monda volt, hanem saját
érzésének szerencsés festése. A szenvedő közelebb érzi magát az istenség kezében s ezen
érzés vigasztaló, emelő. Ez az asszonyság nem ért németül s Molnár Borbálát házánál
tartja, hogy számára fordítson holmit, ami aztán asszonyának felolvastassék. S így ezen
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7. Vizsgált szerzőink – amellett hogy teológusok és filozófusok – tudósok is voltak, a társadalom- és természettudományok és a matematika művelői. Köteles a filozófiai diszciplínák (logika, etika, antropológia) mellett a
történelem, statisztika és államtan területén alkotott elsősorban didaktikai
hasznosíthatóságú műveket. Körmöczit a fizikatörténet,23 Sipost a matematikatörténet tartja számon.
8. A magasan képzett értelmiségiek tudományos teljesítménye a tudós
társasági tagságban is elismerést nyert. Ez is szervesen hozzátartozik a pályaképhez, az értelmiségi pálya modelljéhez. A közéleti funkciókban is reprezentálódik. Azt már kiemeltük e tanulmányban, hogy Kötelest 1830-tól
kezdődően a Magyar Tudományos Akadémia vidéki rendes tagjává választották (a jogi szakosztályba). Ami Sipost illeti: őróla feljegyezték, hogy az
1810-es években tudós társaság létrehozásán munkálkodott (barátaival,
gróf Gyulay Lajossal, Döbrentei Gáborral, Buczy Emillel közösen).
9. A nyelvi kérdés hozzátartozik a felvilágosodás programjához. Ami a
német nyelv helyzetét illeti: 1784-ből származik II. József ún. Nyelvrendelete, amely a németet tette meg a közigazgatás nyelvévé a birodalom egész
területén, a latint mintegy erőszakosan leváltva. A magyar rendek ellentmondásosan viszonyultak ehhez a kérdéshez. Ugyanakkor a felvilágosodás
stipulálta a nemzeti nyelvek használatát a nemzeti élet és a kultúra egész
területén. A közép-kelet-európai térségben pedig ekkoriban már a német a
filozófia és a tudomány legfejlettebb nyelve. Mindez tükröződik a három
vizsgált filozófus nyelvi horizontjaiban is. A protestáns oktatási rendszer
szempontjából mérvadó Novum Studiorum Systema szerint, „magyar
nyelven lehetne tanítani a moralis philosophiát”. (1781!) A magyar nyelvű
filozófiaoktatásnak akkoriban nem voltak meg a feltételei, ezek elsősorban
a szakterminológia hiányával kapcsolatosak. Kötelesnek mint igen termé-

általam mindeddig nem ismert földimet is (mert ez a poetriánk újhelyi), meglátám
vala, kit korunk asszonyírói közt mindig megkülönböztetéssel fog nevezni literaturánk;
őtet természet, szenvedés és az Édes Gergely vezérlései tevék verselővé.” http://www.
muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=596
23 Vö. Simon Gábor: Körmöczi János – a kolozsvári Unitárius Kollégium fizikaszertárának alapítója. Keresztény Magvető, 120. évf. 2014. 3–4.

341

EME
keny szerzőnek fontos volt a szerepe magyar nyelvű művek megalkotásában. A másik apport a filozófiában a nyelvújító Kötelesé, avagy a fogalmak
magyarításában szerepet játszó erdélyi filozófusé. Egyetérthetünk Mészáros
András idevonatkozó megállapításaival, aki szerint alkalmasint Köteles
még a bevett, de még bizonytalan értelmű, magyarosított kifejezésektől is
visszatért a latinos szóalakok használatához. Eredetisége nem ebben van, itt
fontolva haladt. Konspektusaiban és fordításkísérleteiben24 Körmöczi néhol latin terminológiát használ, és egész szintagmákat illeszt be a magyar
mondatba (magyar grammatika frazeológiájának alapja a mondatnak értelmet adó állítmány alapján). A visszatérés a latin kifejezésekre és szintagmákra, illetve azok használata csak részben Körmöczi nyelvi képességeinek
és erejének a problémája. A másik két filozófussal való összehasonlításban
neki nyilvánvalóan csekélyebb a nyelvi tálentuma. Ami Sipost illeti, ő egy
Kazinczyhoz intézett levelében úgy nyilatkozott, hogy a filozófia jobban
szól német nyelven. A kritikai filozófia alapján írt egy német nyelvű munkát is: Propedaeutische vorläufige Betrachtungen über die Philosophie címmel
– ezt bizony a kritikai filozófia és teológia magyar tankönyvének lehetett
volna használni, ha magyarul írta volna meg, és megjelenhetett volna.
Lehet-é, és mennyire lehet a filosofiát popularizálni? című munkájában a következőképpen vélekedett: „Átaljába a mi Terminológiáink itt csak
vehiculum gyanánt szolgálnak, hogy kifejezhessük magunkat: de semmi
positivus jelentések nincs, melj a dologra tartoznék. Azért kellett ezt megjegyeznem, ne hogy dogmatizálni láttassunk; mely akkor lenne, ha a szók
jelentését kiterjesztenők ezekre a transcendentalis dolgokra, mivel akkor az
esméretet is láttatnánk”.25 (Sipos tehát tisztában volt a mélységi kérdésekkel, a fordításnak a fokosabb módszertani problematikájával is. Írt latin
nyelvű munkát is (a cenzúra által elutasított Praecipua Capita Religionis
Christianae, philosophice pertractata címűt), és ezzel példázta a hagyományba való igen erős bekötöttséget is. (Amúgy azt is gyanítjuk, hogy ezzel a
munkájával valamiféle gesztust is akart tenni kora egyházi nyilvánossága
felé.)

24 Ezeket igen részletesen elemeztem Erdélyi kantianizmus: Sipos, Köteles, Körmöczi című tanulmányomban, ezért itt a kérdésre most nem térek ki.
25 Idézi Benkő Samu is: A helyzettudat változásai. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 99.
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Itt kell utalnom arra az egyébként közhelyszerű tényre, hogy a korszak
korlátozott nyilvánosságában a filozófiai mondanivalók kifejtésére a temetési emlékbeszédek bizonyultak a leginkább alkalmas, bevett műfajnak.
Filozófusaink éltek a lehetőséggel, és igazolhatóan rendszerszerűen fejtették ki filozófiai krédójukat is ezen alkalmi beszédekben, amelyek aztán közkézen terjedtek.
Az értelmiségszociológiának vannak olyan szempontjai (ezekben leginkább Helmut Schelsky kritériumait követtem), amelyek összefoglalásunkban nem voltak követhetők. Ezek egyike azzal kapcsolatos, hogy a
korszakban a vizsgált személyek milyen mértékben tartoznak a politikai
társadalom hatalmi/uralmi szerkezetéhez. Kutatott szempontjaink azt az
álláspontot részesítik előnyben, melynek értelmében mindhárom személyiség – immár történelmi hozzájárulásként – egy modernizációs folyamat
öntevékeny résztvevőjeként, leginkább a térségi intézményi struktúrák
felzárkóztatásához járult hozzá. A további kutatásoknak leginkább az erdélyi közigazgatási értelmiséggel kapcsolatos összefüggések részelemeként
kell a tudós filozófusok/teológusok munkásságával foglalkoznia. Eddigi
kutatásaink eredményeként akkoriban Erdély értelmisége többszázas nagyságrendű csoportot alkotott, amelynek Köteles Sámuel, Körmöczi János,
valamint Sipos Pál mindenképpen mérvadó képviselői voltak. Adataink
szerint jelenlétük a látható és informális nyilvánosságban is sokoldalú. E
kérdésben a továbblépést pontosan e nyilvánosság szerkezeti és tartalmi
összefüggéseinek az okadatolt feltárása jelentheti.

Függelék
Köteles Sámuel filozófiai művei26

I. Megjelent művek: Logika vagy az értelem tudománya. Marosvásárhely,
1808. − Második kiadás: Kolozsvár, 1815; Az erkölcsi filozófiának eleji. Első
rész: Tiszta erkölcsi filozófia. Második rész: Erkölcsi antropológia avagy alkal-

26 Hajós József nyomán közlöm. A fellelhetőségi adatok esetenként változtak, de
így is segíthetik a kutatókat.
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maztatott erkölcsi tudomány. Marosvásárhely, 1817; A szimpátia. Tudományos Gyűjtemény, 1826. XII. 28−67; Az erkölcsiség és a vallás. Tudományos
Gyűjtemény, 1827, V. 18−52; A filozófia enciklopédiája. Nagyenyed, 1829;
Közönséges logika vagy az értelem tudománya. Nagyenyed, 1830; Filozófiai
antropológia. Kiadta a Magyar Tudós Társaság, Buda, 1839.
II. Kéziratban.
1. Saját keze írásával: Az úgynevezett classisokban való tanításnak és tanulásnak módja. 1801. Marosvásárhelyi Bolyai Tudományos Könyvtár, Ms.
362; Jus naturae. Pars prima: Jus naturae purum. Sectio prima: Jus privatum.
(Az 1820-as években készült kézirat. A fedőlapon olvasható beírás szerint
egy ideig Albisi Barthos Mihályé volt.) Marosvásárhelyi Bolyai Tudományos Könyvtár, Ms. 262. Régi szám: 7550 b/1.
2. Másolatok: Logica universalis pura. I. Doctrina universalis. Marosvásárhely, 1803. (Leírta Kacsó Mihály.) Az Román Akadémia kolozsvári fiókjának könyvtára, volt Erdélyi Múzeum kézirattára, 1611; Theoria statistices.
Statistica Regni Transylvaniae. 1802–3. évi kurzus. Két példányban uo.,
532 és 533. sz. a.; Compendium históriae philosophiae. Sectio prima-quinta.
Marosvásárhely, 1803. (Leírta Csernátoni Vajda Sámuel.) Nagyenyedi
Bethlen Könyvtár, K. 148; Politika. Első rész: Az igazgatás formájáról. Második rész: Az igazgatásmesterségéről. I. könyv: Az igazgatásról közönségesen;
II. könyv: A bátorságról; III. könyv: A státus boldogságáról; IV. könyv: A
financiáról. Marosvásárhely, 1803. (Leírta Erszényes József.) Marosvásárhelyi Bolyai Tudományos Könyvtár, Ms. 27/1−II. A II. kötetet alkotó III. és
IV. könyv régi száma: 7551 a/l−2; Historia philosophiae. Sectio sexta –
nona. Marosvásárhely, 1807. (Incze Simoné volt.) Nagyenyedi Bethlen
Könyvtár, K. 68; Compendium logices, I. pars: Analytica seu púra. Marosvásárhely, 1807. (Leírta Kemény Miklós.) Volt Erdélyi Múzeum kézirattára,
84; Introductio in philosophiam moralem. H. n., 1807. (Leírta György Zsigmond.) Marosvásárhelyi Bolyai Tudományos Könyvtár, Ms. 50. Régi sz.:
10214b/4; Introductio in philosophiam moralem. H. n., 1808 (Incze Simoné volt.) Nagyenyedi Bethlen Könyvtár, K. 136.; Bevezetés az erkölcsi filozófiába. Marosvásárhely, 1809. Volt Erdélyi Múzeum kézirattára. 1551
(Ezzel azonos a Marosvásárhelyi Bolyai Tud. Könyvtárban, Ms. 36. sz. a.
található kézirat, amelyet Kacsó József készített Marosvásárhelyen 1810ben.); Synopsis cursus logici. H. n., 1809. (Leírta Szathmári Mihály.) Nagyenyedi Bethlen Könyvtár, K. 134b. Ugyanott, K. 134. sz. a. egy lényegében
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azonos Synopsis cursus logici található, mely Incze Simoné volt; Metaphysica
critica. Pars prima: Analytica. Pars secunda: Dialectica, H. n., 1812. (Leírta
Viski István.) a Román Akadémia kolozsvári fiókjának 2. sz. könyvtára
(volt református kollégium kézirattára), Ms. 1481; Rövid jegyzések a politika tudományából. Marosvásárhely, 1819. (Alighanem Péterfi Károly írása.)
Uo., Ms. 193; Psychologia empirica vagy tapasztaláson épült lélektudománya,
Marosvásárhely, 1819. (Péterfi Károly írása.) Uo., Ms. 183. Régi sz.: 8031;
Anthropologia philosophica quaestionibus et responsibus com-prehensa. 1823.
(Leírta Csiszér István, 1823-ban szubszkribált enyedi diák.) Nagyenyedi
Bethlen Tudományos Könyvtár, K. 70; Anthropologia psychologica. Nagyenyed, 1824. (Leírta Török Ferenc.) Az RSZK Akadémiája kolozsvári fiókjának 2. sz. könyvtára, Ms. 1184. Egybekötve az alábbi munkával.
Metaphysica in usum auditorii elaborata. Metaphysica pura. Metaphysica
applicata. Pars prima. Nagyenyed, 1824. (Leírta Török Ferenc.); Uo.
Anthropologia vagy embertudomány. 1834. („Leírta maga számára logicus
Gáspár János.”) Nagyenyedi Bethlen Könyvtár, K. 476; Introductio in
metaphysicam criticam. H. és év n. Nagyenyedi Bethlen Könyvtár, K. 151;
Conspectus psychologiae empiricae. H. és év n. Marosvásárhelyi Bolyai Tud.
Könyvtár, Ms. 47; Psychologia empirica vagy tapasztaláson épült tudomány a
lelkiekről. H. és év n. Marosvásárhelyi Bolyai Tud. Könyvtár, Ms. 196;
Psychologia empirica vagy a tapasztaláson épült tudomány a lelekről. H. és év
n. Marosvásárhelyi Bolyai Tud. Könyvtár, Ms. 52;
Elő nem került kéziratok: 1. A filozófia históriája; 2. Szép ízlés tudománya; 3. Nevelés tudománya.
Körmöczi János művei

Az istenség két leányainak a vallás és a józan okosságnak kölcsönös viaskodásai és győzelmei. Kolozsvár, 1800. Beszédek … a kis-városi templomban
(Pákéi József beszédével együtt.); Nem minden asszonyok emberek. Egy halotti beszéd Ágh Klára néhai orvosdoktor Barra Ferencz özvegye felett. Uo.,
1800; Körmöczi János és Pakai Pakay József beszédei a vallásról és józan okosságról. Uo., 1800; Az emberség megtanulásának oskolája. Egy halotti beszéd,
melyet néhai t. t. pákei Pákai József urnak az erdélyi unitaria ekklésia nagy
érdemű generalis notáriussának… érdemlett utolsó tisztesség megadására irt és
el is mondott 1802. eszt. Uo., 1802; A hív előljáró munkásságának mezeji s a
közjó előmozdításban tett fáradozásának jutalma egy szomorú elmélkedésben,
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melyet Petrityevith Horváth Ferencz örök emlékezetére irásban hagyott.
Ugyanott, 1805. (Szabó Sámuel beszédével együtt.); Az emberi életnek tisztességes vénsége a bölcsességben és makula nélkül való életben, lerajzolva egy
halotti tanításban, melyet mélt. Kénosi Sándor Moses urnak utolsó érdemlett
tiszteletére irt 1809. eszendőben. Ugyanott, 1809. (Molnos Dávid beszédével együtt.)
Sipos Pál filozófiai művei

A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről, 1809
(Kiadás: Pro Philosophia. Kolozsvár‒Szeged, 2002); Vorläufige Propedaeutische Betrachtungen über die Philosophie, 1812 (kéziratban); Filosofiai
Tekintések; Fichte tudományának veleje.) Mitsoda a’ szabadság? Természet
és szabadság. (Kiadás: Sipos Pál: Természet és szabadság. Hatfilozófiai tanulmány. Kiadja és bevezetéssel ellátta Makkai Ernő. A M. Kir. Ferenc József
Tud. Egyetem Philosophiai Intézete, Kolozsvár, 1944, 25.); Lehet-é, és
mennyire lehet a filosofiát popularizálni? Kiadva: Galagonya magyarok Veszprém: Pannon Panteon, Comitatus, 1992.); Discursiones philosophicae e
lucubrationibus hybernis (Kéziratban); Vallásos-erkölcsi iratok, 1814
(miscellanea) (szerzősége csak részben bizonyíthatóan a Siposé). Kéziratban.; Der Gang der Religion im Fortschritte der Zeit philosophisch betrachtet.
(Kézirat); Summarische Deduction der menschlichen Bestimmung; Praecipua
Capita Religionis Christianae, philosophice pertractata, 1815 (Kéziratban);
Az épségben meg-tartatott szent egy szomoru beszédben, mellyet néhai melt.
Született gróf torotzko szentgyörgyi Toroczkai Therézia ur asszonynak méltóságos liber báró Naláczy Jó’sef ur’ nemes Zaránd Vármegye’ Emeritus Fő Ispányja’
vólt Élete kedves Párjának Koporsó bététele felett Bőjtmás Havának 15dik
napján 1816dik esztendőben a’ Bábolnai Udvarház’ Palotáján tartott Sipos
Pál a’Tordasi Reform. Ekklé’siának Lelki Tanítója. Kolos’váronn. Nyomtattatott a’ Reform. Koll. Betüivel 1816.
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Sipos Pál: egy jelentős erdélyi matematikus,
tanár és teológus-ﬁlozófus pályaívéről

Tanulmányunkban az értelmiségszociológia szempontjait használva jellemezzük röviden a korszak erdélyi magyar filozófusának1 típusos pályaívét, majd filozófiai és ezzel kapcsolatos teológiai álláspontját.
I. Sipos Pál 1759. október 16-án született Nagyenyeden, és 1816. szeptember 15-én hunyt el Szászvároson. Sírja ismeretlen. Mai tudásunk szerint rajz vagy festmény nem maradt róla. Szülei (a korán elhalt márkosfalvi
Sipos Sámuel) és Kovács Katalin polgárok. A karriertörténet szempontjából fontos megállapítani: Sipos egyszerű kézműves polgárcsalád sarja. A
nagyenyedi református Bethlen Kollégium tanulója volt, 1764-től. 1775ben avatták tógátus diákká, és 1781-től lett köztanítója a költői osztálynak.
Az övé volt a leglátványosabb pályafutás: közismert rendszeretete és pontossága okán, szervezői tevékenysége elismeréseként 1783-tól kinevezték a
kollégium szászvárosi részlegének a rektorává, ahol 1787-ig tevékenykedett.
Sipos Pál 1782–83 között volt nevelő, Naláczi József udvarában (annak
hasonnevű fia mellett), az erdélyi Bábolnán. 1787–1791 között Teleki József koronaőr fia, László mellett töltötte be ezt a funkciót Szirákon, végü1
1793–1797 között Bécsben működött nevelőként Teleki Sámuel kancellár
udvarában, annak Ferenc fia mellett, Bécsben. Sipos két levelében is utalt
arra, hogy Szirákon részt vett a patrónusa és ennek fia, gróf Teleki László
1 A kérdésnek szentelt egyéb tanulmányaim: A magyar filozófia jelentése. Szabadság és szubjektivitás. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2003; Az erdélyi
paradigma. Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Áron Kiadó, Budapest, 2004; Az
ismert ismeretlen: Sipos Pál. In: Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt
valóterjedéséről. Pro Philosophia. Kolozsvár‒Szeged, 2002. 7‒23; „… mostani világosodott idők…” In: Felvilágosodás. Magyar századforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus
Filozófia Szekcióinak előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012. 13‒30;
Erdélyi felvilágosodás, tanügyi reform, filozófiaoktatás. In: Szellem és környezet. Polis
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010; Erdélyi kantianizmus: Sipos, Köteles, Körmöczi. Keresztény Magvető, 120. évf. 2014. 3–4.
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könyvtárszervező és gazdaságvezető munkájában. A nevezett szereplők
amolyan mecénások, a kultúra támogatói voltak, akiknek a körében a kor
jelentős szereplői is megfordultak. Ha nem is éppen irodalmi szalonok
vannak udvartartásukban, az irodalom – s ezenbelül természetesen a magyar irodalom − iránti érdeklődésük komoly hatással volt ennek a fejlődésére.2 Végül 1797–98 között Erdélyben, báró Kemény Simon gyermekei
mellett nevelősködött.
Közköltségen, a református egyház, valamint Teleki József és László támogatásával indult el 1787-ben külföldi peregrinációra. 1791 nyarán Bécsen keresztül utazott Odera-Frankfurtba. Ez az egyetem (brandenburgi
univerzitás formájában 1811-ig állott fenn) református teológiai oktatást
biztosított, és híres volt arról, hogy Poroszország második legnagyobb
könyvtárával rendelkezett. Itt Sipos a teológiai karra iratkozott be (tanára a
jeles teológus, J. J. L. Causse volt), emellett matematikai előadásokat hallgatott és folytatta teológiai és filozófiai stúdiumait.3 Ezt követően Göttingen
egyetemén találjuk, ahol Abraham Gotthelf Kästner előadásait hallgatta. A
neves matematikus 1763-tól haláláig (1800) volt a természetfilozófia és geometria előadója a göttingeni egyetemen. Vele Sipos tartós kapcsolatokat
épített ki, levelezésben is maradt. Következett a bécsi főiskola, ahol 1797
nyaráig hallgatott előadásokat, és dolgozott matematikai tanulmányain.
1798-tól rector-professzorként működött a szászvárosi filiában. Bővítette az iskolát, bevezette a retorikai classist. Tanította a filozófiát, vallást, matematikát, történelmet és latin irodalmat. Diákjaival kis munkácskákat
íratott, amelyeket a környékbeli olvasóközönség körében is terjeszthettek.
Következett a sárospataki meghívás és kinevezés, amelyet részletesen tudunk adatolni. Erdélyi János pontos kivonatokat készíttetett a meghívással
és az állás elfoglalásával kapcsolatos teendőkről. Sipost Vay József figyelmébe, a pataki iskolai matematikai tanszékre gr. Kemény Sámuel ajánlotta,

2 Lásd az előző tanulmány 22. sz. lábjegyzetét.
3 A Sipost illető adatok mindmáig Ponori Thewrewk József adatolására mennek
vissza, ezt használja Makkai Ernő – mindmáig a Sipost illető életpálya legjelesebb kutatója –, majd utána mások is (Benkő Samu, Hajós József ). Vö. Makkai Ernő: Sipos Pál
és Kazinczy Ferenc. Erdélyi Tudományos Füzetek, 174. sz. Kolozsvár, 1944. 5‒9. Makkai beépíti a legterjedelmesebb életrajz, Woyciechowsky-Jelitai József kutatási eredményeit is. (Sipos Pál élete és matematikai munkássága. Debrecen, 1932.)
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amint ez Kolozsvárott 1805. június 2-án kelt leveléből kiderül. Ennek nyomán Sipos 1805 őszén már meg is kezdte tevékenységét, és 1806 júliusában − a matematika és fizika tanszék gazdájaként – előterjesztést tett az
egyházkerülethez a matematika oktatási módszerére nézve. 1807-től már
rektor-professzorként működött, sokat levelezett könyvek beszerzése tárgyában. Ugyanebben az évben javasolta egy iskolai könyvnyomda felállítását. Sikeresen működött együtt Vay Józseffel újabb anyagi alapok megszerzése és főleg a fizetések javításába való bevonása tárgyában. Nagyon sokat
tett az iskolai élet fegyelmi viszonyainak a javítása terén. Pataki működése
1810 nyaráig tartott. Ez év áprilisában kelt levelében értesítette Vay József
főgondnokot, hogy mivel a tordosi református egyházkerület őt lelkészéül
megválasztotta, hivatalából távozik. Öt év alatt hatalmas munkát végzett
Patakon, ennek számos nyoma meg is maradt az általa oktatott tárgyak
módszertanát illetően. Mind az oktatás, mind a szervezés terén maximális
teljesítményt nyújtott a korszak anyagilag és cenzurálisan is igen szűkös
körülményei között.4 Külön ki kell emelnünk újító tevékenységét, amelyhez humanista meggyőződése és a felvilágosodás filozófiai programjaiban
gyökerező szabadságszeretete társult. Nem hiába járt német egyetemekre,5 tevékenysége egyre inkább megfelel a magasan képzett köztisztviselő szakértő típusának.
1810-től élete végéig tordosi lelkészként működött, emellett irodalmifilozófiai iratokat szerkesztett.6 Életpályája csúcsán Erdély vezető értelmiségi csoportjába jutott. Ezt igazolja több magas közéleti tisztsége is. Elfogadott és megbecsült értelmiségi volt, igazolhatóan komoly kisugárzással.
Körülötte diákokból és érdeklődőkből álló csoportok szerveződtek, akik
terjesztették nézeteit, másolták iratait (majd halálakor széthordták őket,
amint erről életrajzírója tudósít). Ehhez társult levelezése: fontos megjegyezni, hogy például a Kazinczyval folytatott levelezése a magyar művelő-

4 Lásd az előző tanulmány 16. sz. lábjegyzetét. Vö. Erdélyi felvilágosodás, tanügyi
reform, filozófiaoktatás. In: Szellem és környezet. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010,
339–361.
5 Odera-Frankfurt egyeteme közismerten a porosz állami közigazgatás számára
nyújtott magas szintű képzést.
6 Bevallása szerint Tordoson szeretett volna – végül is – matematikai, filozófiai és
irodalmi műveivel foglalkozni. Ami meg is történt, csak éppen azok kiadásával nem
volt szerencséje.
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dés egészére hatással volt – főleg ami a filozófia instituálását, Kant és Fichte
nézeteinek elfogadtatását illeti. Ugyanilyen jellegű Siposnak az Aranka
Györggyel folytatott levelezése és felvilágosítómunkája a filozófia egyes kérdéseit illetően. Végeredményben tehát elmondható róla, hogy az erdélyi
polgárosodás történelmi trendvonalába illeszkedő magas szintű felvilágosító tevékenységet folytatott. Ez nemcsak átvételt (kulturális transzfert) jelent, hanem a kor uralkodó – főleg a német felvilágosodás alapeszméiből
táplálkozó – ideái (közhelyesebb megfogalmazásban) alkotó alkalmazását.
Értelmiségszociológiai megfogalmazásban: szociálisan érzékeny környezetbe született, ami azt jelenti, hogy környezete – legfőképpen pedig tanítói,
tanárai – idejében felismerték képességeit, nagy tehetségét. Úgy irányították, ahogyan az értelmiségi szükségletek ezt megkívánták: a református
egyháznak, valamint az erdélyi főiskoláknak is szüksége volt a legmagasabban képzett értelmiségiekre, ezt akkoriban a nemzeti felemelkedés célszerűségi rendjében is képviselte.
II. Az egyik korjellemzően jelentős Sipos-munka kétségtelenül A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről (1809).7 Ebben
Sipos felvilágosító filozófiai programot fogalmazott meg, mert úgy vélte,
hogy a világosság folyamatosan közelít, ezért a filozófia régebbi igazságait is
ennek megfelelően újabb fénybe kell helyezni. Sipos gondolkodására az a
jellemző, hogy gondolkodásának középpontjába a valóságot állítja, ez a valóság azonban kettős természetű, állítja. Egyfelől olyan tárgyi összefüggéseket jelent, amelyeket a gondolat állít előnkbe, és az ész rendszerez, másfelől
azonban a hit valósága, avagy hitvalóság. Tehát nem az a feladatunk, hogy
a gondolatot (a racionális vagy empirikus eszközökkel létrehozott), tudást
szembeállítsuk a hittel, hanem, hogy egy kissé mai episztemológiai eszközeinkkel jellemezzük e felfogást – hogy mi a gondolatban a hitszerű elem,
vagy hogy mi a hitben a gondolat.8 Isten valósága nem a külső (empirikusan tapasztaló) ember számára adott, hanem a lelkiismeret sajátos valóságában létezik, amely transzcendentális valóságként működik. Természeti

7 Jelenleg az MTA kézirattárában.
8 Sipos gondolatmenetét részletesen jellemeztem Az ismert ismeretlen: Sipos Pál.
c. tanulmányomban. In: Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való
terjedéséről. Pro Philosophia. Kolozsvár‒Szeged, 2002. 7‒23.
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megszületése után az ember immár akarja is magát, és isten nagyobb világának a mintájára felépíti a maga kisebb világát. Akarata szabad lényként
determinálja, amely az Isten által beléje helyezett Igazság alapján feltárja a
maga kisebb igazságait, és ezek nyomán vezeti magát ki a természeti szükségszerűségek világából a morálteológiai célok által determinált emberi világba és világban. Amikor megfogalmazta fenti nézeteit, Sipos, aki korának
elismert matematikusa volt, és messzemenően tudatában volt a természettudományos valóság és a természettudomány igazságai fontosságának a
gondolkodásban és ezenbelül a filozófiai gondolkodásban, mindvégig erre
célozva igyekezett kidolgozni a teológia és morálfilozófia újabb konceptusait, a kettőt valamiképpen a külső és belső ember felfogására alapozva.
A másik locus, amelyben Sipos részletesen beszél a felvilágosodásról,
szintén egy kéziratban található, amelynek egyes részei kérdésesek, mások
azonban bizonyosan Siposnak tulajdoníthatóak. Ez a kézirat az MTA kézirattárában található, Oct. Hung 1053. jelzet alatt, és Vallásos-erkölcsi iratok megnevezés alatt tartja számon a Sipos-kutatás (a másoló általi datálása
1814-ből). Az ebben Világosítás alfejezetcímmel szereplő összefoglalás egy
olyan nagyobb részhez (Toldalék) van csatlakoztatva, amely néhol a lényeget illető összefoglalásban, néhol szinte betűhíven reprodukálja a Sipos
egyéb kéziratainak sztenderd gondolatmeneteit. Ez a kézirat azért is fontos,
mert benne kimondottan a filozófia erdélyi lehetőségeire és sanyarú állapotára is utal Sipos, aki a felvilágosodás kilátásait a művelődési intézmények
kis számával és a köz műveltségi állapotaival vetette össze. A Szászsebes
melletti Tordosra visszavonult filozófus művéből a kor erdélyi állapotaira
vonatkozó nyomasztó atmoszféra árad.
A felvilágosodás kérdéskörében a legfontosabb természetesen a szabadság problematikája. Evvel részletesen foglalkozott Sipos, kantiánusfichteánus alapokon. Sőt egy magasröptű verset is szentelt a libertasnak.9
Felfogása szerint a természeti állapotba született ember nincs tisztában szabadságának a nyilvánvalóságával. Találó képével: egy Angyal ezt elrejti előle. Ahhoz, hogy szabadságának tudatára jusson, előbb céljaival kell megismerkednie. Azonban az empirikus szabadságcélok eltörpülnek a tulajdon-

9 A kéziratos Vallásos-erkölcsi iratok Toldalék-fejezetének a végén közölt egy nagy
ívű költeményt.
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képpeni mellett: a szabadság önmagának a célja (ez kimondottan kanti
szellemű megállapítás, köztudomású, hogy az erkölcs megalapozásában
Immanuel Kant a szabadságot az alapba helyezte, hogy ne kelljen azt empirikusan is bebizonyítani).10 A szabadság „tüneményiségét” úgy lehet
meghaladni, ha azt tényleges empirikus alapokra hozzuk – ez már a fichtei
elem Sipos fejtegetésében. A természeti szükségszerűségtől eloldozott és
külső természeti meghatározottságát az ember belső szabadságának kimunkálása alapján tudja megvalósítani, mihelyst szabad akaratának tudatára és
reális alkalmazására jut. A teológus véleménye mutatkozott meg abban,
hogy a személyes szabad akaratban a teremtő örökkévaló akaratát láttatta
munkálni. Állásfoglalása szerint a szabadság nem a döntési összefüggést
jelenti, hanem a jó kötelességszerű, törvényi követését – ez garantálja, hogy
ne az esetleges okoktól függjünk, hanem csakis saját akaratunk beteljesítésétől. A Filosofiai tekintések11 végén pedig a szabadság végső Istenre utaltságáról tett említést. Ez kétségtelenül schellingi elem, s ez még akkor is így
van, ha Sipos bevallása szerint nem értette a német filozófus misztikus
mélységeit. Többi kis dolgozatában (Fichte tudományának veleje, Micsoda a
szabadság?, valamint a Természet és szabadság címűekben) tovább árnyalta a
szabadság individuális, és külső (társadalmi) ontológiáját mindvégig a
teodiceára hangolva, azzal harmonizálva azt. Ezáltal szabadságkoncepciója
még nagyobb terjedelmet, mélységet és legitimitást nyer, valósággal fénylik
– hiszen a felvilágosodásban vagyunk. A korszak gondolkodóinál ez nem
pátosz, hanem valamiféle biztató új világosság, megnyíló nagy reménység.
Igen fontos, amit Sipos a szabadság a lelkiismeretben feltáruló és magát a
lelkiismerettel ellenőrző dimenziójáról, valamint az individuum öntranszcendenciájáról, a saját határok átlépési lehetőségéről, valamint reális átlépéséről megfogalmazott − tehát hogy a szabadságnak az a tendenciája, hogy

10 Van itt azonban egy egyszerűbb, ám nyilvánvalósága miatt nem nagyon hangsúlyozható kérdés: az ész szerint (tiszta ész) lehetetlen, hogy az ember szolgalelkűnek
szülessen. Épeszű ember nem akarhat szolgának születni. A filozófiai nehézség ezentúl
abban van, hogy milyen szubsztanciális és funkcionális meghatározásokat lehet adni a
szabadságnak a filozófiai elmélet szerint.
11 Sipos Pál: Természet és szabadság. Hat filozófiai tanulmány. Kiadja és bevezetéssel ellátja Makkai Ernő. Kolozsvár, 1944. 22.
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környezetében mindenki mást is szabaddá tegyen. (Ezeket a kérdéseket itt
azonban nem áll módunkban részletesen kibontani).
III. A nyelvi kérdés hozzátartozik a felvilágosodás programjához. Ami a
német nyelv helyzetét illeti: 1784-ből származik II. József ún. Nyelvrendelete, amely a németet tette meg a közigazgatás nyelvévé a birodalom egész
területén, a latint mintegy erőszakosan leváltva. A magyar rendek ellentmondásosan viszonyultak ehhez a kérdéshez. Ugyanakkor a felvilágosodás
stipulálta a nemzeti nyelvek használatát a nemzeti élet és a kultúra egész
területén. A közép-kelet-európai térségben pedig ekkoriban már a német a
filozófia és a tudomány legfejlettebb nyelve. A protestáns oktatási rendszer
szempontjából mérvadó Novum Studiorum Systema szerint „magyar nyelven lehetne tanítani a moralis philosophiát”. (1781!) A magyar nyelvű filozófiaoktatásnak akkoriban nem voltak meg a feltételei, ezek elsősorban a
szakterminológia hiányával kapcsolatosak. Egy Kazinczyhoz intézett levelében Sipos Pál úgy nyilatkozott, hogy a filozófia jobban szól német nyelven. A kritikai filozófia alapján írt egy német nyelvű munkát is: Propedaeuutische vorläufige Betrachtungen über die Philosophie címmel – ezt
bizony a kritikai filozófia és teológia magyar tankönyvének lehetett volna
használni, ha magyarul írta volna meg, és megjelenhetett volna. Lehet-é, és
mennyire lehet a filosofiát popularizálni? című munkájában a következőképpen vélekedett:
„Átaljába a mi Terminológiáink itt csak vehiculum gyanánt
szolgálnak, hogy kifejezhessük magunkat: de semmi positivus
jelentések nincs, melj a dologra tartoznék. Azért kellett ezt
megjegyeznem, ne hogy dogmatizálni láttassunk; mely akkor
lenne, ha a szók jelentését kiterjesztenők ezekre a transcendentalis
dolgokra, mivel akkor az esméretet is láttatnánk”.12

Sipos tehát tisztában volt a „mélységi” szemantikai kérdésekkel, a fordításnak a fokosabb módszertani problematikájával is. Írt latin nyelvű munkát is (a cenzúra által elutasított Praecipua Capitaeligionis Christianae,

12 Idézi Benkő Samu is: A helyzettudat változásai. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 99.
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philosophice pertractata címűt), és ezzel példázta a hagyományba való igen
erős bekötöttséget is. (Amúgy azt is gyanítjuk, hogy ezzel a munkájával
valamiféle gesztust is akart tenni kora egyházi nyilvánossága felé.)
Itt kell utalnom arra az egyébként közhelyszerű tényre, hogy a korszak
korlátozott nyilvánosságában a filozófiai mondanivalók kifejtésére a temetési emlékbeszédek bizonyultak a leginkább alkalmas, bevett műfajnak.
Gyakorló lelkipásztorként Sipos Pál is élt a lehetőséggel, és igazolhatóan
rendszerszerűen fejtette ki filozófiai krédóját is ezen alkalmi beszédekben,
amelyek aztán közkézen terjedtek. Magyar nyelvű filozófiai költeményeinek nemcsak dokumentumértéke van, mint ahogy latin nyelvű klasszikus
műfajokban megalkotott poétikai kompozíciói is vallanak költői talentumáról.
Sipos Pál életútja bizonyos értelemben túlmutat önmagán. Ennek a pályának a derekán az értelmiségi elit legmagasabban képzett tagjaként a felvilágosodás programjának megfelelően bontakoztatja ki gyümölcsöző és
előremutató tevékenységét a tudományban, oktatóként, hitéletben-vallásban és egyházi szervezetekben, filozófiai tevékenységben. Mindennek eredményeképpen hozzájárulása az intézményi modernizációhoz, következésképpen a társadalmi szervezeti változásokhoz igen jelentős. Mindezzel
képviseli a felvilágosodás észszerűsítő modernizációs programját. A pálya
ívének vannak meglehetősen a Körmöczi Jánoséhoz valamint a Köteles Sámueléhez (Erdély két másik kantiánus filozófusához) hasonló, némely
helyzetekben azonos elemei. Ezek: többnyire polgári származás, hosszas
elemi iskolai, majd főiskolai (kollégiumi) képzés Erdélyben, tevékenység
nevelői-házitanítói, könyvtárosi udvari prédikátori állásokban, peregrináció
német egyetemeken, magas szintű oktatás, nevelői tevékenység erdélyi oktatási intézményekben, vezető funkciókban, tevékenység magas egyházi
tisztségekben, közéleti megbízatások, valamint tudományos társasági tagságok. A fentiekben kijelölt összefüggésekben igen fontosak a nemzetinyelvi és vallási identitás, a filozófiai világnézeti hovatartozás kérdései.
Mindezeket az elemeket adatolva összefüggő képet alkothatunk az alkalmazott (történeti) értelmiségszociológia eszközeivel. Ekkoriban alakult ki
ugyanis a magasan képzett sokoldalú és a nemzeti feladatoknak is elkötelezett szakértelmiségi típusa Erdélyben.

354

EME
„… mostani világosodott idők…”

Az európai felvilágosodás kutatásának – filozófiai szempontból – van
egy hagyományos iránya, amely az észnek és az értelemnek, valamint ezzel
kapcsolatban a világi tudományoknak a szerepére koncentrál. A racionalizmus észuniverzalizmust jelent, el egészen a francia felvilágosodás és forradalom extrém álláspontjáig, az észvallásig. Természetes, hogy a felvilágosodás generalista (kiterjesztett) észkoncepciójának a kritikusai is joggal vették
célba a racionalizmusnak ezt az egyoldalúságát. Az ész dominanciáját állító
álláspontoknak azonban megvannak a maguk történeti és módszertani jogosultságai. Közhelyes arra emlékeztetni, hogy ezt a vallások és vallási hiedelmek szupremáciájával szemben állították, ugyanis a vallás, a vallási tudatformák, illetve a dogmatikus tudás szabályozta – kanonikusan ‒, az élet
minden területét.
Nem véletlenül utaltunk itt az élet különböző területeinek szabályozására. A Michel Foucault és a tudásszociológia fogalomhasználata nyomán
elterjedt terminusok (tudásforrás, tudáskészlet, tudásforma, tudásszabályozás) lehetővé teszik, hogy pontosabban és analitikusabban fogalmazzunk,
ami az ész és a világi tudomány reális térhódítását illeti a felvilágosodás kori
társadalmakban. Kétségtelenül elfogadottá vált (a francia és a német felvilágosítók korszakos műveinek a nyomán), hogy az emberi autonómia és
szabadság önmegalapozása pozitív kapcsolatban áll a az észképességekkel, a
transzcendentális eszmék lehetőségével, hogy létre lehet hozni – legalábbis
elvileg –, tisztán etikai közösséget (I. Kant).
Minden filozófiai rendszerkísérlet tartalmaz egy filozófiai programot is.
Amint térben és időben Közép-Kelet-Európa térségében keletebbre haladunk, azt konstatáljuk, hogy a magyar és erdélyi magyar felvilágosítóknak
is vannak ideologikusan is megfogalmazott felvilágosodásprogramjai. Ezek
a magyar filozófusok esetében nem gyakoriak, de megvannak.
A továbbiakban az erdélyi Sipos Pálnak a felvilágosodással kapcsolatos
nézeteit és elemzéseit vizsgáljuk meg közelebbről. Mérvadó elképzelésekről
van szó, még akkor is, ha a cenzúraviszonyok miatt Sipos munkássága is
jobbára csak a kéziratosan terjesztett írásai révén vált ismertté. Ezt az ismertséget annak is tulajdoníthatjuk, hogy korában a matematikus, filozó355
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fus, teológus és gyakorló lelkipásztor Sipos magas egyházi méltóságot is
viselt (Sárospatakon gondnok volt, ami püspökhelyettesi funkciónak felelt
meg), valamint Erdély egyik legjobban jegyzett tanári tekintélye is volt.
A legfontosabb itt az, hogy gyakorló teológusként és lelkipásztorként,
ugyanakkor mélyen hívő emberként, Sipos a felvilágosodás (sajátos terminológiájával: „világosodás”-„világosítás”) eszmei rendszerét kizárólag a hitbeli-vallási összefüggések rendszerében tudta elgondolni. A világosodás az
értelem-összefüggéseknek és teológiai álláspontoknak a kölcsönös újragondolását jelentette a számára. Ez azért biztosít számára fontos helyet, mert
éppenséggel a tanulmányunk bevezetőjében hivatkozott komplex helyzetben jelent állásfoglalást: az ész és az ezzel kapcsolatos tudás, világi tudomány helyének, szerepének és lehetőségeinek a reális felmérése és kiterjesztése csak abban a közegben és összefüggésben lehetséges, amelyben az
uralkodó és elismert eszmerendszerek a katolikus és protestáns vallások
hit- és nézetrendszerei (amelyek a mérhetetlenül nagy és tudatlan többség
cselekedeteit irányítják), továbbá a világi tudományok nagymértékben
dogmatikus „tudások”.
Ilyen szempontból tartjuk fontosnak A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről című, 1809-ben született kéziratának programját, annak szerkezetét argumentációját és retorikus felépítettségét egyaránt. Sipos a következőket írja:
„Minthogy ezen uj Század’ Geniussa valami nagyot jelentő
kezdett lenni és némelyek ettől úgy meg vannak igézve mintha
talám a’ keresztyén tudománynak sarkalatos részeire nézve is
szükséges változtatásoknak, és azoknak a mostani világosodott
időkhöz illő alkalmaztatásával kellene gondolkodni: talám azért
a’ maga idejében volna hozzászolani a’ dologhoz kivált azokra
nézve, a kik már egyik oldalát világosítva láttják a’ dolognak;
hogy a másik sötétbe ne maradjon és teljes értelemre jöjjön az
igazság, meljnek ereje szerint ki ki észre vegye, hogy a világosodás nem távozik, hanem közelít inkább a világ végéig. Mit kell
várni egy ily irás nemétől? vagy a’ jelenvaló mennyire felel meg
annak a’ az olvasó azt ugy fogja legjobban megítélni, ha egészen
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magáévá teszi a’ dolgot; melyre nézve az író maga nevezetben
maradozik és az Olvasót hagyni a helyében”.1

A következő elemeket tartjuk fontosnak kiemelni: 1. az új század géniusza egy kétségkívül jelentőségteljes és elismert kiteljesedés; 2. ezek nyomán az az elképzelés keletkezhet, hogy a keresztyén tudományokat (vallástudományok, teológia, dogmatika stb.) egyszerűen az új gondolkodási
alakzathoz lehet alkalmazni, vagy azok már alkalmazva is vannak; 3. ezzel
szemben az észhasználat és az értelemmel kapcsolatos újabb állásfoglalás
fényében (amelyet egyesek már bírnak); 4. újra kell gondolni a hit és a
vallás sarkalatos kérdéseit; 4. amelyek megfelelnek a teljes igazság eszményének; 5. a felvilágosodás nemcsak egyszeri és egyedi esemény, hanem
világfolyamat, egyetemes történetfilozófiai kibontakozási irány (ez teljesen
megfelel a kanti észtörténeti sémának).
A másik hely, amelyben Sipos részletesen beszél a felvilágosodásról, szintén egy kéziratban található, amelynek egyes részei kérdésesek, mások
azonban bizonyosan Siposnak tulajdoníthatók. Ez a kézirat az MTA kézirattárában található, Oct. Hung 1053. jelzet alatt, és Vallásos-erkölcsi iratok megnevezés alatt tartja számon a Sipos-kutatás (a másoló általi datálása
1814-ből). Jóllehet itt nem kívánunk kimondottan filológiai kérdésekkel
foglalkozni, azt mégis meg kell jegyeznünk, hogy az a rész, amelyre elemzésünk vonatkozik (Világosítás alfejezetcímmel), egy olyan nagyobb részhez (Toldalék) van csatlakoztatva, amely lényegük szerint, néhol szinte betűhíven reprodukálja a Sipos egyéb kéziratainak sztenderd darabjait, azaz A
külső és belső világról, A Természetről, Az akaratról, A valóságról.2 (A valóságról fejezettel kezdődik A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt
való terjedéséről c. kézirat, és ugyanebben található fejezet az Akaratról és
Természetről, ezt követi A külső és belső emberről, valamint A szentek egyességéről c. fejezet, mely fejezet vizsgált kéziratunkban megelőzi a Toldalékot.

1 Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről. Pro
Philosophia, Kolozsvár‒Szeged, 2002. 25.
2 A valóságról szóló fejezet végén, közvetlenül a Világosítás előtt található egy
kalligrafikus bejegyzés = Sipos Pál P. P.), amely alá összefoglaló jelet illesztett a másoló.
Ez további filológiai megfontolások számára nyitja meg az utat, de ezzel itt nem áll
szándékunkban foglalkozni.
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Van ebben szerkesztési logika, ha ugyanis a Vallásos-erkölcsi iratok valóban
inkább azt a vallástudományi-etikai vizsgálatot kívánja elvégezni, amelyet
az 1809-es kézirat bevezetője megjelöl, akkor a kimondottan ontológiaitermészetfilozófiai részeknek ebben betétszerű, magyarázó szerepük lehet.
Több, Siposnak tulajdonított fejezet magán viseli az általa is művelt populáris filozófia jegyeit: azaz kevesebb gondolatot, illetve tételt, nagyobb terjedelemben, a köz által is érthető érvekkel és utalásokkal, nagyobb retorikai
megszerkesztettséggel hoz, mint az értekezések esetében. A Világosítás inkább ebbe a kategóriába tartozik. Az irat egyik specifikuma, amely a megértést néha megnehezíti, hogy imitt-amott a szerző közvetlenül, egyes szám
második személyben (Te), szól az olvasóhoz, elutasítást vagy helyben hagyást vár el tőle. Ez a fordulatosság nagyobb figyelmet igényel, néha kizökkent az értekezés általános megszólításformulájából.
Választ vár a következő kérdés is: ha az 1809-es kéziratban kimondottan
is „világosodásról” ír, a korszaknak megfelelő felvilágosodás értelmében,
miért van itt mégis „világosításról” szó? Úgy vélem, hogy ez a fogalomhasználat, egyedi, saját állásfoglalást jelent a vallás és vallási tudományok, valamint az észen („józan okosságon”) alapuló kompetenciáinak, illetve e kompetenciák határainak a megállapításaiban – jóllehet erről nincs explicite szó
–, mégis Erdély sajátos, a polgári kultúra hiánya miatt viszonylag mozdulatlan közegében. A teológiai-filozófiai érvek, dogmák meghaladtatnak az
időben, a józan okosság teret nyer, jóllehet számolnia kell továbbra is a
vallási mező helyzetével és kérdéseivel, valamint azzal, hogy a nemzeti országlások fennállása mindig alapjaiban vallásitörvény-alapú – nos mindezek kimondottan a felvilágosodásra jellemző, ámbár a sztenderd európai
felvilágosodást illetően csökkentettebb erejű érvek. Amelyekhez hozzáadódik a dogmák, babona, vakhitek ellen folytatott harc hagyományosan
ismerős érvrendszere. Mindezt egy kiolvashatón kantiánus, észtörténeti
evolúciós rendszerre utalással fejtegeti a szerző, amelynek nyomán demonstrálhatónak tartom azt a tézist, hogy itt a „világosítás” a „világosodás”
egy lokális változatát jellemzi.
Jóllehet az alant következő elemzésben kimondottan csak a „szerző”-nek
tulajdonítom a szerzőséget és nem explicitálom, hogy Sipos Pál kéziratáról
van szó, mégis – egyéb konszakráltan Sipos-kéziratok ismeretében – meg-
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győződéssel feltételezem, hogy ez Sipos Pál fejtegetése,3 aki rendszeralkotása alapjaiul a kálvini református vallás és a felvilágosodás észkoncepciója
– és az ebből származó filozófiai következmények – minden szempontból
elfogadható szintézisét akarta megalkotni. De nem valamiféle egyeztető
alapokon, hanem egy leginkább a fichtei valóságkonceptus formalizmusaira emlékeztető transzcendentalizmus jegyében. (A valóság itt a belső embernek tulajdonított projektum, értelmi valóság, amelynek megfelel aztán
egy, a külső ember szemhatárába kerülő természet, fizikális valóság.)
A kézirat Világosítás fejezete retorikailag némiképpen eltér Sipos Pál
megszokott értekező stílusától. Több benne a retorikai kérdés, és a kérdés
formájában kifejtett responsio, állítás. Némiképpen vitairati szenvedélyessége is van, de ez nem is lehet másként, hiszen a filozófia szükségessége mellett érvel, annak történetfilozófiai kibontakozását és valláskritikai szerepét
hangsúlyozva. A demonstratio belső formája azonban kétségtelenül a Sipos
célkitűzéseinek megfelelő, tárgy- és érvrendszerben gyökerezik, logikailag
teljes mértékben illeszkedik az életműbe, rendszertopikja van. De belső
demonstrációs logikája is megfelel a Sipostól megszokott érvek rendszerének. Ezt a feltevésünket igazolandó, idézünk bőven a 11 nyolcadrétnyi ívből (füzetlapnyi oldalból) álló fejezetből. Nem betűhív átírásban és a kor
grammatikai-ortográfiai formátumában hozzuk az eredetit, még a nagybetűk használatáról is lemondtunk annak érdekében, hogy az értelmi megértést elősegítő, a mai írott magyar nyelvhez közel álló mondatokat kapjunk.
Amelyeknek nagy ívű, kifejezésgazdag ereje azonban nem vész el, s nyilván
a gyakorló lelkipásztor megfogalmazásmódjának a nyoma is rajta marad.
Ez természetesen nem ment fel bennünket ama kötelezettség alól, hogy az
egész kéziratot egy későbbi időpontban ne közöljük. Ez azonban régebbi
feltett szándékunk is. Itt kívánjuk jelezni, hogy dolgozatunk kimondottan
ismertető-elemző jellegű ezen a szinten, inkább a különböző Sipos-kéziratok olvasata nyomán kialakult feltételezéseinket foglaljuk össze. A részletesebb, összehasonlító apparátust felvonultató tanulmány a következő kuta-

3 Ha feltételezésem végül is mégsem igazolható, a kézirat akkor is releváns a
felvilágosodáskutatás szempontjából.
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tási fázis feladata. Le kell szögeznünk, hogy ez nem Sipos Pál kézírása. Lásd
a 2. sz. lábjegyzetet.
Ami a Világosítás fejezetet illeti: itt olyan dologról kíván elmélkedni a
szerző, amely voltaképpen már meghaladott az időben, azon csodálkozik el
philosophice, hogy miért tartják meg az emberek a szokásaikat akkor is,
amikor az már „füstöt vetett”. És a kiinduló megállapítás: „Nem lehet a hit
ágazatit szembe szökő módra igazítani, mivel annál fogva kést kapnak reá,
mely által önnön sérelmére nyit magának utat”.4 A meggyökeresedett hitdogmákhoz tehát nem lehet radikális-voluntarista módon viszonyulni, hiszen egy ilyenfajta viszony nyilvánvalóan vehemens ellenreakciót váltana
ki. A másik megoldás, hogy hagyjuk önmaguktól elavulni, feledésbe menni
a tudatlanság formájába öltözött avítt nézeteket. „A melj dolgokat a régi
tudatlanság belé plántált, csak hadd hulljanak le maguktól.”5 Azt tapasztaljuk azonban, hogy az ágensek nem néznek oda, nem foglalkoznak a
különböző nézetek kritikáival. A vallástörténet, a vallási harcok történetéből merített példa szerint még mielőtt a protestantizmus bejött volna, Berengár és Lanfranc a XI. századtól az ostya kérdésében a transzszubsztanciációs állásponton voltak, amelyet manapság még megemlíteni is szégyen.
„Nincsen olyan katolikus okos a világon, ki a Krisztusnak ostyáról létében
írni merne.”6 A református bölcsek „e dologra felelni nem méltóztatnak”
– bizonyos érvek tehát tartalmatlanná, használhatatlanokká, meghaladottakká válnak, még a katolikusokkal való vitákban sem említhetők. A következtetés érdekes fordulattal, a vallási területről egyenesen az észhasználat
területére megy át, mintegy az egyetemes tudás és igazság azonos alapján,
ugyanis az említett református bölcsek azért nem fordulnak a meghaladott
érvekhez, mert „látják, hogy sok efféle dolog a józan okosságnak reá
virradott napján magában kiszáradott s elmúlott”.7 Önmagában furcsállható, hogy ilyenfajta dogmatikai érvekre nem ugyanolyan típusú ellenérvek jelentik a cáfolatot, de a józan okosságra való hivatkozás végül is egy
egyetemes tudásalapot feltételez, s erre érvényes az, amit az észtörténet

4 Vallásos-erkölcsi iratok. 182/92. (Az első szám a kéziraton levő eredeti, a második bepecsételt számozás.)
5 Uo.
6 I. m. 184/93.
7 Uo.
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egyetemességéről a fentebbiekben jeleztünk. Minden nézet ebben az evolúciós folyamatban van. Az ostya értelmezése protestáns szempontból kizárólag krisztológiai, éspedig az, hogy az ostya isten is, meg ember is. A következő sorokban a szerző megállapítja, hogy dolgozata semmiképpen nem
irányul mindazon személyek ellen, akik beleszületnek egy vallásba, természetes módon öröklik és sajátítják el annak szokás- és viselkedésrendjét,
azaz nincsenek meg azok a feltételek, amelyeknek az alapján (kritikailag)
elgondolnák hit- és vallásbéli állapotukat.
Az egykori apostoli atyák „kevély” magatartását is elítéli, „akik mosolygó megelégedéssel méltóztattak a filozófusokat esztelenségre ítélni”.8 Arra
int, hogy mind az egykori perzsiai, görög, római filozófusoknak, mind pedig a vallások belső tudományának az állapotát meg kell vizsgálni, azért,
hogy megállapíthassuk: „melyik üt túl a másikon”? A disputált nézetek
közé sorolja a következőket: 1. a világ örökkévalóságának a tantétele; 2. az
isten és a természet egységének a tézise (panteizmus); 3. „hogy a világot vak
eset szülte, vagy valamely bölcsesség vette a zűrzavarból rendbe”; 4. a lélek
halandóságának a tézise. Ezekre a kérdésekre érdemes kitérni, mert alapvető szemléleti és argumentációs kérdések sűrűsödnek bennük. Anélkül,
hogy e tantételek mélyebb értelmezési kérdéseibe belebocsátkoznánk, itt
csak a következőket jegyezzük meg. Az 1. ponthoz: a világ örökkévalóságának a nyilvánvalósága hagyományosan csak isten cselekedeteinek az összefüggésében áll. Amint Eckhart Mester érvel A teremtés könyvének a magyarázatában: „Isten számára semmi sem múlik el, semmi sem hal meg, nem
semmisül meg. Ami egyszer valamivé lett, többé nem lehet semmivé. ’Valamit Isten cselekszik, az lesz örökké’ [Sir. 3,14.]”.9 2. A panteizmus sok
mindenben megfelel a modern kor filozófiáinak, főleg azért, mert az önmozgás elvét és a dialektikát minden külön természetfilozófia nélkül képviselni tudja. Ugyanakkor nem engedi meg, a hagyományos teológiák értelmében vett Isten saját szellemi természetével tisztába jöjjünk. Ezzel
kapcsolatban a következőképpen vélekedett Sipos Pál A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről c. munkájában:

8 Uo.
9 Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata. Helikon, 1992. 53.
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„A külsö ember hit nélkül a természetet isten gyanánt imádja, oljan isten gyanánt, a’ ki magát villámlásokkal környül-vészi,
és le szorja haragos menyköveit a’ földre; de nem vesszük é észre, hogy ezzel a’ pogányok isteni, a kiknek oltárit el rontotta, és
képjeit öszve törte a’ mi fejedelmünk, a’ Krisztus. A minden
Isteneknek Istene lakozik mi köztünk, a’ ki ura a’ természetnek,
és kegyelmes Atyánk a’ Krisztusban”.10

Tehát istent és a természetet egy bizonyos vonatkozásban legalábbis el
kell különíteni egymástól. Ami a 3. kérdést illeti: a hagyományos teológiákban-filozófiákban a világ véletlen születése kizárt, a világ isten szellemi
önteremtésének a következménye, amely isten abszolút jelenében a világ
jelenét és idejét létrehozza. Végül a 4. pontnál azt kell megjegyeznünk,
hogy a modern kor filozófiáinak az értelmében is, a lélek halhatatlanságát
módszertani értelemben feltételezni kell (I. Kant), ugyanis enélkül nem
tudnánk működésükben elgondolni a nagy társadalmi, kulturális, de főleg
etikai objektivációk folyamatos létezését. Mindent összevéve, a szerző úgy
véli, hogy a természettel való behatóbb foglalkozás („a Természet világa”)
megkímélt volna bennünket a vakoskodástól. Sokat tévelygett és kegyetlenkedett is az emberiség, mígnem a „szenteket ispotályba lehetett küldeni
örökös penzióval”. Azon, hogy mennyi asszonyt hittünk sátánnénak és
égettünk meg, bizony van mit egy filozófusnak nevetni.
A Filozófus ezekben a fejtegetésekben sajátos, különös tudást megtestesítő személy, szkeptikus, kritikus lény, pozíció. Ez megfelel a felvilágosodás
által biztosított filozófusi szerep elemeinek, összetevőinek. „Mikor Európát
Vallásának Tudománya vérrel, tűzzel borította el, volt a filozófusnak mitől
irtózni.”11 A spanyol inkvizíció („vérszopó szék”) törvénybe vett gyilkosságai gúnyolták az istent, meggyalázták a természetet és megbotránkoztatták
az emberi nemzetséget. Alapjában véve a totális esztelenség kérdésére utal a
szerző. Nagyon is emberi, megfontolandó, amit következtetéseinek a végén
a teológusok és a filozófusok összebékítésével kapcsolatban ír: „Ha elhihet-

10 Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről. 52.
11 I. m. 184/93.
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ném, hogy a spanyol inkvizíció isten parancsolatja volt, megtagadnám az
istent. Teológusok, filozófusok, ne gyűlöljétek, ne csúfoljátok egymást!!!”.12
A következő paragrafusban – mai kifejezéseinkkel – a tudás össztársadalmi eloszlásáról ír. Megállapítván, hogy az emberiség útja az ember
deréksége, esze, vétke és esztelensége között visz, gyakran nem is tudják,
hogy miben tévelyegnek az emberek. Egyetlenegy dolog van, ami konstans
módon az igazság felé tud vinni, ez pedig a nevelés. Van egy olyanfajta
hitszokás, amelyet a nevelés biztosít, ez a közemberek tudása. Tulajdonképpen csak harmincéves korában kellene megkérdezni az emberektől, hogy
mi az ő hitük, melyiket tartják, melyiket választják? Itt tehát egy szellemi
nagykorúsághoz köti a megfontolást, azaz az észszerű döntést. Ennek az
alapja az lenne, hogy elfogadjuk: jóllehet „a filozófia a vallás eltörlésére
szolgál, oka a gyűlölségnek nem lehet”.13 Ez egy nagyon radikális kijelentés. Alig található párja a korszak európai irodalmában. Ennek alapján nem
nehéz megérteni, hogy miért nem volt Siposnak szerencséje a korabeli cenzúrával.
Az abszolút észhit alapján kétségtelenül meg kell engednünk, hogy a
felvilágosodás filozófiaértelmezései között szerepel a radikális ateizmusé is,
mint egyike a filozófia hiposztazációinak. De nem kell a francia felvilágosítók ateizmusára gondolnunk feltétlenül. Immanuel Kant módszertani eljárásai is megkövetelték, hogy a vallást végig lehessen gondolni a tiszta ész
határain belül, hogy a legfőbb jót illető hipotéziseink kialakításában mellőzzük a teológia kínálta hagyományos eljárásokat. Ez azonban semmiképpen sem az ész saját útja, amelyben az észnek le kell küzdenie a vakhiteket
is. Ez a következetes szkeptikus álláspont nyilvánul meg a szerző fejtegetéseiben.
Miért uralkodó továbbra is a dogmatikus gondolkodás a világban?
Azért, mert a dogmákat nem viszik a filozófia ítélőszéke elé, azokat a tömeg, azaz a mindennapi gondolkodás tartja fenn. „Gondolod, hogy Cato,
Cicero Jupiterről, Saturnusról úgy hittek, mint a római borjú-pásztorok?
Valamennyi dogma van e világon, ha filozófiává teszed, mind füstöt vet, de
soha sem teszik oda, mivel a község soha filozófussá nem lész.”14 Másfelől,
12 I. m. 186/94.
13 Uo.
14 Uo.
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a hitek és a meggyőződések sokasága fenn fog maradni, mert filozófiai
szempontból értelmetlen, sőt nevetséges mindazoknak egyformára erőltetése. „Már ha úgy akarod, hogy bölcs, oktalan, tudós, tudatlan a szokásbeli vallásról mind egyforma erőben higgyen, csak azt cselekszed, hogy magadat általa egyfelől nevetségessé, másfelől szánakozásra méltó együgyűvé
csináljad.”15 A szerző itt meglehetősen szkeptikus, ami a filozófusok, a világosítás lehetőségeit illeti. És ennek itt Erdélyben sok oka volt, amelyeket
felsorolni is nehéz. A legfontosabb annak a polgárságnak a hiánya, amely
mindenhol a felvilágosodás igénylője és hordozója, amely újságokat, eszmék szabadabb áramlását kéri és megvalósítja (kommunikáció), stb. Ebben
a filozófus lehetőségeire és az észre való utalás nem követi más felvilágosodások harsányabb optimizmusát, jóllehet a sapere aude alapvető maximájának az elfogadásában és követésében abszolúte következetes.
A teológus szempontjából azonban a vallások és hitek sokasága nem jelenti azt, hogy ezeknek az alapján képzeljük el az egyes közösségek (nemzetek) fennállását, a törvényalapú jogszerű országkormányzást. „E Földnek
minden részén vetélkedtek minden időben a nemzeti vallásokon pogányok
és keresztények között, de azért törvény alá vett ország, vallás nélkül sehol
e világon soha egy óráig sem volt.”16 Ezért soha nem lehet még gondolatilag sem elképzelni és megengedni, hogy valaki a maga képére és hasonlatosságára alakítsa a köz vallását. Úgy véli tehát, hogy a hitelemek olyan lényegi összefüggésben állnak minden egyes ember és a köz habitusával,
hogy minden változtatás csak látszólagos lehet. „Az országló vallást nevelés,
szokás viszi, melyet az együgyű községnek számlálhatatlan sokasága tart
fenn minden filozofálók örökös truttzára.”17 Az igazi filozófust tekintve, a
filozófus azon a véleményen van, hogy igenis vannak gyógyító lehetőségek,
főleg a babona, előítélet és a vakhit elleni közdelemben. Azoktól kellene és
lehetne a filozófusoknak megszabadítani az emberiséget.
„De a józan okosság vele nem ellenkezik, hanem csak azt
cselekszi, hogy vak mérgétől s pusztító dühösségétől szabadítsa.
Micsoda veszedelmeire nem voltak emberi nemzetünknek elei-

15 Uo.
16 I. m. 186/94.
17 I. m. 188/95.
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től fogva a supersitio és a fanatismus? Árt é, ha a filozófia e fenétől az emberi világnak élő testét, é megromlott értelmét bélpoklosságából gyógyítja ki?”18

Itt a felvilágosodás meggyőződésének, észhitének a közkeletű parancsolatai köszönnek vissza.
Az emberi történelemben megmutatkozó kegyetlenség, amelyben pogányok és keresztények egyaránt részt vettek, sajnos, tény, „maradjon”, ami
értelmezésünkben azt jelenti, hogy nem érdemes etikai olvasatával foglalkozni. Ha azonban közvetlenebb okait keressük, ebben a vakhit és a változhatatlan tantétel (dogma) a legfőbb felelős. A történelemnek a csapdájából
azonban nem lehet úgy kikerülni, hogy dogmákat állítunk szembe dogmákkal, mert ennek a végeredménye értelmetlen és kimenetel nélküli háborúskodás lesz. Az egyetlen kivezető utat az ész adja, a józan okosság és
megfontolás. „Dogma szelidítette-e meg a dogmától dühös világot, vagy a
filozófiai józan okosság?”19 A vallás nem múlhat el, mert a tudósok vetélkedése és suttogása soha nem változtatja meg a nép mélyen gyökerezett
hitét és meggyőződéseit. Luther sikerét a szerző azzal magyarázza, hogy
ugyan vallással harcolt vallás ellen, és papi székről, azonban akkorra a katolikus vallás „a világ láttára, mennyet és földet botránkozással betöltött”. A
filozófiával azonban soha nem lehet ilyen országos hatást elérni, nem lehet
belőle vallást csinálni. „De próbáld meg a filozófiából országos hitet és szokásokra vett nemzeti vallást csinálni, s lássad, hogy üt ki?”20 A kérdés tehát
az, hogy három-négy valóságos filozófus és húsz-harminc tudós meg tudja-e változtatni a tömeg meggyökerezett mentalitását, szokásait és a hitét. A
válasz egyszerű: az együgyű sokaság még a neveit sem ismeri a fent nevezett
notabilitásoknak. A kocsisnak nem lehet Spinozáról beszélni, mert azt csak
az érdekli, hogy mi található a debreceni vásárban. A pap nem papol a
vallás ellen, mert abból él. De az író, a filozófus? A felvilágosodás hajnalának hasadtával bizony számot kell vetni, hogy polgári foglalkozásként a
szabad értelmiségi pályákból hogyan lehet megélni, ez a polgári éthoszhoz
tartozó kérdés. „Te világi okos! Pap nem vagy. Írsz, de a község nem olvas,

18 Uo.
19 Uo.
20 Uo.
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beszélnél, hirdetnél néki. Ha a papi hivatalban élsz, mint filozófus elmédben hihetsz, gondolkozhatsz, de nem mered mondani és papolni.”21
Ez a fenti helyzet tökéletesen ráillik Sipos Pálra. Református lelkipásztorként prédikálhat a szentírásnak, a szentírás-értelmezés kánonjainak, az
istentiszteleti rendtartásnak és talán végül vallásos hitének megfelelően, de
filozófiai gondolatait meg kell tartania magának. Ha Sipos valóban így
gondolta a dolgot, nehéz helyzetben lehetett. Nem akarjuk azt állítani,
hogy hasadt meggyőződéssel prédikált, ámde teológiai és filozófiai meggyőződéseinek összhangba hozása nem kis feladatot jelenthetett a számára.
Ezt az ellentmondást akarta megoldani az életművében. Mondjuk ki, hogy
amit a szószékről prédikált, csak egyik része volt az általa ismert és vallott
teljes igazságnak? Valószínűleg igen. Nem könnyű személyiségi képlet, és
Sipos olykor kételyekkel teli életműve sejteti-sugalmazza, hogy ez a kettősség megvolt benne. Úgy véljük azonban, hogy éppen filozófiai rendszerével
sikerült megválaszolnia személyes kételyeit is. Úgy tűnik, hogy a tudásbeli
és hitbéli világrend örökké megváltozhatatlan marad, amennyiben „a tudósok örökké vetélkednek, a tudatlanok örökké csendesek. A bölcsek mindig
kételkednek, az ostobák mindig rajtuk nevetnek és mindent elhisznek”.22
A sok változás vezethet ahhoz is, hogy az emberek közül történelmi viszonyaik miatt egyszerre csak mintegy kisodródik a vallás. Ugyanakkor azt is
látjuk, hogy a filozófusnak nagyon nehéz lenni, ezt a nemes dolgot a természet ritkán szüli meg, és mindig is kevesen maradnak – az arány nem
változik meg.
A következő sorokban megismétli abbeli nézetét, hogy a tudósok és tudatlanok, hívők és hitetlenek, jók és rosszak aránya örök összefüggésben
irányítja a világ sorsát, egy invariáns azonban mindig megmarad: és ez a
törvény. Ugyancsak visszatérő gondolat, hogy az emberi jelenség sokaságát,
különbözőségét, azt, hogy minden ember más szokásaiban, hitében, meggyőződésében, nem lehet és nem szabad egy formára hozni, az értelemnek
nem szabad az egyneműsítés felé törekedni abból a premisszából kiindulva,
mely szerint az értelem egy, egységes. Bigott hiba, ha mindent a saját értelmünkre akarunk hozni, ha mindennek a közös nevezőjét a saját értel-

21 Uo.
22 Uo.
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münkben látjuk. Ebben már a pánracionalisztikus nézetek kritikáját is meg
kell látnunk.
„Mit akarsz? Hogy minden úgy higgyen, mint te? És hogy az
emberek között értelemben ellenkezés, különbség ne találtasson? Ezért haragszol? De nem haragszol azért szomszédodra, ha
más ruhába jár, mint Te, ha kisebb termetet visel nállad, ha nem
szereti azt, amit te kívánsággal eszel, természetére tetszésére hagyod? De ha úgy nem lát elméjében, mint te, gyűlölöd. Valamint termet, tekintet kettő mindenben egyforma nincs a világon: úgy elme sincs, mely minden dologról egymással egyet
értsen. Ki különböztette meg a testet? Az isten! Hát az értelmet?
A ki teremtette! Ki akarja mind eggyé tenni? Az ember, aki teremtve van! Ugye bigott! Hibázol, mindent értelmedre kívánván hozni? Miért haragszol az emberre, hogy elméje okaidban
meg nem nyugszik, ha erkölcse jó, ha emberséges, és jól tévő?
Többet ér értelmed a világnak a jóságnál.”23

Az utolsó mondat interpretációra szorul: ha az emberi állapot a sokaság,
a legfőbb jó pedig az egymástól különböző emberek jóra törekvése, nem
szabad szubjektivisztikusan és individualisztikusan, önző módon a saját
értelmünknek tulajdonítani az egyesítés szerepét. A jóra törekvés és nem az
értelem tudja egyesíteni az emberiséget.
Jóllehet az embert megkísérti a különböző vallások érveinek a megértése, értelmi felfogása, mégis az emberek nem tudnak különböző hiteken
lenni. Ezzel kapcsolatban az is igaz, hogy az az egy hit, amelyen vannak,
nem a különböző vallási nézetekkel való ellenkezésekből áll össze, hanem
valóban az az egy saját hitük, amelyen születnek, és amelyre nevelik őket,
és amelyet aztán értelemszerűen is elfogadnak. Itt a szerző kétségtelenül a
valláspszichológia valamint a mentalitások kérdéseinek a területén tesz
fontos megállapításokat.
Az állam azonban más. Az állami bürokrácia nyilvánvalóan a világi
okosság területére tartozik, és ezzel kapcsolatban azt kell megállapítani,
hogy az állam élén álló tisztviselők ekvidistanciája a különböző vallások

23 I. m. 190/96.
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irányában meglegyen. „Hogy pedig az országló értelem és a hivatalokra eloszlott emberek vallással vakok, dühösök ne legyenek, arra szükség van.”24
Ha az élen álló király ugyanazt a hitet osztja, mint a csizmadia legény, abból semmi jó nem származik a közre, csak dühös öldöklés. Ami a másik
oldalon, az ártatlanul szenvedtek oldalán visszacsapást, bosszút vált ki, és
így polgárháborús állapotot teremt. A legveszélyesebb a keresztényi köntösbe öltöző társadalomformáló vakhit. Ennél még az ateizmus is jobb. „Nincs
is az isten tagadás, az istenségnek oly sérelmére és csúfoltatására, mintha
atyai jóságát, pusztító ördögben mutatják e világnak.”25 Ezzel kapcsolatban fogalmazhatók meg a legfontosabb érvek azok ellen, akik a filozófia
fontosságát tagadják, illetve a filozófia mellett szóló pozitív érvek. „Mi kárt
tett hát a világi bölcsesség, hogy az emberi nemzetet a nehéz nyavalya töréstől, hagymáz betegségtől, fanatizmustól megmentette? Ha filozófia nem
volna, vallásodnak buzgósága most is tűzre hányatna.”26 Kétségtelenül
ezek a legerősebb érvek a filozófia szükségessége mellett, instrumentális érvek, amelyekkel a filozófia egyfajta operacionális, ellensúlyi szerepbe kerül.
A következőkben inkább a katolikus vallási hittételek ellenében állítja az
egyedül üdvözítő isteni igazság protestáns meggyőződését, kitérvén arra,
hogy a hazafiságnak nem ismérve az egyik vagy másik (katolikus) valláshoz
tartozás. „El vész a vallás, ha azt mondják, hogy aki bűnt tészen, nem pápa,
hanem isten ellen vétkezik? Hogy még azért az emberséges hazafi nem hitetlen, ha Pontus, Kappadóciát a szakállas zsoltárban zs o n g o l j a.”27
A Világosítás radikális opcióval zárul. A szerző voltaképpen megengedi a
filozófia történetében Xenophanész óta elterjedt antropológiai vallásszemléletet, amely szerint minden vallási hiedelemrendszer – még a kereszténység
is – az ember műve, és ennélfogva a változás törvényeinek kitett szellemi
alakzat. Nagyon merész, radikális nézetek ezek, de ezt a voltairiánus hipotézist megengedni szinte kötelező a felvilágosodás kori filozófus számára.
„Az örök igazságnak ismeretét istenednek ujjai nyomták szívedbe. Lelkemmel tanácskozván, halandót istennek nem isme-
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rek. Minden apostollal, pápával, kik születtek, szenvedtek és
meghaltak, egyenlő ember soron állok. Ők is okoskodtak. – Én
is kárhoztatásodat a szeleknek szórom rajta nevetve. Ha hitednek minden ágazatja Istenednek munkája, ne féltsd! Meg marad; ha pedig emberek f a r a g t á k : V á l t o z i k.”28

Ezzel fejeződik be a Világosítás fejezet. Az, hogy tulajdonképpen minden vallásban ugyanaz az isten munkál a késői ökumenizmus populáris
szuggesztiója. Ez a zárlat komplex teológiai kérdések irányába mutat. Ezeknek a fejtegetését a kézirat további részeiben találjuk meg. A folytatásban
tárgyalt kérdések: Az úrvacsora titka, Kenyér nélkül való kenyér, TitokMysterium, Egyesülés a Krisztus testével, Rabbi engedelmesség; Vak Hit, a Pápásságnak tövéből ki dültt fundamentum Köve, Tsuda, Lássuk a Tsudát, Az
Ekklésia hatalmáról29 szintén az ismertebb Sipos-kéziratok szellemében
fejtegetik a számára fontos teológiai kérdéseket, szeretett református hitének alapjain, de annak tantételeit filozófiai megfontolások felől átalakítva.
Dolgozatunk elején említettük, hogy a felvilágosodásnak van egy sajátos
szabadságideálja, amelyet a filozófiai transzcendentalizmus szempontjából
alapozott meg Immanuel Kant erkölcsfilozófiai műveiben. Sipos Pál
szabadságéthoszára mi sem lehet jellemzőbb, mint a Vallásos-erkölcsi iratok
Toldalék-fejezetének a végén közölt nagy ívű költeménye,30 amelyet mintegy kiegészítésképpen (ezúttal betűhív átírásban) ideillesztünk.

Erkölts, Szabadság
Erkölts! Szabadság! Hív Őr-Angyalok!
Kik a’ jámbort belülről őrzitek.
Elóldva minden kötelekről. −

28 Uo.
29 Végül a kézirat eme részének a végén a másoló jegye. Vége Leírattatott 1814.
25a Novemb. P. J által.
30 Ismeretes módon, Sipos Pál korának elismert költője volt, aki egy azóta elveszett Erdélyi himnuszt is szerzett.
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Lám a’ gonosznak fondor útjai
Elállva vagynak. Ezt kívülről
A’ kéntelenség tartja fékenn;
Mást a dölyfösség, név, hír elragad,
’S magasra fel kap a’ szerentse’ ‒
Forgó szelével. Rabja mégis is ő Magának;
E’ tsak vékonybbra szött
Hálója néki, nem szabadság.
A’ Fény magába rejtve fénylik,
’S nem kölcsönöz fényt. A’ nagy lelküek
Független önn maguktól függenek,
Nem a’ reménység ’s félelelemtől.
Alattok a’ szerencse mennykövi
Egymásra sűrűnn hulljanak bár:
Nem ijjedeznek ’s bánthatatlanok.
Nem kér, nem óhajt semmit a’ szabad;
Vágyása nints egyébre, mint hogy
Szabad lehessen. A’ ki többre vágy,
A’ szüz szabadság attól elrepül,
’S ott hagyja kötve azt a hitetlent,
A’ ki nem értte gerjedett vólt.
A’hoz ki bízna, hogy meg áldaná,
A’ki magára bátrann bízva nints?
De a’ jóltévő segíteni kész kezét
Az Istenek se köthetik meg.
Természet el nem fajzott gyermekit
Bár Zeüsz haragja szírthez tsapja le;
Bír ott is a’ szabadság lelkével;
Tud ott is embert lelkesíteni.
Tsak jóra van; de rosszra nints szabadság,
Erő, tehetség embereknél.
Erőtlen ember, a’ ki vétni tud,
’S a’kit nem köt meg a’szabadság.
Sipos Pál
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A valóság kérdése Böhm Károly dialektikus
alapﬁlozóﬁájában
„Azon célt tüztük volt ki a philosophiának, hogy a valóságot
magyarázza. E célból két kérdést kellett, annak megfejtését megelőzőleg, megoldanunk:
1. mit nevezhetünk mi emberekől valóságnak? 2. milyennek
kell lennie azon elvnek, a mely magyarázatra alkalmas lenni
kiván?”
Böhm Károly: Az ember és világa.
Philosophiai kutatások I. Dialektika vagy alapphilosophia
„Mint magától értetődő dolgot jegyzem ide előzetesen, hogy a
filozófia célja, mint ahogy minden egyes tudományé és a bölcsességé is az, hogy a valóság szemléletes megismerését annak helyességében, és e helyesség tudásával biztosítsa.”
Afrikan Alexandrovics Spir: Denken und Wirklichkeit:
Versuch einer Erneuerung der kritischen Philosophie
Idézetünket korántsem csak amolyan sugalmazó díszként illesztettük e
tanulmány elejére. Ennek első részében Böhm Károly felhívja a figyelmet
arra, hogy az emberek mindennapi életének és mindennapi tudatának a
középpontjában igenis a valósággal megteremtett állandó kapcsolat áll. Ez
a mindennapi tudatunk középpontja és fundamentuma, amelynek fontosságával a leginkább akkor szembesülünk, ha valóságteremtésünk összezavarodik, érzékszervi, pszichikus vagy éppen hitbéli-világnézeti okok miatt.
(Az érzékszervi károsodások és sérülések beszédes példa, de például a pánikszindrómában, szorongásos tünetekben stb. az ember világa mintegy a
feje tetejére áll… Böhm praktikus összefüggéseket létesít valóság és világkép között, amelyről majd tanulmányunk vége felé fogunk beszélni.
Az idézet második fele a valóságnak a filozófiában játszott szerepével
kapcsolatos, a legegyszerűbben megfogalmazva és a legrégebbi definíció
szerint a filozófiának a valóságot kell magyaráznia, amit úgy kell érteni,
hogy mindenekelőtt általános és lehetőségképpeni, a priori összefüggések371
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ből konstruktíven létre kell hoznia a saját valóságát vagy szektoriális valóságait (a megismerés a lét, a természet, a társadalom, a történelem – valamint Böhmre gondolva: főleg a szellem területein), és természetesen
argumentálnia azt. Ez egy valóságtevékenységet jelent, amelynek alapvető
hatása van az ember cselekvésére is. Az ezzel kapcsolatos módszertani megfontolások a dialektikus vagy alapfilozófiák módszertani bevezető részeit
képezik (első megközelítésben). Ugyanakkor alapvetően maghatározza a
valóságkonstrukciókat a többi nagy tudatformákkal (tudomány, vallás, politika, gazdaság) létező kapcsolatban, amely mintegy bele van kódolva a
korszellembe. A filozófia valóságkonceptusait mindig újra kell gondolni, ez
a filozófia valószínűleg legnehezebb konceptív része.
A Böhm által elismeréssel idézett Afrikan Alexandrovics Spir is hasonlóképpen fogalmazott.
Dolgozatunkban Böhm Károlynak kimondottan a valóság konceptualizálásaival kapcsolatos helyeire koncentráltunk. Tulajdonképpen a dialektikus filozófiák kategóriáinak sajátos böhmi értelmezése is a valóságról szól,
csak analitikus összefüggésekben. Nagyon fontosak fizikalista természetű
ábrái is, amelyek mind a képszerű megértést, a képzelőerő kanti működtetésének elvét (sematizmus) illetik. Mindehhez járul Böhm rendkívüli
mélységű filozófiatörténeti perspektívája, amely az argumentumok széles
körű használatát biztosítja. Mivel erőteljesen lépésről lépésre haladó, logikai struktúrában építkező diskurzusról van szó, paragrafusról paragrafusra
kell követnünk Böhm fejtegetését a valóságkonceptus kibontása tekintetében. Bartók György észrevétele, mely szerint Böhm Károly itt kifejtett elvei
„az öntudat fenomenológiájaként” lennének értelmezhetőek, sok szempontból jogos megállapítás, de aligha találkozott volna a Böhm helyeslésével. Ez a filozófia még egy újfajta, másféle kantianizmusnak sem tekinthető, mivel a szerző teljesen új, saját filozófiát akart megalkotni, a kritikai
filozófia alapjain. Elemzésünkben tehát a saját valóságkonceptusra kell elsősorban koncentrálnunk.

1. Tudományfilozófiai perspektívák impulzusai
A természettudományok evolúciója a 19. század második felében és végén közismert módon új helyzetet teremtett a filozófia számára, amelynek
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a következményeit szisztematikus és szintetikus formában első ízben
Auguste Comte előlegezte meg a Cours de philosophie positive előadásaiban
(1830–1842) Azért állíthatjuk, hogy csak megelőlegezte, mert a tulajdonképpeni változás főleg a Hermann Helmholtz, valamint a Wilhelm Wundt
munkássága nyomán következett be, akik egy olyan természettudományos
szemléletmódot honosítottak meg, amelynek már egyáltalán nem voltak a
teológiából, metafizikából vagy akár az általános és alapfilozófiákból dogmatikusan átvett elemei és szemléleti formái, hanem egy autonóm természet-, illetve egyre inkább tudományfilozófia felé mozdultak el. (Wundt
maga 1858 és 1864 között Helmholtz asszisztenseként dolgozott a heidelbergi filozófiai intézetben.) Helmholtz tudomány-népszerűsítő előadásai
már 1874-ben megjelentek magyarul is, részben báró Eötvös József fordításában. Ebben a környezetben érdemes vizsgálni a neokantiánus filozófiai
mozgalom egyes szerzőinek azt a kísérletét, hogy végképp szakítsanak a filozófiában még meglevő dogmatikus-metafizikus elemekkel, és megújítsák
a filozófia perspektíváit, valamint fogalmi rendszerét. Ebből a szempontból
látott Böhm Károly is még bizonyos meghaladandó metafizikus elemeket
Kantnál és vállalta fel pragmatikusan Auguste Comte pozitív irányát, különösképpen annak a tárggyal, annak episztemológiai fontosságával kapcsolatos útmutatásait: „… minden elméletünket mindig a valóban hozzáférhető tárgyakra kell korlátoznunk”.1
Ebben az összefüggésrendszerben kell látnunk Böhm Károlynak a valósággal mint a filozófia legfontosabb generikus kérdésével kapcsolatos
programatikus rendszerkísérletét, amely Az ember és világa. Philosophiai
kutatások I. Dialektika vagy alapphilosophia c. 1883-ban, Budapesten megjelent kötetének a középponti célkitűzését képezi. Szerinte a valóságkonceptussal a filozófia minden egyéb fogalmának rendszeres kapcsolatban
kell lennie. Formális értelemben a mű a filozófiai kutatás tárgyával és módszereivel foglalkozik, alapfilozófiának azért tarthatjuk, mert minden egyebet megelőz (első filozófia), dialektikának – igen sajátos értelemben – azért
tekinthetjük, mert a dialektika alapkategóriáinak rendszeres áttekintésére
vállalkozik.

1 Auguste Comte: A pozitív szellem. Magyar Helikon, 1979. 223.
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Az önmagukat hagyományos értelemben felfogó filozófiáknak a valóság
fogalmát nem lehet megkerülni, avagy nem megújítani. Egy korábbi tanulmányom tézise szerint a valóságot a 19. század végének filozófiája mintegy
elvesztette, az alakuló tudományfilozófiák szemléleti modelljével szemben,
amely inkább a tényt, eseményt részesítette előnyben. Ezzel kapcsolatban
korábban két Böhm-tanítványnak, Zalai Bélának, valamint Varga Bélának
a valósággal kapcsolatos hasonló „visszavételi” kísérletét vizsgáltam meg.2
Ha érvényesnek tartjuk Böhmnek a Dialektika vagy alapphilosophia előzetes fejtegetéseiben kifejtett ama nézeteit, amelynek értelmében minden filozofálás a változással kapcsolatos spekulációból kell, hogy kiinduljon, akkor az is igaz, hogy a valóságfogalmat sem vonhatjuk ki e változás filozófiai
szükségszerűsége alól, amelyet ő természetesen érvényesített.
Böhm – pozitivizmusából fakadóan – ugyancsak elkötelezett volt a
valóság tudományos vizsgálati módjai ismeretének irányában. Volt elképzelése ennek a specifikumáról, amennyiben a természettudomány szemléletmódját abban vélte megjelölni, hogy az a változás differenciális specifikumait észrevétlen fokozatokban követni tudja. Egyszóval a mozgást
mozgásban és mozgással kell felfogni, a sub specie aeternitatis hagyományos
filozófiai szemléletmódja pontosan a létezés mozgásbeli jellemzőit nem
tudja leképezni. Differenciális mennyiségnek differenciális megismerő tudat feleltetendő meg, ámde Böhm szerint a filozófia fel tudja fedni a befejezetlenség minimumait, ha az éleai paradoxonokban pontosan az ellentmondást követi és nem azt akarja kiiktatni. Böhm megfogalmazásai egy
több fázisban lezajló szekvenciális eredményekben megragadható megismerési folyamat (tudat) szükségességéről szólnak:
„Eltekintve azon körülménytől, hogy minden külső tárgy
sok jelzővel bír, a mit a lényegnél fogunk vizsgálni, a nehézség
egy tulajdonság változásánál is igen nagy. Nekünk ugyanis e tulajdonságot, mint valóságot bizonyos tartalommal (jelentéssel)
bírónak kell gondolnunk s változását e tartalom változásában

2 Egyed Péter: Realitásfogalmak és metafizikai következmények a 20. század
elejének magyar filozófiájában (Zalai Béla és Varga Béla). In: Szellem és környezet. Polis
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010, 317–328.
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keresnünk. Eltekintve még most a szemléleti oldaltól, a tartalom elváltozása kétfélekép gondolható”.3

Böhm Károly realitásfogalma a leginkább használható, és fölötte áll a
vizsgált szerzőinkének, meg is világítja azok problematikáját. A valóság itt
dologi minőségeknek (a megismerés tárgyiságformáinak) determináns
minősége(i), amelyet tartalmi formáiban ismerünk meg. Egy folyamatiságról
és tartalmak sokaságáról van szó, amelyben aztán másak a filozófiai, és másak a természettudományos megfontolások.
„Vagy úgy lehet a dolgot képzelni, hogy a változás rögtön állt
be, vagy pedig, mint a természettudományok inkább hajlandóak hinni, az átmenetet csak észrevétlen fokozatokban, differentialis nagyságú részletekben előrehaladónak gondoljuk. Először is a nemváltozó létet nem lehet cselekvőnek és így létnek
tekinteni (§ 62. és § 67). Másodszor, ha rögtön változnék, akkor az utolsó pillanatban csapott át az a tulajdonság b-be, azaz
egyrészt oktalanul ellentmond a lét azonosságának, másrészt a
végső pillanatban van is és nincs is b.”

A következőkben a végtelen kicsiny mennyiségeinek a szemléleti felfogásával foglalkozik, amelynek értelmében azok matematikailag befejezetlenek, ámde felfogásbelileg, pszichikailag befejezetteknek kell lenniük. Kissé
történetietlenül azt mondhatnánk, hogy ennek a szemléleti modellnek a
kvantummechanikában használatos differenciálegyenletek felelnek meg.
„A másik esetben pedig a befejezett végtelen kicsinynek ellentmondásainál állunk, melyekben az első esetbeli nehézségek
is csatlakoznak. Ha e végtelen kicsinyt mathematikailag veszszük, akkor befejezetlen; ha pedig physikailag, akkor azt befejezettnek kell gondolnunk, mert a valóság nem feladat.4 Ha
befejezetlen, akkor minden minimum újra több minimumra
oszlik, s így a változás soha nem kezdődhetik. Ha befejezett,
akkor az egyik állapotból a másikba csak ugrás által juthatunk s

3 Böhm Károly: Az ember és világa I. 62 sk. (Az ismerő mechanismus funktiói. 67 §
A reális változás ellentmondásai). Mikes International, Hága, 2003.
4 Ennek a talányos szintagmának a feloldásával itt most nincs terem foglalkozni.
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akkor ott állunk az első eset nehézségeinél, hogy ti. az utolsó
állapot maga is azonos is magával, más is. Ez pedig kétszeres
ellentmondás.”5

Filozófiai valóságfogalomra mégiscsak szükség van, ugyanis még a legjobb elmék és kutatók megfogalmazásaiban is megvan egy kétségtelen
redukcionista szemlélet. Hermann von Helmholtz programatikus szavai
kellőképpen jelzik ezt a tendenciát: „Tehát közelebbről meghatározva:
A természeti jelenségeket az anyagnak csupán a térbeli viszonyoktól függő
változhatatlan erők hatása alatti mozgásaira kell visszavezetni”.6

2. Böhm Károly konceptusainak filozófiai környezetéről
Tehát elfogadhatjuk, hogy a természettudományokban megjelent spontán-implicit tudományfilozófia ösztökélő sugalmazására a böhmi valóságfogalom a neokantiánus filozófiákban követett módon kíván egy saját álláspontot létesíteni. Így a neokantiánus fogalmi összefüggésekben ez szinte
egy természetes dolognak számít, és egyáltalán nem csak Böhm valamilyen
különcségének. Két nagyon fontos szerzőt kell e tekintetben megemlítenünk. Az egyik Afrikan Alexandrovics Spir (1837–1890), a korában is igen
nagyra tartott7 és Böhm által a saját álláspontja elhatárolásának a szemszögéből elemzett orosz neokantiánus filozófus (egyébként ma is tekintélyként hivatkoznak rá). Hivatkozott − de Böhm által részleteiben nem idézett, ma is sokak által referált műve az eredetileg 1873-ban a lipcsei Findel
Kiadónál megjelent Denken und Wirklichkeit: Versuch einer Erneuerung der
kritischen Philosophie. (A kantiánus szellemű programatikus címben is szerepel a valóság.)
A. A. Spir monográfiájának a középpontjában a megismerés tisztasága
(Klarheit) áll, ez a követelmény egy jellegzetes racionális elvárás, amely
5 Böhm: i. m. 63.
6 Egyed Péter: Realitásfogalmak és metafizikai következmények a 20. század
elejének magyar filozófiájában (Zalai Béla és Varga Béla). In: Szellem és környezet. Polis
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 318.
7 Rüdiger Safranski monográfiájából tudjuk, hogy Fr. Nietzsche széljegyzetezte
Spir művét, az Emberi, nagyon is emberi 18. §-ában hivatkozott is rá.
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Descartes-tól Ch. S. Peirce-ig uralkodó mindazokban az ismeretfilozófiákban, amelyek egyfajta intuitív világosságot és megragadhatóságot is elvárnak a képzeteinktől. Spir szerint a szubjektum egysége az a követelmény,
amely a képzeteinket-feltevéseinket (Vorstellungen – Spir filozófiájának középponti kategóriája) mintegy egységformára hozza az azonosság normatív
követelménye alapján. Ez egy erőteljesen azonosságelvű filozófia, amely
nem annyira az öntudat funkcióival és az ezekkel kapcsolatos logikai
transzcendentáliákkal operál, mint inkább a szubjektum ismeretaktusaival,8 amelyekből feltételes vagy feltétlen ismerettényeket eredeztet. Ezeknek pedig a törvény biztosít ismeretelméletileg korrekt egységformát. Spir
filozófiája azonban megengedi azt, hogy eme ismerettényeknek naturális
denotátumok, dologi összefüggések feleljenek meg. Ezeket azonban inkább az induktív-empirikus ismeretfilozófiák metodológiájába utalja (John
Stuart Mill egyik leginkább hivatkozott szerzője e tekintetben). Itt idézzük
Spir egyik definícióját is a valóságról, a differencia irányát bejelölendő: „Világos, hogy az empirikus valóság (Wirklichkeit) ami egy megesés, nem
egyezik meg a valóság fogalmával (Realität), éspedig azért, mert minden
tulajdonképpeni megesés valami ellentmondásos, definíciószerűen azonban a valóság az önmagával azonos. Abban a tényben, hogy minden ami
ellentmondásos úgy jelentkezik mint egy megesés, az apriorisztikus felfogás kiváltképpeni igazolását látjuk”.9 Ugyanígy hivatkozhatnánk a valóságfogalmat a pragmatizmus irányába kidolgozó Hans Vaihinger Philosophie des Als Ob című, 1911-ben Böhm Károly halálának az évében
megjelent nevezetes munkájára.

3. A kanti ismeretelelméleti kérdés megoldására tett végső
javaslat
A böhmi valóságfogalom felépítése egyaránt rendszeres és folyamatosan
konstruktív. Abszolút pedantériával utal és visszautal Az ember és világa.

8 Afrikan Alexandrowitsch Spir: Denken und Wirklichkeit: Versuch einer Erneuerung
der kritischen Philosophie. Findel Verlag, Leipzig, 1873. 72–73.
9 Afrikan Alexandrowitsch Spir: Forschung nach der Gewissheit in der Erkenntniss der
Wirklichkeit. Findel Verlag, Leipzig, 1869. 15.
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Philosophiai kutatások I. Dialektika vagy alapphilosophia különböző paragrafusaiban fellelhető valósággal kapcsolatos fejtegetésekre.10 Kiindulópontja a kanti álláspont abszolúte elismerő, ámbár néhol igencsak vázlatos és
leegyszerűsítő bemutatása. Álláspontja szerint, a phainomenon és noumenon
kanti szétválasztása és szembeállítása abszolúte nem oldja meg az ismeretelméleti kérdést sem (tehát az ontológia leválasztásával nem keletkezik egy
tiszta ismeretelméleti pozíció), ugyanis a noumenonnak is lehetséges, sőt
reálisan is megvan egy fenomenális része, amely új valóságot konstituál, és
így a valóságok végtelen sorban sokszorozódhatnak meg. „Nem elég, hogy
képeink egyedülisége dacára van még egy valóság; de ezen valóságnak is
van két oldala, a melyeknek egyikét nem ismerhetjük.”11 Végső összefoglalása szerint: jóllehet a kriticizmus filozófiája sok sikeres megfejtést adott,
ennek ellenére alapfeltevésében mégis dogmatikus maradt. „Magyarázatai
csak képeinkre vonatkoznak: de hogy ezen képek mire vonatkoznak, azt a
kriticizmus nem dönti el, csak dogmatice felteszi a valóságot kettős oldalával, mint phaenomenont és noumenont.”12
Fejtegetéseinek egy döntően fontos csoportjában (8. paragrafus) a dialektikus módszernek, valamint a racionális érvelésnek a módszertanát követve először is megállapítja, hogy a valóság egyenes (közvetlen) felfogására
nem vagyunk képesek, tehát minden intuitivista megoldást elutasít. Alany
és tárgy viszonyának a leírásában, mátrixszerű, relacionáló-kizárásos módszert alkalmazva, három esetet állít fel (a megismerő alany abszolút cselekvő alanyiságát elismerve, Fichte és Hegel dialektikus álláspontja után ez
nem is lehet másképpen). Tehát: „) vagy a tárgy módosul az ismerés szerint, ) vagy az alany alkalmazkodik a tárgyhoz, ) vagy kölcsönös az alkal10 Elemzésemben most nem fogom érinteni a böhmi alapfilozófia gondolkodási
alapösszefüggéseiben oly nagy szerepet játszó kép és öntét kérdéskörét, kategóriáit, azok
kiképzési módját. Ezzel a kérdéssel sokan foglalkoztak, célszerűen foglalta azokat össze
Ungvári Zrínyi Imre is a monográfiájában. Ő a valóságkérdést mintegy szintézisként
mutatja be, mi most itt az analitikus-konstruktív összefüggésekre irányítjuk a figyelmet. „A ’valóság’ tehát alanyi és tárgyi aspektusában egyaránt jelentéshordozó értelmiszellemi egység, amely különböző megnyilvánulásokból, azaz részjelenségek sokaságából
tevődik össze, és amelynek alaptendenciája a cselekvés, mint önkifejtés és önérvényesítés.”
Ungvári Zrínyi Imre: Öntételezés és értéktudat Böhm Károly filozófiájában. Pro Philosophia, Kolozsvár–Szeged, 2002. 72.
11 Böhm: i. m. 4.
12 Uo.
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mazkodás. Ezen 3 eset egyikét sem lehet elfogadni”.13 Hogy miért nem
lehet ezen esetek egyikét sem elfogadni, azt racionális érveléssel bizonyítja
be, végül a megismerés abszolúte alanyi jellege mellett érvel, bemutatván
ennek tartalmi jegyeit. (Jóllehet arra hivatkozik, hogy Fichtétől voltaképpen keveset, avagy éppen semmit nem vett át a filozófiában, az ilyen és
ehhez hasonló megállapításai Fichtére utalnak. Itt ismét csak azt kell hangsúlyozni, hogy Fichte tudománytani elképzelései nyomán az alany önmagát tételező abszolút tevékenysége immár kötelező, megkerülhetetlen filozófiai elvvé vált.) A megismerés Böhmnél abszolút jelleggel az alanyból
indul ki, az alanyban van és az alanyban zárul, az alany önmagába zárt
egység, amelybe idegenszerű elem nem juthat, a megismerés munkája nyomán létrejövő kép tisztán alanyi állapot, és e képnek az alanyi állapoton
kívül más összetevője nem képzelhető el. Kétségkívül, ezek a fejtegetések
emlékeztetnek a fenomenológia önreflexiós/absztrakciós alaphelyzetére.
További elemzést kell szentelni a böhmi képfogalomnak is, valamint azt az
eidetikus képfogalmakhoz kapcsoló, esetleges lehetőségeknek. Böhm természetesen nem volt fenomenológus, a magyar filozófiában a fenomenológiával kapcsolatos módszertani megfontolások – a valóságfogalom kialakításában – Zalai Béla nevéhez kapcsolhatók.
A 17. paragrafusban rokon elméleteket ismertet, amelyek a maga tárgy-,
illetve képfelfogását környékezik, de amelyektől elhatárolódik. Legnagyobb relevanciájúnak a Berkeley felfogását tartotta, aki tisztán látta, hogy
amit mi magunk csinálunk, azt meg is bírjuk érteni. Afrikan Alexandrovics
Spir felfogásában kiemelte, hogy:
„A testek csak képcsoportok (Sensationsgruppen), s mint
ilyenek tőlünk függetlenül léteznek tapasztalatilag. De a tapasztalati lét nem az igazi lét: mert az igazi lét a magával azonos, a
tapasztalati pedig a magában különböző s folyton változó. E
változónak oka nem lehet amaz azonos létező, az nincs véle öszszefüggésben. E tapasztalati változó az ’idegen’, a tökéletesen
’magyarázhatatlan’. A mit tehát ismerünk, az nem létezik; a mi

13 Uo. 6. Négy esetről beszél Böhm, mert a  eset tulajdonképpen két esetet tartalmaz, annak függvényében, hogy vagy az alanyt, vagy a tárgyat tekintjük kiindulópontnak.
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meg nem létezik, azt nem ismerjük, bár van róla fogalmunk
(der Begriff des Unbedingten). Az ellentmondások ezen csoportja az ’azonos lét’ téves fogalmában rejlik”.14

Tehát Böhm Spir esetében nem tudta elfogadni, hogy ama bizonyos
képcsoportok alanyisága nem képez egy elfogadható ontológiai státust
(avagy: immanens transzcendenciát), valamint, úgy értette, hogy Spir ragaszkodik a klasszikus német filozófiában megszokott önazonosan homogén, formális lételv absztrakciójához mint léttulajdonító quidditashoz.
Szerintem azonban Böhm nem vette figyelembe – vagy nem tudta elfogadni – azt, amit Spir az öntudatról mint az objektivitást önmagában megteremtő identitásról mond. A. A. Spir hatása Böhmre véleményünk szerint
sokkal nagyobb és fontosabb, mint amennyi Böhm közvetlen utalásaiból
kiderül.15 E hatáselemzés kérdése fontos filozófiatörténeti perspektíva a
böhmi gondolkodás belső összefüggésrendszere alakulásának a megértésében. Ennek nagyobb teret kell szentelni. A fichtei vonatkozásokat illetően
végül Böhm leszögezi: ismeretünknek (képeinknek) azonban a valóságig
kell terjednie, s e pontos, éles bírálattal illeti a fichtei koncepciót, amelynek
az önkorlátozó mechanizmusai végül is nem tudnak kilépni az énből.

4. Összefoglalások a dialektikus kategóriák módszertana
szerint. Egység és szinergizmus
A böhmi dialektikának a térrel és idővel kapcsolatos megfontolásai természetesen megkerülhetetlenek a valóságfogalom szempontjából is. Itt
14 Böhm: i. m. 14.
15 Ilyen konkrét megjegyzések azonban vannak. Például Böhm elismeréssel nyilatkozik Spir idézett könyve első fejezetének egész tartalmáról, ami a kép kérdését illeti
(Spir végig Vorlesungenról beszél, a képzetet a képpel határozza meg, ugyanakkor ennek
néha megvan a feltevés értelme is, ami a képzetek létrehozásának aktív-logikai elemeire
utal): „A tárgyas vonást képeinkben legtöbb esetben félreismerik. Annál inkább
dicsérendő Spir, aki (I. 27–80.) igen alaposan kimutta annak meglétét, bár egyszerű
ténynek tekintette. Mi e tárgyas vonást alanyi természetűnek tartjuk, s két tényezőre
vezetjük vissza.” Böhm: i. m. 7. Itt célszerű megjegyezni azt is, hogy az erdélyi filozófiatörténet-írás kiválósága, Hajós József 1986-ban megjelent Böhm Károly együttolvasó-könyvében (legemecum) felfigyelt erre az utalásra, idézte is Afrikan Alexandrovics Spirt dél-orosz származású empiriokriticista filozófusnak nevezvén.

380

EME
azonban csak az erőfejezetre fogunk utalni, amelyben Böhm megállapította, hogy az erő nem koncipiálható olyan törekvő és cselekvő tényezők nélkül, amelyek az absztrakciókat életteljes és értelmes valósággá teszik. Itt
találkozunk az első szintetikus megfogalmazással: „A valósággal kapcsolatban már szólottunk § 2.7–9 s azt találtuk, hogy az nem jelent egyebet,
mint önkénytelenül kihelyezetett képeinket. E képek azonban saját szüleményeink (§ 7) s annyiban szellemi természetűek. Ezen oknál fogva a valóság végső meghatározása az, hogy az szellemiség”,16 amelyre nézve a közelebbi determinációk a szellem dialektikájából nyerhetők.
Összefoglalván a dialektikus elemzés különböző instrumentális állomásait, Böhm hangsúlyozni kívánja, hogy mindazok, amit a térrel, idővel,
erővel, oksággal és célszerűséggel kapcsolatban állítottunk, szükségszerű,
azonban nem exhausztív elemek, a valóság ezzel kapcsolatban szinergikus
természetű, mert a valóságból ezen kategóriák elvételével semmi sem vész
el, ha a valóságot helyesen értjük (a 97. paragrafus elejének a megfogalmazásai szerint).
„Mind az, a mi öntudatunkra hat, a mi annálfogva cselekvő
és jelentéssel bíró, ezen kategóriák nélkül is az; minden érzéki és
jelentéses létező, a mely közvetlenűl adva van, az értelem számára ezen kategóriák elvételével is adva van. E valóság azonban
előttünk nem abstract functiók, hanem közös középponti tényező által összetartott functiók egységének mutatkozik. Mint
ilyen egység pedig a valóság az egyesnek a képében áll előttünk.”17

Böhm tehát határozottan megállapítja, hogy a valóság csak egy jelentéses egység18 képében valóság. Ebben a definícióban minden elem fontos: a
szintetikus jelentés, az egységmozzanat és a képiség. Itt alighanem Wilhelm
Wundt hatására kell következtetnünk, aki a híres négy alaptörvényében a
következő általános összefüggéseket fogalmazta meg: 1. A teremtő rezultáns
elve. A lelki kapcsolatoknál a végeredmény nem pusztán az elemek összege,

16 Böhm: i. m. 101.
17 Uo.
18 Ebben a kérdésben Böhm és Spir azonos állásponton vannak.
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hanem egy új terméket is jelent, mely az elemek képződéséből jön létre.
Eszerint, az összetevőkből nem lehet levezetni az eredményt, csak fordítva:
az eredmény összetevőit lehet megkeresni. 2. A célok heterogenitásának elve.
Amíg az első törvény az összekapcsolás elve, addig a második a szétválasztást teszi lehetővé. A cselekvés szándéktalan eredményei új célokká alakulhatnak – mint például a babonás viselkedés esetében. 3. A vonatkozó relációk elve kimondja, hogy az elemek viszonya irányítja a szintézist. 4. A
fokozást nyújtó ellentétek elve kimondja, hogy szélső értékeknél az ellentét
érvényesül. Mindezek az elvek szintetizálódnak Böhm Károly szinergikus
valóságkonceptusaiban.
A 99. paragrafusban Böhm visszatér a klasszikus filozófiák spekulatív
hagyományához, és leszögezi, hogy a valóság egy olyan egység, amely egységtörekvésként a részek összeszervezésére vonatkozó törekvő egység (ez a
részek önszerveződő összeszerveződésének a tulajdonsága) ösztönszerű formájában van meg, mint a kifeszített íj (ez Böhm példája). „Mint ilyen törekvőegységet nevezzük a valóságot ösztöninek (der Trieb).” A valóság tehát mintegy dialektikus egységösztönként is megfogalmazható, amely a
későbbiekben kifejtett módon mindig fogalomként is, de mindenekfölött
az absztrakt kategóriák szellemi szintéziseként, ugyanakkor lelki képként
jelenik meg, és minden visszatévedése a nem tudatosba csupán metaforikus
jelentés. Az egyes részek eme egység felől már csak eseti, részstádiumai ennek az egységnek. Böhm sajátos kifejezésével: ágtétek.

5. Szervezet- és öntétszerűség
Előzetesen itt meg kell állapítanunk, hogy a Böhm-szakirodalom többnyire az öntéttel kapcsolatos kérdésekben meríti ki a szintetikus 100. paragrafus mondanivalóját. Holott fontosabb az, amit Böhm a valóság szervezetszerűségéről és ezzel kapcsolatos egységéről mond. Az egzotikus öntét
megjelenése, amint maga is hangsúlyozza, módszertani szükségszerűség:
arra kell, hogy szükséges terminusunk legyen valaminek a kifejezésére.19
19 „A valóság ideális egység minden, még legalsóbb alakjában is. Ez az ideális
egység a valóság logikai vagy jelentő momentumaiból áll, amelyek értelmi összefüggésben
vannak egymással, s amelyek szükségszerűen reális tetté fognak fejlődni.” Egy ilyen
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A 100. paragrafus megállapítja, hogy az öntét, valamint az ágtétek között azonossági viszony van. A különböző okok és indokok következtében
ágtételesen fejlődő valamennyi elem vagy valamennyi reális élőlény magában hordozza azokat a relacionális elemeket, összekötő szálakat – mintegy
preegzisztens logikai immanenciaként –, amelyek később a kifejlődött egységben megmutatkoznak. A többség az egységnek a kifejezője, a többség az
egység valósága, hangsúlyozza Böhm:
„az egyes ágtétek egymással nem lehetnek összekötve idegenszerű harmadik hatalom által, hanem belsőleg kell összetartaniok, egyiknek a másikába, értelmük, jelentésük alapján
kell átterjedni; valamint a sokfonalu szönyegben külső hatalom
folytán összekerültek a külömböző szinü fonalak, úgy itt belsőleg kell azoknak összetartaniok. Ezen viszony csak a jelentés
folytán állhat elő köztük, s azért ez összetartozás logikai szükségképpenisége nem szemlélhető, hanem csak gondolható”.20

Itt meg kell jegyeznünk, hogy Böhm jelentésfogalma végig implicit
(azaz nincs egy kifejtett szemantikai-referenciális elmélete), leginkább egy
belső referenciális rendszert felételezve érthető meg. A tapasztalati tudományok ezt az egységet nem tudják megállapítani és kifejteni, mivel azok az
egész működésével vannak elfoglalva. Ennek az egésznek az alapját a létező
belső szerkezetében kell megkeresni az egyes ágtétek logikai konstrukciója
alapján. Az egészről azt lehet tartani, hogy az logikailag független transzcendentális létező, amelynek az egyes részei a funkcionális összefüggések
alapján léteznek, amelynek a rekonstrukciója az oksági, célszerűségi törvényeknek, végül pedig a mozgás dinamikus megértésében kell kicsúcsosodnia, amely ‒ hangsúlyozza Böhm − szinte művészi kvalitásokat feltételez.
Az öntét a valóság tartalma, minden tekintetben önazonos és önálló, azaz
elegendő magának, és ideális elzártságából reális valósággá változik át. Itt

létezőt, mely minden tekintetben elegendő önmagának, hogy szükséges terminusunk
legyen, öntétnek akarunk nevezni, mely szóval ki van fejezve egyfelől abszolút önállósága
lét tekintetében, másfelől azon természete, hogy minden funkciójában csak magát fejti
ki, magát teszi, azaz teszi ki ideális elzártságából reális valóságba…” Böhm: i. m. 107.
20 Böhm: i. m. 106.
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kétségtelenül megfigyelhető, hogy Böhm mintegy lerója adósságát a klaszszikus német filozófia azonossági és létállító habitusának.

6. Az ismeretvalóság többlete a kontradiktórikus empirikus
valósággal szemben
A 105. paragrafus szintézisében koncepcióját kétségtelen eredménynek
tartja, amelynek megfelelően a külső, „állétű” valóság szemrevételezése
nyomán a szubjektivisztikus módszer segítségével sikerült bebizonyítani,
hogy egyedül az ismereti valóságban, azaz a tárgyias képekben lelhetőek fel
a reális valóság projektív törvényszerűségei, amelyeknek a tartalma a funkciók jelentésében rejlik, és ezek egységében idealiter benne vannak az összes
logikai momentumok. Itt ismét meg kell jegyeznünk, hogy a jelentés alatt
Böhm egy autoreferenciális ismeretelméleti függvényt ért, amelynek a realitását a logikai transzcendentalizmus biztosítja. A végeredmény az ideális
szellemi egység, amely a világ szellemi egységének az alapját képezi. Ennek
az egységnek azonban csupán részei érthetőek meg, az összességnek a célját
keresni: merénylet. És egy újabb szintetikus definíció: a valóság logikai
momentumok tagolt ideális egysége. A következő paragrafusokban mintegy újrafogalmazza az alanyisággal és a cselekvő jelleggel kapcsolatos feltételrendszert.
A negyedik szakasz 106. paragrafusában a hagyományos metafizikák
(Wolff) üres ontológiai valóságfogalmának elemeit felsorolva – de principio
contradictionis, rationis sufficientis, de possibili et impossibili, de nihilo,
de ente singulari et universali, de determinatio et indeterminatio, de
necessario et contingente – mind üres szavak, amelyeknek a valóságban
semmilyen jelentésük sincs. Ennek következménye az, hogy „methodikai
és ismeretelméleti” problémák köré kell a dialektikát koncentrálni, – enynyiben Böhm nyilvánvalóan a kanti koncepció lényegére utal. A valóságot
ennélfogva olyan összefüggésbe kell foglalni, amelyet folyamatosan megérteni akarunk (hermeneutikai perspektíva) és ezzel összefüggésben folyamatosan utánképezni akarunk (konstruktív perspektíva). Ha van a valóságnak
empirikus és objektív anyaga, az nem más, mint az általunk nem tudatos
kényszerűséggel kihelyezett kép, a valóság tehát öntét, projektív tételezés,
amelyben az alany mutatkozik meg. A valóságot magyarázó elvek sem szár384
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mazhatnak kívülről, mint az alanyból, amely ezt a valóságot létrehozza.
Ebben a létrehozási folyamatban azonban igen komplex (logikai természetű) szintetikus tárgyak keletkeznek, amelyeknek meg kell különböztetni a
tartalmi és a formai oldalát. Ezek egységben vannak, ezért tehát a komponensek eredetét kell felderíteni, amely – sokszor megismétli Böhm – mindig az alanyban van. Egy újabb definíció ezúttal még szemléletesebbé teszi
az alapgondolatot:
„A valóság az alanynak a kivetített alkotása, abban nem rejlik
semmi, amit az alany belé nem rakott volna s ha valami ezen
kívül még is rejlenék, az nem valóság az alanyra nézve s így nem
is lehet ismereti tárgy”.

Ebben nagyon is megfontolandó módszertani következmények vannak,
amelyeket például a posztmodern filozófiában nem győztek eleget hangsúlyozni. Például Jacques Derrida a La voix et le phénomène című munkájában hangsúlyozta, hogy mindig sokkal több (implicit) reprezentációs viszony (lehetőség) van, mint amelyet ismerünk, vagy amelyet használni
tudunk elméleti eljárásainkban, filozófiai tételezéseinkben. Ez a gondolat
Böhmnél a következő formákban jelenik meg: 1. amennyiben a valóságot
nem képünknek, hanem tőlünk független létezőnek tekintették, mindig
olyan pontokat (ismeretelemeket) találtak fel benne, amelyek addigi ismeretelemeinkkel ellenkeztek. Ez ellentmondásokat szült, s a magyarázatot
meghiúsította. Ez a leírás kétségtelenül illik a skolasztika tudományfelfogására, amely valóban az arisztotelészi világkép alapján küszöbölte ki az azzal
ellentmondó tényeket. Böhm javaslata azonban messzemenően és elfogadhatatlanul leegyszerűsítené a dolgokat:
„Mihelyst azonban a valóságban csak a mi tőlünk alkotott
képeket láttuk, a lépés kép és ismerési tényezők között eszközölhető lőn s az ellentmondás megszűnt. Ebben rejlik az általunk
alkalmazott módszernek alapja s jogosultsága”.21

21 Uo. 120.
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Ez a kantiánus filozófiának megfelelő módszertani szolipszizmus azonban nem tűnik mégsem annyira radikálisnak, ha ismét hangsúlyozzuk,
hogy a filozófia lehetőségi (általános) kijelentéseket fogalmaz meg a maga
megismerési modelljét jelentő valósággal kapcsolatban, ahogyan ezt az álláspontot még Bertrand Russell is képviselte logikai atomizmusában.22

7. A filozófiai valóságkoncepció praktikus értékei. Szekvenciák,
funkciók, logikai transzcendentalizmus
A 107. paragrafus bizonyos praktikus következtetésekről szól, amelyek a
böhmi gondolkodás fősodrában helyezkednek és válaszolnak a tanulmá-

22 Bertrand Russell nem annyira kantiánus, mint inkább tudományfilozófiai megfontolásainak három pillére szerint a filozófiai kijelentéseknek a priori jellegűeknek,
következésképpen általánosaknak kell lenniük. (A valóság/valóságos tartalma nála is
külön jelentéstulajdonítás eredménye, amit külön kell kutatni. De témánk szempontjából egyáltalán nem mellékes, hogy néhány évtized távlatából hogyan látta a kérdést Russell (hiszen a tudományos tények filozófiájával kapcsolatos megfontolások Böhm számára
is fontosak voltak). Mit jelent tehát az általánosság? „… A filozófiai kijelentések nem a
dolgok együttesen vett egészére vonatkoznak, minden egyes dologra; mégpedig nemcsak
minden dologra kell vonatkozniuk, hanem minden dolognak azokra a tulajdonságaira,
amelyek nem függenek a történetesen létező dolgok véletlen természetétől, hanem
bármely lehetséges világot illetően igazak, függetlenül az olyan tényektől, melyeket csupán érzékeink révén fedezhetünk fel”. Ezután következik az apriorizmusra
vonatkozó karakterisztikumok jellemzése: „Egy filozófiai kijelentésnek olyannak kell
lennie, hogy tapasztalati bizonyítékok nem igazolhatják, és nem is cáfolhatják. Filozófiai
könyvekben igen gyakran találkozhatunk a történelem menetére, az agytekervényeknek
vagy a mészhéjúak szemének a felépítésére támaszkodó érvekkel. Az efféle specifikus
és véletlenszerű tényeknek nincs filozófiai jelentősége, mert a filozófiának csak olyan
állításokat szabad tennie, melyek mindig igazak maradnak, bármilyen módon épül fel
a tényleges világ”. Végül pedig a szintézisben tartalmazott lehetőségértékű kijelentésekre
vonatkozó megállapítás (amelynek a kanti állásponttal vannak kimutatható közös elemei): „A filozófiai kijelentések e két jellemvonását abban foglalhatjuk össze, hogy a
filozófia a lehetségesnek a tudománya. Ám ha magyarázat nélkül hagyjuk, ez a megállapítás
félrevezető, mivel azt gondolhatják, hogy a lehetséges valami más mint az általános, holott valójában a kettő megkülönböztethetetlen”. Ennek az álláspontnak az értelmében
tehát az általánosság és a lehetőségképpeniség a filozófiai kijelentések szempontjából
azonos minőségek. Russell álláspontja úgy jön a tudományfilozófiai felől, hogy benne
már az érzékelési szinopszisok a fizikai világgal érintkező kontinuumok. Bertrand Russell: Miszticizmus és logika. Magyar Helikon, 1976. 179–180.
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nyunk idézeteképpen kiemelt mottó első részében felvetett problematikára. Milyen összefüggésben használják végül is az emberek a valóság fogalmát? Ennek szoros összefüggése van a világképpel. Az ember világa az ő
képeiben rejlik – hangsúlyozza Böhm –, s e világkép az ember világához
tartozó nélkülözhetetlen funkció. Hangsúlyozta, hogy a projekciónak vannak öntudatlan elemei, az öntudatos utánképzés azonban a világkép feltétele. Ez az öntudatosság a metafizikai tényező. E megállapítás voltaképpen
azonos értékű Kantnak az ész öntudatban játszott középponti szerepének a
tézisével. Böhm sajátos rendező funkcióról beszél, amelynek középponti
eleme – az újkori filozófiában meghonosodott módon − az okságkérdés,
amely térben és időben mintegy rendez. Ez a hármas összefüggés fogja a
valóság képét vagy inkább strukturálását determinálni és amely mindig
sokkal inkább a megismeréshez, mint az egzisztenciához tartozik. Ezért az
így előállított valóság vonásai mindig elvontak és formaiak, mégis „… határozottan más természetet mutatnak, mint a létezési mechanismus nyomai a képekben.”23 Ezek egyetemes logikai feltételekként működnek (logikai transzcendentalizmus), rendező elvek, amelyek nélkül semmilyen
valóság nem működik, csak valamilyen a szemünk és tudatunk elé tóduló
képek vannak. Ezek a logikai tényezők mintegy benne vannak a képben és
annak a logikai konzisztenciájához nélkülözhetetlenek, és az ok-, tér- és
időviszonyok mentén bonthatóak ki. (Ez megfelel a kanti belső végtelen
teorémájának.) Böhm legsajátosabb gondolata az, hogy mindezek után a
valóság létrehozásában van valamilyen tagolás, a szekvenciáknak megfelelő
eljárás. A valóság cselekvő és ezért változó, amelynek szekvenciális kibontásában a következő szakaszok mutatkoznak meg: 1. a változásban bizonyos
részek állandóak (a lényeg); 2. a cselekvésünk számára szükséges a valóságra vonatkozó feltételezés (anyag, erő, szellem); 3. a valóságot tagoltnak,
vagyis célszerűnek kell elgondolnunk. (Ez utóbbi nagyon erős megállapítását itt sajnos nem folytatja Böhm, jóllehet itt nem kevesebbről, mint egy
teleológiai és abból következően vagy naturális vagy teológiai komponensről van szó.) Ezek után következik egy filozófiatörténeti exkurzus, amely a
fentebb említett szekvenciákkal kapcsolatban minősíti a filozófia történeté-

23 Böhm: i. m. 123.

387

EME
ben létrejött álláspontokat. Ezeket itt és most nem részletezzük, mert a
leginkább csak a böhmi álláspont megerősítésére szolgálnak.
Saját legfontosabb felfedezésének azt a viszonyt tartja, amelyben az öntudatlan valóság (projekció) az öntudatos struktúrájában felfedi saját logikailag transzcendentális struktúráját, amelynek folytán a metafizikai problémák ismeretelméletiekké változnak. Tehát a funkciók megtalálását és
kitüntetését véli saját legfontosabb filozófiai hozzájárulásának, azon funkciókét, amelyek a formai viszonyokat a világ képében létesítik. Kétségbe
nem vonható, hogy a valóságfunkciók mentális konstruktivizmusának kérdésköre Böhm egyik legeredetibb hozzájárulása a modern tudatfilozófiai
felfogáshoz, kognitív perspektívákból is jól értelmezhető gondolatkomplexus. Ugyanígy, a fejtegetéseinek elején található dialektika-kérdésre visszautalva azt is megállapítja, hogy a „dialektika semmi egyéb, mint a végfunkciók kritikai fejtegetése”.24 Ennek a dialektikának azonban a negatív
kritikánál többnek kell majd lennie, a transzcendentális-funkcionális logikai perspektívának megfelelően kell majd átalakítania a logikát, és a lélektannak is az institutív formákkal kapcsolatos működések tudományává kell
válnia. Azaz valamiképpen integrálódnia kell az öntudatos világképkonstituáló cselekvés folyamatába.

8. Következtetések
Az elemzés itt természetesen nem állhat meg: az alapfilozófiából a folytatás a valóság kérdését illetően is átvezet a böhmi szellemfilozófia vonatkozó részeibe (a szektoriális valósóságokhoz, szemantikai és referenciális öszszefüggésekhez). Amit előzetes konklúzióinkban feltétlenül hangsúlyozni
kell: az itt alkalmazott logikai transzcendentális szemléletnek Böhm maga
vonja meg a határait, és éppen a kísérleti lélektanból származó ismeretelméleti következményeknek az alkalmazása nyomán, amelyet egyfajta
szinergetikus funkcionalizmusban jelölhetünk meg, s amelyre vonatkozóan maga is sokszor utal:

24 Böhm: i. m. 116.
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„Hogy 2 × 2 = 4, annak okát nem keressük valami 2-n kívül
eső célban, hanem egyrészt a 2 természetében, másrészt a
synthetikus műveletben, mely a 2 és a 2-et egységbe foglalja.
Mily képtelenség lenne már most a 2 természetét abból magyarázni akarni, hogy célja az: hogy 2 × 2 = 4 legyen! Éppen úgy
vagyunk a physikai tüneményekkel, habár itt már idegenszerü
vonásokat is szeretnek felhozni”.25

Összefoglalalásképpen: A böhmi valóság a transzcendentállogikai funkciókként értelmezett okság, tér, idő alapján létrehozott egységszerkezet,
amely mind konstitutív-projektív totalitásában (öntét), mind pedig elemeiben (ágtét) a világkép rendszerösszefüggéseit képi objektivitásában jeleníti
meg, és jelentéses összefüggésekben hozza létre a dologi valóságra való referálás lehetőségét.
Konklúzióképpen meg kell jegyeznünk, hogy Böhm valóságról alkotott
koncepcióját (mint ahogy egész filozófiáját is) leginkább a kor tudományosságának és a rokon kantiánus-neokantiánus törekvéseknek a rendszerében lehet megérteni. Ez a filozófiai szisztéma (és benne a valóságra adott
válasz) önértékén túl egy jelentős, érvényes kísérlet a tudományos módszertant és filozófiát érő kihívások megválaszolására is.

25 Böhm: i. m. 107.

389

EME
Böhm Károly és helye a magyar ﬁlozóﬁai
kultúrában*

Böhm Károly 1846. szeptember 17-én született Besztercebányán. Apja
Böhm Gottlieb német (szász) kovácsmester és állatgyógyász, édesanyja a
nemesi származású Zsufay Anna volt. (Az igen karakteres evangélikus vallású és magyar tudatú család nyelve a német volt.) Böhm Károly összes
egykorú pajtásai, játszótársai, később barátai mind magasztalva emlegették
a Böhm Gottlieb házában uralkodó példás rendet, vonzó békességet, melyek a munkásság, szorgalom, jámborság, egyetértés megingathatatlan szilárd alapjain nyugodtak. Ebben a légkörben fejlődött, nemesedett, acélosodott a hatodik gyerekként született kis Böhm Károly Gusztáv, aki azonban
édesanyját már hároméves korában elvesztette, s ettől kezdődően édesapja
második felesége, Meczky Zsuzsanna és nővérei, Cecília, majd Teréz viseltek rá gondot. 1852 és 1854 között a besztercebányai osztatlan evangélikus
népiskolában, majd 1854-től az akkor reáliskolai profilú, igen jó hírnevű
besztercebányai evangélikus gimnáziumban tanult 1862-ig. A latint és a
görögöt igen szerette, franciát is tanult, anyanyelve ismeretesen a német
volt. Ekkor – nem egészen egy év alatt – megtanult magyarul.
1862 és 1865 között a pozsonyi evangélikus líceum eminens, ösztöndíjas tanulója volt. Ekkoriban német nyelvű költeményeket szerzett
Rosenauer Károly hatására, és részt vett az akkoriban igen fergeteges pozsonyi diákéletben, melynek hatására egészsége erőteljesen megromlott. 1863.
augusztus 10-én meghalt szeretett édesatyja, Böhm Gottlieb. Líceumi tanárai közül meg kell említenünk az Emericzy Lajos és a Frecska Lajos nevét
(előbbi filozófia-, utóbbi vallástanára volt), Böhm azonban nemigen volt
velük megelégedve, ezért egyre erőteljesebben fordult magánstúdiumai
felé, lefordította az Odüsszeia VI. énekét, saját Homérosz-, Curtius-, valamint Vergilius-kutatásokat folytatott, szerbül és kevésbé sikeresen angolul

* A Böhm Károly-emléktábla avatásakor – a Romániai Evangélikus-Lutheránus
Püspökség védnöksége alatt – az emlékév befejező aktusaként 2012. január 22-én a
kolozsvári evangélikus templomban elhangzó előadás.
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tanult. A magyar irodalom jelesei közül leginkább Vörösmarty munkásságában mélyült el, és a legnagyobb hatást rá Lessing drámai művei tették, de
igen behatóan foglalkozott Goethe, Shakespeare és Schiller költészetével és
esztétikai nézeteivel is. (Itt kell megjegyeznem, hogy ekkor alakultak ki
azok a gondolatai, amelyek keresztyén hitét jellemezték, s amely szerint
kizárólag a kinyilatkoztatás mélységi elfogadásából és felfogásából származhat Jézus áldozatának a megértése és követése, ez szolgál a hit alapjául, és
nem fogadható el olyan teológia, amely nem ebből indul ki.) 1864-ben írt,
reánk maradt költeményei között találunk két allegóriát: „Verzweiflung und
Rettung” (Kétségbeesés és menekülés) és „Sturm und Frieden” (Vihar és béke)
címűeket. A kettő tulajdonképpen egy, mert a második az elsőnek rövidített átdolgozása. Tárgya: egy kétségbeesett ifjú öngyilkosságra szánja el magát, de megjelenik a Szerelem istennője, aki megmenti, és az ifjú most már
tovább akar élni. Ebben a szerelem hatalmát allegorizálta, mely az egész
emberiséget fenntartja. A boldog szerelem jótékony hatással van az emberiségre, mert megnemesíti az emberek érzésvilágát, mert a szerelem az élet
legszebb oldalait mutatja meg, s olyan új világba vezeti, melyben megfogamzik a szép és a jó, az igaz és a nemes dolog. Ezt a költeményt az 1865.
június 15-én rendezett iskolai ünnepélyen előadta. Maga szavalta. Nagy
hatást ért el vele. A közönség hatalmas tapsban fejezte ki elismerését, míg a
tanárok sorban kezet fogtak vele, és melegen üdvözölték. Másnap még a
helyi lapok, a Pressburger Zeitung és Wanderer is megemlékeztek róla, különösen ez utóbbi lap szólt nagy elismeréssel Böhm költői alkotásáról. Ezen
költeményén kívül írásai között két eposzra is akadunk. Egyiknek Hermann der Cherusker, másiknak Das Opfer a címe. Az elsőnek tárgyát Tacitus Annaleseiből vette, ahol Hermann-nak leveretését olvasta. Erről Böhm
éppen az ellenképet alkotta meg: Hermann-nak győzelmét a teutoburgi
erdőben. Ez a költemény nem tiszta epikai mű, sok benne a lírai elem.
Inkább hősi (héroszi) ódának lehetne elnevezni. Horatiusnak Aquila című
ódája lebegett szeme előtt, amelyben rikítóan sok az eposzi vonás, mely
szinte egészen elnyomja a lírait. (Megjelent az Aurorának 1865. november
havi számában.)
Böhm Károly 1865-ben iratkozott be a pozsonyi teológiai fakultásra, és
itt fordult erőteljesen a filozófiai felé. Elsősorban Herbart metafizikáját,
majd Kant műveit és elsősorban A tiszta ész kritikáját tanulmányozta – akkor még nem tudta egész mélységében megérteni –, Schopenhauerrel is391
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merkedett, de Hegellel és Feuerbachhal is, és továbbra is kitartott kedves
Lessingje mellett. A teológia önképzőkörének vezető szereplője volt, aki
rendkívül kritikusnak bizonyult társai munkáival kapcsolatban. Ekkoriban
fogalmazta meg Naplójában híres szavait:
„Teljesen a filozófiának szentelem magam. De látom, hogy
ez a mező egy végtelen mező, ahol már a leghatalmasabb erők
küzdöttek, amelyek előtt az én erőm porba süllyed. És úgy szeretnék én nagyot alkotni. Dolgozni akarok. Legyen Magyarországnak is egy önálló filozófiai rendszere, amelynek eddig még
hiányát érzi. Óh, ezek a tervek, amelyek lelkem előtt oly gyakran fel-fel merülnek, oly csábítóak, oly erőszakkal húznak, hogy
nem vagyok képes nekik ellentállni. Nekem kell Magyarországon a filozófiát új irányba terelnem, általam kell új korszakba
lépnie. Ezt el kell érnem, kerüljön bármibe, vagy meg kell halnom”.

És valóban ennek a programnak szentelte az életét! Böhm Károlynak
ezek a szavai az Apáczai Csere Jánoséra rímelnek, aki híres enciklopédiájának előszavában azt a célt tűzte ki maga elé, hogy magyar nyelven akarja
közölni a magyarokkal az összes tudományokat és ezenbelül a filozófiát,
mert ha ezt nem teszi meg, és akadémiákat nem állít – ahogyan egy másik
híres programatikus írásában megfogalmazta –, ugyanabban a sárban fog
„fenteregni” a magyarság, amelyben Ázsiából való kijövetele óta volt. Háromszáz év nem volt elég ahhoz, hogy a magyar nyelvű filozófiai gondolkodás felvirágozhasson, és ez a gondolkodó fők felismerése nyomán a magyar
művelődés egyik legnagyobb problémájává vált, önismereti és önbecsülési
kérdéssé. Ugyanis a német filozófusok egyik legnagyobbika, Georg William Friedrich Hegel a 19. század elején megfogalmazta azt a gondolatot,
amely szerint a filozófia a kultúra kvintesszenciája, lényege. Ugyanakkor az
autonóm gondolkodás eszköze és esélye. Amint Böhm Károly majdan, a
kolozsvári akkori Ferencz József Királyi Magyar Tudományegyetem székfoglalójában megfogalmazta, 1896. március 8-án – a Magyarországon immár kibontakozott részletes tudományos munkára utalva –:
„Kétségbe essünk-é ezen részletes munkával szemben a filozófia egységesítő munkája felett! Bizonyára kishitűség lenne el-
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hinni, hogy ez a filozófia életképtelenségének a jele. Sőt éppen
ebből merítem a reményt arra, hogy a filozófia, amelyet mi még
nem bírtunk nemzeti alakban megvalósítani, az alapos, részletes
tudásból alapos és részletes alakban fog kikerülni. Mert a magyar néplélek természete éppen nem oka annak, hogy a tudományos filozófia soha nem virágzott. Amely népnek oly példabeszédei vannak, mint a magyarnak, annak lényegében rejlik a
filozófiai ösztön s előbb utóbb győzelmesen fog megnyilatkozni. Különben is a tudomány általában nem ösztönszerűen és
nem tudatosan működő népléleknek, hanem az öntudatos
egyéni észnek az alkotása s ha tehát nálunk a filozófia nem volt
képes önálló alakot teremteni magának, akkor ne a metafizikai
néplélekre, hanem inkább az egyesek gyengeségére vagy tétlenségére hivatkozzunk”.

Ma is helytálló útmutatás szépséges megfogalmazása: „… valamint a
madár a légben repül, a hal a vízben uszkál, úgy nélkülözhetetlen közege a
szellemnek és egyedüli útja az igazságnak a gondolkozás szabadsága”. Egy
ilyen rövid emlékezésben alig lehet összefoglalni e pályának még csak legjelentősebb állomásait is. Immár azonban érthetővé válik Böhm Károly
hatalmas vállalkozásának a hordereje, amellyel életét művének, a magyar
nyelvű filozófiai rendszer megalkotásának rendelte alá, amellyel egyedülállóvá vált a magyar nyelvű filozófia és kultúra rendszerében. 1867 és 1869
között immár Göttingenben, majd Tübingenben a német filozófia fellegváraiban hallgathatta a kor legjelesebb professzorait. 1870-ben nevezték ki
a pozsonyi gimnázium filozófia, filozófiatörténet és teológia rendkívüli tanárává. 1872-ben először pályázott, sikertelenül a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem filozófia tanszékére, ahova akkor Szász Bélát nevezték
ki. Pályája akkor más irányba ívelt: 1873-ban, a legnagyobb akkori akadémiai tekintélyek (például Hunfalvy Pál) ajánlására, kinevezték a budapesti
evangélikus gimnázium rendes tanárává. Ekkoriban kezdődött el széles
körű szakmai-tudományos publicisztikai tevékenysége: kritikák, recenziók, tanulmányok tucatjait közölte az Ellenőr irodalmi mellékletében, illetve a Magyar Tanügy című lapokban. 1875 július 4-én szerelmi házasságot
kötött Greguss Lujzával, aki azonban 1879 nyarán elhunyt, és követte őt a
sírba elsőszülött kisfia, Richárd Imre is. Másik szeretett kisfiát, Ottó Károlyt Cecília nővére nevelte tovább. A nyolcvanas évek elején teljes energi393
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ájával és hivatalos felkérésre a gimnáziumi reform kidolgozásának szentelte
magát, lélektani és logikai tankönyveket írt, és a filozófia középiskolai oktatásának a szisztémájával foglalkozott. A lipcsei Philosophische Monatshefte
munkatársaként, valamint a saját alapításában megjelenő Magyar Philosophiai Szemlé ben filozófiai szakcikkek százait jegyezte, és közben dolgozott
fő művén: 1883-ban megjelent Az ember és világa I. kötete (Dialektika és
alapphilosophia), majd pedig 1892-ben ennek második része, A szellem élete. Itt természetesen nincs terem e mű tartalmi vonatkozásainak a kifejtésére: röviden csak annyit jegyezhetek meg, hogy Böhm Károly Kant, a pozitív és tudományos szellemet képviselő Auguste Comte, valamint Johann
Gottlieb Fichte ismeretelméleti elképzeléseinek a felhasználásával dolgozott ki egy olyan filozófiai rendszert, amelyben a valóságot az öntudat projekciójával létrehozott öntétként kell felfognunk, és a tudat minden jelentéses elemét ebből magyaráznunk. Amikor a kolozsvári egyetem filozófiai
tanszékére (az egyetem tanári karának egyértelmű támogatása mellett) kinevezték, már a magyar filozófiai és tudományos élet vezető tekintélye volt,
1900-tól a Magyar Tudományos Akadémiának a levelező tagjává választották. (Közben 1885-ben sikerült újra családot alapítania: feleségül vette
Márkus Margitot, akitől öt fia származott. Közülük kettő halt meg fiatalon, a másik három viszont szép polgári pályát futott be: Ottó mérnök lett,
Dezső tanár az ág. h. ev. főgimnáziumban Budapesten, János pedig orvos.
Boldog, békés családi élete volt.)
A mi számunkra itt most a legfontosabbak Böhm Károly kolozsvári
évei. Erdély konzervatív fővárosában nagyon visszavonult életet élt. (1906
nyarán, nemzeti színű kokárdával azonban ő is az utcára vonult, amikor az
akkori idők egyik legnagyobb botránya, a 48-as függetlenségi és szabadságpárt választási győzelmének megsemmisítése ellen kellett tiltakozni. Nem
egyszer hangsúlyozta, hogy a francia gondolkodókban a politikai szabadság
legjelesebb képviselőit tanulmányozta.) Hallatlanul lelkiismeretes tanárként percnyi pontossággal tartotta óráit, elsősorban a görög filozófia,
kantianizmus és spinozizmus (kritika) tárgyköréből, vezette a bölcseleti
foglalkozásokat a tanárképzőn. Emellett természetesen folytatta kiterjedt
publicisztikai és szervezőtevékenységét, és éles tudományos vitákba bonyolódott például Apáthy Istvánnal, híres természettudós kollégájával, nem
mellesleg a 48-as párt egyik erdélyi vezéralakjával. Kíméletlenül éles kritikus volt ő is, amellett azonban nagy empátiával egyengette a tudományos
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élet személyeskedő éleit. Kezdeményezője volt a Magyar Filozófiai Társaság
létrehozásának, amelynek egyik első alelnöke is lett (1901-ben). Kolozsváron dolgozott tovább Az ember és világa további kötetein, amelynek az
egyik legkarakteresebbike az Axiológia (értéktan). Voltaképpen az értéktani
munkásságához kapcsolódtak aztán tanítványai, az erdélyi teológia és filozófia jelesei, akik közül itt csak a Makkai Sándor református püspök és író,
a Tankó Béla vagy a Málnási Bartók György (a hagyaték ápolója, maga is
jeles filozófus), valamint a fiatalabb nemzedékhez tartozó Tavaszy Sándor
és Varga Béla unitárius püspök nevét említem. Mindannyian, együtt alkotják azt a szellemi alakzatot, amelyet mind a mai napig kolozsvári iskola
néven említünk, s amelynek alapján és Böhm Károlynak köszönhetően
mindenki idegondol, ha a modern magyar filozófia térképén kezd keresgélni. És mindezt Böhm Károlynak és halhatatlan művének köszönhetjük,
eme szellemi címert, amely előtt ma fejet hajtunk.
Böhm Károly nem érte meg az első világháborút, 1911. május 18-án,
hosszas betegeskedés után halt meg Kolozsváron, Besztercebányán temették el. Művének kisugárzása ma is megvan, kutatjuk, tovább visszük az
öntudattal, értékkel kapcsolatos gondolatait, Kolozsvár pedig hálásan ápolja a nagy magyar filozófus emlékét, aki a magyar rendszerfilozófia megalkotásával méltó helyre emelte a bölcseletet a magyar művelődésben. A Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház, annak elöljárói, mint ahogy Erdély és
legfőképpen Kolozsvár értő közönsége is nagyra becsülik és a magukénak
vallják az evangélikus egyházhoz és annak intézményeihez ezer szállal kötődő Böhm Károly emlékét.
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Filozóﬁai tételek és szabad gondolatok

Diáriumában [Olvasottak és nem olvasottak: ez is egy beszédes alcím]
(1928. június. 9. – 1933. november. 18.) Szabédi László kijelenti a világképre való igényét. Hangsúlyozza, hogy a világnézet, amely származhat egy
társadalomtudományból vagy állhat a társadalomtudomány alapján, lehet
üdvös, de önmagában nem elégséges. Mindenki világnézetre törekszik, például a történelmi materializmusból kiindulva, ezt a korszellemhez tartozó
törekvésként méltányolni kell. Szabédi törekvése a világképre azért fontos,
mert személyiségének a gondolkodói autonómiáját kívánja megalapozni az
egyetemes összefüggésben. Az autonómia, mint Kanttól tudjuk, szabadságra épül és akaratisággal jár, amikor tehát Szabédi filozófiai olvasmányairól számol be, jegyzetel, vitatkozik, akkor a saját partikuláris gondolkodását, valamint autonómiaprofilját rajzolja meg. Ez gondolkodói habitusának
az egyik oldala, a másik konstruktív unitarizmusából és Jézus-képéből fakad, amit azonban itt és most nem az én feladatom elemezni.
Naplójegyzetei jószerivel elliptikusak, néhol homályosak és kuszák.
Nem könnyű egy pozitív filozófiai álláspontot belőlük restaurálni, de lehetséges. Szabéditől mi sem áll távolabb, mint a dogmatikus gondolkodás,
tételek átvitele és a velük való élés: nem, az ő módszere a kritikai-konstruktív viszony, bizonyos alapelvek, princípiumok nyomán, amelyeknek
egyikével-másikával talán maga sem volt tisztában. Például azzal, hogy
pánlogista. Trendelenburg mozgástanából is vesz át elemeket.
Hivatkozásai – ha nem is számosak – mégis fontosak. Egyik önéletrajzában említést tesz arról, hogy az empiriokriticista Henri Poincarét olvasta,
aki nézeteim szerint itt-ott befolyásolta gondolkodását. Többször hivatkozik Brassaira, a vele való kritikáiban alakította ki logikafelfogását (amely
messzemenően eltér a Brassaiétól, aki a logikát lélektani alapokon művelte). Idézett szerzői között ott vannak az antik bölcselők: Szókratész, Platón,
Arisztotelész, de sokszor hivatkozik a kanti kriticizmusra is, kritikailag. A
kor erdélyi bölcselői közül legtöbbször a Varga Béla nevét említi.
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A filozófiával kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy az a sommás
kutatás tudománya, amelyben elvesznek a nüanszok.1 Jóllehet a világ aktivitásában nem gondolható el a megértő módusz, ő maga a megértés/megértő helyzetében határozta meg önmagát. Ez a hermeneutikai álláspont
nem zárja ki az illuminatiót, sokszor beszél a megvilágosodásáról,2 különösen a társadalmi projekt vagy a Kárpát-medencei magyarság jövőjének a
szempontjából.
Filozófiájának a legfontosabb elemei sajátos ontológiája és társadalomfilozófiája. Ebben az ontológiában tematikusan az igazság, igazságosság, a
logikusság, a célszerűség/okság, determinizmus, indeterminizmus a bázistémák, amelyeknek mindegyikével ondulatorikusan, azaz a gondolkodás és
a Napló rendszerében visszatérő módon foglalkozik. A Napló bővelkedik
esztétikai rendszergondolatokban is, amelyeket érdemes lesz feltárni abból
a szempontból is, hogy bennük egyetemes filozófiai témák reflexiója is
megvalósul.
Egyáltalán nem mellékes körülmény, hogy Szabédi az igazzal kezdi filozófiai gondolatait. Az igazsággal foglalkozni az európai filozófia legrégebbi
önismereti hagyományát jelenti, az igazság autokommunikáció, és mint
ilyen, az egészségnek a megőrzője, gyógyító dolog. Az igazságosság a társadalmi-közösségi élet középpontjában álló kérdés. Az igazságosság legnagyobb mértéke az államban található meg, amint azt Platón hangsúlyozta
az Államban, stb. Szabédi szerint „noha az igaz fogalma a legkomplikáltabb, mégis belőle kell kiindulnunk, mert itt van legtöbb reményünk arra,
hogy megértjük magunkat”.3 Az igazat az önismereti funkció felől közelíti meg és fogalmilag elemzi, észreveszi, hogy az igaz relacionális természetű és a létre vonatkozó állítások is következnek belőle, amelyeket különkülön kell elemezni. Későbben4 jelzi, hogy nem az igazság feltalálásában,
hanem a közvetítésében van nehézség, azaz, hogy a nyelv, mint az igazság
közvetítője, inadekvát valami, ugyanis nem logikai funkciókra találták ki,

1 A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László naplófeljegyzései (Diarium),
önéletrajzai, válogatott levelezése. Korunk, Komp-Press, Kolozsvár, 2007. (a továbbiakban Diárium). 51.
2 Diárium. 54.
3 Diárium. 82. skk.
4 Diárium. 101.
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társadalmi eszköz. Bizonyos, a nyelvben rejtekező immanens igazságokról
is beszél, amelyek felsőbbrendűek a tényigazságoknál, és mégsem a nyelv
által kifejezettek. Gondolom, hogy bizonyos intuitív igazságokról beszél,
amelyeket csak magunkkal közölhetünk. „Élni kell. S aki úgy él, hogy az
igazságot hajhássza, az, teheti ezt, de mondjon le arról, hogy másokkal is
közölje az igazságát. Igyekezzék a meglelt igazság szerint berendezkedni.”5
Az énnek tehát vannak olyan igazságai, amelyek mintegy önmagába zárják
és strukturálják.
Nem elégséges azonban az igazságról önmagában gondolkodni, arról a
rendszerről kell gondolkodni, amely az igazság létrejöttét lehetővé tevő elveket tartalmazza, azaz a logikáról. A logika eredetének a kutatásában
Szabédi előbb említi Jézus példáját, Jézus a maga módján szintén logikus
volt, levonta a következtetést:
„1. Jézus. Egységet kell vinni az ember életébe. Az ember
életében ellentmondások vannak, ezeket ki kell küszöbölni. Az
ember élete mindig tele lesz ugyan ellentmondásokkal, de öntudatomban lehet egység, ha egységes elv alapján magyarázom
az életet. Jézus az akaratban találta meg az egységet s a jó akaratban jelölte meg a boldogság útját. Ebben a szempontban aztán
logikus volt: a legnagyobb konklúziótól sem döbbent meg. És
éppen ez a logika: a konklúziók tudománya”.6

Ezen a ponton természetesen nem vitatkozunk Szabédival, ha ezt a fajta
következetességet a logikai konklúzió értelmében használja, ez azért van,
mert a logikának egy kiterjesztett értelmét használja, pánlogista, azazhogy
szerinte a logika objektív valami, magában a természetben van.
A továbbiakban az antik szerzőkre tér ki, megjegyezvén, hogy Szókratésznek tulajdonítjuk a görög logika kialakulását, mivelhogy – véli Szókratész ‒, a dolgok nem esetlegesek.
„Szókratész nem minden szót tart alkalmas kiindulópontnak, mint a szofisták, következtetéseit az abszurdumig viszi, de

5 Uo.
6 Diárium. 119.
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végül is harmonizálja a tiszta öntudatban. Legfőbb érték hát,
amelynek szempontjából kell rendezni a tiszta fogalmak, a tiszta öntudat, a lelkiismeret lesz.”7

Szabédi szerint Arisztotelész tovább fejlesztette Szókratész elgondolását,
amennyiben arra szólított fel, hogy az igazság szempontjából rendezzük a
fogalmainkat, gondolkodásunkat pedig az igaz szolgálatába állította. Megszületett a tudomány, amely olyan hatalmas lett, állítja Szabédi, hogy a
logika fejlődését meg is állította. Ugyanis kiterjesztette az igazságot a tudományos tények viszonylataira is, azaz a tudományok igazságairól, a tudományos igazságról beszélt, holott meg kellett volna maradni az igaz legáltalánosabb elvénél, azaz, hogy valami megfelel-e vagy nem a logika
alapelveinek, azaz az azonosság vagy az ellentmondás elvének. Ennek az
alapján fogalmazza meg Szabédi pánlogista koncepcióját:
„4. A nagy szinthezist meg kell csinálni. A logika csak egyet
követel: elveket, az elv lehet nem igaz is. Ki kell tágítni a logika
határát. Oly önállóságot kell biztosítani, ami természetesen
nem fogja kizárni azt, hogy az új szintetikus logika magukra a
természettudományokra nézve is ne járna haszonnal”.8

Egyébként vannak olyan dolgok, amelyek nem esnek a logika hatálya
alá, pl. a történelem, de a gondolkodás sem kizárólag az igazra épül. Egy
másik naplójegyzetében a logikai igazságok konvencionális jellegéről értekezik, Gál Kelemen természettörvény/intellektuális törvény dichotómiájából kiindulva. (Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy a tudományt az előrelátás eszközének tekinti.)
Az igazságról, a logikáról gondolkodva Szabédi számára az a legfontosabb, hogy a változó erkölcs-erkölcsök rendjében is van egy olyan törvényszerűség, amelyhez igazodva az intellektuális következetességet, szigort,
önazonosságot követni lehet, mint ideált. Ha a megvalósítása nem is mindig lehetséges. Értelmes dolog, életünknek értelmet adhat az is, ha követ-

7 Uo.
8 Uo.
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kezetesek vagyunk gondolatainkban és cselekedeteinkben, mert ezáltal a
nagyobb természeti összefüggés aktoraivá is válhatunk.
Ezeken az általános összefüggéseken túl Szabédi hosszasan foglalkozik a
kanti problematika több elemével. Valószínűleg Henri Poincaré9 alapján
állítja ő is azt, hogy ismereteink forrása nem az a priori szintetikus ítélet
(például a matematikai axiómák esetében), hanem az indukció. Ennek az
elképzelésnek a forrása John Stuart Mill felfogása az összetett ítéletekről,10
és mai szemmel is nagyon tanulságos Szabédi demonstrációja arról, hogy
miképpen keletkeznek valószínűségi ítéletek abban az esetben, ha több
alanyról állítunk valamit, és ebbe az osztálylogika elemeit is bevisszük. A
kantiánus gondolatmenet elemeit is követve (analitikus és szintetikus ítéletek) olyan osztályozási rendszerre tesz javaslatot, amelyben az ítéletek vagy
megállanak önmagukban, vagy feltételezik egymást. Továbbá: az ítéletek
keletkezésének a folyamatát is fontosnak tartja elemezni, valamint azt,
hogy az értelem metafizikus komponense miként vezet abszurdumokhoz,
paradoxonokhoz vagy jóslásokhoz, mindezt külön-külön is át kellene tekinteni, mert mint extremitások az illogikum világát fedik fel.
Ami az általános ismeretelméletet illeti, Szabédi számára a legfontosabb
az, hogy a dolgot és a dologgal kapcsolatos gondolatunkat, azaz a gondolkodást és a gondolkodás tárgyát egyszerre fogjuk fel. Ez a szimultaneitás
lehetővé teszi, hogy ne a tárgyi rendszerösszefüggésekben gondolkodjunk,
hanem gondolat és tárgy korrelátumszerűségében (tehát a fenomenológia
sémája szerint). De Szabédi nem volt fenomenológus, sőt még a Leibnizéra
is emlékeztető módon fogalmazza meg, hogy a dolgoknak anyagi magjai
vannak, kis pontocskák, amelyek abszolút hasonlók. „Egymás mellett, ab-

9 Jules Henri Poincaré (1854 – Párizs, 1912) matematikus, fizikus és filozófus; a
konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója. Poincaré szerint az axiómák
nem szintetikus a priori természetűek, és nem is tapasztalatiak, hanem konvenciók,
valójában szabályos burkolt definíciók, amelyeket a logikai alapelvek figyelembevételével alkotunk meg. A tudományos törvényeket is valószínűségi értékkel bíró hipotéziseknek tekintette. Tudományfilozófiai munkái: Tudomány és hipotézis (1901); A tudás
értéke (1904); Tudomány és módszer (1908) a korban közkeletű olvasmányok voltak.
10 John Stuart Mill: A deductiv és inductiv logika rendszere I–III. Budapest, Franklin Társulat, 1873. című munkáját Szász Béla, a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetem filozófiaprofesszora fordította magyarra; a tanulónemzedékek kézikönyvévé vált logikai kérdésekben.
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szolút hasonlóság – azonosság, úgy is mondhatnám tehát: azonos pontocskák. Csakhogy az azonosság kizárja a pluralitást. És ez helyén is van.”11
Ebben a fejtegetésben Szabédi a parmenidészi gondolatot reprodukálta,
amely szerint a lét tulajdonképpen csak homogén módon képzelhető el.
Felveti persze, hogy ebből az egyneműségi relációból a különneműség (azaz
pluralitás) hipotézise alapján lehetne kitörni. De a Napló műfaja nem mindig kedvez ennek. „Nem tiszta a fejem”,12 jegyzi meg. És többet nem is
bukkannak fel az érzékelés heterogenitására vonatkozó reflexiói (látásérzeteimet csak követik a hallásérzeteim ugyanazon eseményben), amelyek
elemzésében Einstein és Picasso gondolatait is fel szerette volna használni.
Végső célja az volt, hogy kozmikus, azaz egyetemes ítéleteket, olyan
ítélésformulákat alkosson, amelyek úgy determinálnak, hogy nem végső
determinánsok. Ha ugyanis minden meghatározott, azaz a determinizmus
legerősebb formája érvényesül, akkor determinizmusról már nem érdemes
beszélni. A kontingenciának, akcidenciának valamelyes helyet, szerepet
fenn kell tartani. Bizonyos akcidentalizmus megóv bennünket a túlzottan
erős determinációtól, és ezt éppen a marxi determinációelmélet egy igen
frappáns aspektusának a kifejtésével véli igazolni Szabédi.
„Ha a szellemi jelenségeket degradálom és megvonom tőlük
a jogot az önálló szereplésre, ill. ha az érvényességüket megszorítom olyanképpen, hogy csak faktumoknak tekintem és megvonom tőlük az irányítás jogát, azt prédikálván, hogy ők maguk
is irányozottak s a cselekvésnek ennélfogva elégtelen alapjai,
akkor erre vonatkozó megállapításomnak az érvényességét is
meg kell szorítanom azzal a megokolással, hogy csak labilis, elfolyó jelentősége van. Maga Marx is, mondotta Aradi Viktor,
sőt én is, ‒ tette hozzá „logikusan” ‒ csak egy terméke a korabeli determinánsoknak.”13

Említettük, hogy ennek a koncepciónak szerves eleme az okságról-célszerűségről alkotott felfogás, amely szintén kapcsolódik a determinizmus-

11 Diárium. 167.
12 Diárium. 169.
13 Uo.
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hoz. (Itt jegyezzük meg, hogy nyilvánvalóan a szabad, autonóm szellem
kíván egy személyes álláspontot kialakítani a korban oly elterjedt koncepciókkal kapcsolatban. Állást foglalni a determinizmus-indeterminizmus
kérdésében akkoriban hozzátartozott a hétköznapi társalgáshoz is, sznob
társalgási téma volt, itt persze jóval többről van szó.) Szabédi ugyanis abból
indul ki, hogy az okság általános természettörvény, ami nem felcserélhető
az okság intellektuális szemléletével (Kant). Az okszerűség mellett aztán
utal az emberi cselekvést jellemző célokra, célszerűségre, megjegyezvén,
hogy az oksági hálózatok-láncolatok determinisztikus rendszerében a célok
az akarati komponenst képviselik mint determinisztikus relációt. (Csak jelezzük, hogy a kortárs okságelméletek – Mario Bunge, Hempel – a kellőképpen nagyszámú oksági láncolatokban értelmesnek tartják az
indeterminációs viszonyt, ha az okként megnevezett elemek kellőképpen
távol vannak a következményekkel megnevezett elemektől. De vannak más
megfontolások is, például az együttes okok közös kutatásában – hatásaiban
megjelenő indetermináltság). Természetesen az akaratot a célokkal összekötni lehetséges, de ezzel a társadalmi törvények területére kerülünk,
Szabédi pedig továbbra is csupán természeti összefüggésként gondolja az
akaratot (például, mint Isten akaratát). Itt azonban meg kell jegyeznünk,
hogy a cselekvés ‒ cél(ok) ‒ tartalom viszonyai az arisztotelészi elképzelésekben viszonylag pontosan tisztázottak, ezen a területen Szabédi spekulációja nem eredeti. Pedig éppen ő maga mondja a természeti eredeti értelmét tisztázni igyekezvén, hogy „mindig vigyázni kell a régiek okoskodására.”
A társadalommal kapcsolatos gondolkodását szükségszerűnek tekintette. Véleménye szerint az állam az emberi társadalom, amelyben az együttélés (szimbiózis) a törvény, az összekötő kapocs pedig az ész. Olvasott szerzői Achille Loria: Az archeológia feladata és iskolái; Durkheim: A szociológia
módszere, Comte Course de sociologie positive-ja, Hobbson nemzetgazdasági
munkája: A vagyon tudománya stb. Az emberi társadalom olyan képét kívánja nyújtani, amely a hominida evolúcióját és együttélését kutatja. Benne a vallásnak és az észnek ki kell békülnie. Átgondolandónak tekinti a
munkamegosztás eredendő eszméjét, s kifejti, hogy a szocialisták elképzelése az egyenlő startról tévedés. A kommunista újraelosztás elvét is elutasítja, de az elosztási viszonyok radikális megváltoztatása mellett érvel.
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Aradi Viktorral14 folytatott vitájában – már amennyire a Diárium hasábjain folytatott kommentárokat vitának lehet nevezni – nyíltan elutasítja
a történelmi materializmus világnézetét, de a tudományt magát is. A polgári társadalom alapja voltaképpen (a morális alapja) a szabad akarat, még
akkor is, ha valamely adott polgári társadalom tagjainak legnagyobb része
determinista is; a véleményeket nem oktrojálja másra. „Azt hiszem, egy
olyan állam, amely moraliter (és nem tudományosan) a történelmi materializmus álláspontján van és épült fel, nem tűri meg a sajtószabadságot és
egyáltalán nem tűri meg a szabadságot.”15 Antal Márk16 merev determinizmusával, a történelmi személyiség koncepcióját tagadó álláspontjával
vitatkozik, de azt sem fogadja el, hogy az osztályharc dinamikája a történelem egyéb mozgását leírná. Azt sem tudja elfogadni, hogy a történelmi
materializmus alapján felépített társadalmi utópia tagadja a morális felelősséget, hiszen amennyiben a meghatározottság teljes, a gondolkodási és cselekvési szabadság – s így a felelősség is –, értelmetlen fogalmak.
Konklúziója szerint – és ez a ma szempontjából sem érdektelen megfontolás – „a polgári társadalom akkor vált labilissá, amikor az igényeket mesterségesen felnövelte”.17 Ezzel összefügg, hogy a történelmi mentalisták

14 Aradi Viktor (Pankota, 1883. február 22. – Szovjetunió, 1937 táján) szociológus, történész, publicista. 1925-től a Jövő társadalma címmel indított társadalomtudományi és szociálpolitikai lapot, amelyben a történelmi materializmust mint tudományos világnézetet képviselte. Az erdélyi magyar társadalomban játszott szerepének a
megítélésében összecsapnak a szélsőséges álláspontok. Romániában megjelent művei:
Hazaárulásom története. Vádemelés, védőbeszéd és levél barátaimhoz (Mv. 1920); A nemzeti kisebbségek kérdése Nagyromániában (Szociológiai tanulmányok 1. Torda, 1922); A
csillagvilágtól a szocializmusig (Kv, 1924); Az emberi társadalom (Kv, 1925); Catarina,
doamna noastră (a hasonló c. 1913-as magyar eredeti román fordítása, Kv, 1928); A
nagy pör (Kv, 1928). Válogatott írásainak kiadása: Mócok földjén (cikkgyűjtemény
Fuchs Simon válogatásában és bevezetésével, Gaál György jegyzeteivel és könyvészeti
összeállításával, 1974).
15 Diárium, 126.
16 Antal Márk (Devecser, 1880. április 18. – Kolozsvár, 1942. október 29.) Kolozsváron megszervezte az 1920 őszén megnyílt zsidó fiú- és leánygimnáziumot, mindkét intézmény igazgatójának választották meg. 1927-ben mindkét iskolát bezárták,
Kolozsvár Magyarországhoz való visszacsatolása után ismét az újra megnyílt kolozsvári
zsidó gimnázium igazgatója lett. A kolozsvári liberális elit megbecsült tagja volt, aki
szintén cikkezett a korabeli sajtóban.
17 Diárium. 127.

403

EME
maguk is a gazdasági viszonyok termékei, s olyasmit kell létrehozniuk, ami
addig még nem volt (azaz az újraelosztásban megvalósuló egyenlőségesdit).
Más oldalról elemzik a társadalmi kérdéseket (boldogságkeresés) a vallási
implikátumok, a valláserkölcsi projektek. Ezeket néha érdekes mesékben
elemzi, amelyekkel azonban itt nincs terünk foglalkozni. (Érdemes lenne
őket pszichoanalitikus összefüggésekben is feltárni.)
Az igazmondás és a hazugság összefüggéseivel az individuáció szempontjából foglalkozik, hangsúlyozván, hogy nem szabad dogmatikus álláspontot elfoglalni egyén és közösség viszonyának a kérdésében. Gyakran
éppen a közösség késztethet önzésre és hazugságra, az individuum egységéről és részmivoltáról szóló elképzeléseket dialektikus összefüggésekben
érdemes és kell elemezni. (Manapság ugyan nem használjuk már az individuum/személy egységéről szóló elképzelést, de a kongruenciáról, azaz a
folyamatos, dinamikus önszervezésről továbbra is beszélünk.)
„Az egyén, a belsőnk – fogalmazza meg Szabédi –, csak a
társadalomban, más egyénekkel szemben szerepelhet egységként. Önmagával szemben áll, megoszlik. Vagy elemi duplexség, vagy rétegződő többség. Ritka ember ismeri saját magát,
éppen azért, mert önmagával szemben is ragaszkodik ahhoz az
egységhez, amit a többi emberekkel szemben mutat. Az emberekkel szemben ugyanis a dolog úgy áll, hogy valahogyan minden esetben kiadódik az egység.”18

Szabédi a társadalompszichológiai szempontokat is filozófiai relevanciával rendelkező perspektíváknak tekinti, amennyiben a szerepviselkedést
individuális lényegnek tartja, amely szervezőerővel bír az immanens összefüggésekre. Másrészt, a filozófiában mindig is megvolt az az elképzelés – a
kanti filozófiában, majd Félix Guattari és Gilles Deleuze elképzeléseiben ‒,
hogy az individuum a maga egészlegességében csak egy ideális határérték,
amely egy individuális részekből folyamatos összeszerveződésben levő, másodlagos, dinamikus és hiányos „egységről” alkotott elképzelést takar.
A húszéves unitárius teológus naplója olyan gondolkodó főről szól, aki
nagyon komolyan vette az alapozást. Filozófiai szempontból rendkívül

18 Diárium. 177.
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fontos életbeállítottsága, hogy látni akarta valamilyen értelmét az életnek
önmagában és általában. Rendkívül vonzó az a szókratészi álláspontja,
amely szerint mindenről kell elmélkedni (a lényeg az – például –, hogy a
többől több lesz, a kevesebből pedig kevesebb). Azt mondhatjuk, hogy
elemeiben érdekes, konzisztens világképet épített fel, amelyben az egyetemes összefüggések logikáját kifejező törvények léteznek, s azok ismerete
igen fontos, jóllehet nem menti ki a törvényt magát. Átlátta a társadalmi
viszonyok és mozgás fő erővonalait, és egy morális alapú társadalomképet
alakított ki elemeiben. A gondolat korlátlan autonómiáját képviselte, de
konstruktívan élt a szkepszis és kritika lehetőségeivel. Jóllehet nagy reményekre jogosító filozófiai irányát nem folytatta, csupán a Diárium-beli reflexióival is mindenképpen helye van az erdélyi magyar filozófia hagyományaiban.
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Tordai Zádor életműve

Tordai Zádor (eredeti családnevén Albon) 1924. augusztus 24-én született Kolozsváron. Születésének 90. évfordulóján nemcsak az illendőség
kedvéért emlékezünk meg1 az íróról és filozófusról. Életművének a jelentősége indokolja ezt. Munkássága több irányban bontakozott ki, és e rövid
áttekintésben megpróbáljuk tevékenységének jelentősebb irányait jellemezni.
Miután 1951-ben filozófia szakos diplomát szerzett a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetemen, ott lett tanársegéd, majd 1957-ig a Román Akadémia helyi Történettudományi és Filozófiai Intézetének munkatársa volt. Itt
többek között az erdélyi kartezianizmus történetével, azonbelül Apáczai
Csere Jánosnak, az 1625–1657 között élt jeles magyar filozófusnak-pedagógusnak a munkásságával foglalkozott. Ugyanő adta ki a franciás műveltségű Bessenyei Györgynek (1746/1747–1811), a testőríró-filozófusnak a
munkáit is egy jeles válogatásban.
1957-ben azonban eltávolították Történettudományi és Filozófiai Intézetből. Ennek oka az volt, hogy a kolozsvári Korunk 1957/8. számában egy
tanulmányt közölt, amelyben különvéleményt jelentett be Madách Imre
Az ember tragédiája című, világirodalmi jelentőségű drámájának az értelmezésével kapcsolatosan.2 Ebben azt az álláspontot képviselte, hogy a
tragédia legpozitívabb alakja nem Ádám, hanem Lucifer, mivel az embert
arra inti, hogy a saját fejével gondolkodjék, kritikailag ítélje meg az emberi

1 Megemlékezésünknek fontos kiindulópontja az, hogy Tordai Zádor emlékét
ápolják Medgyesen. Helmuth Julius Knall, a Stephan Ludwig Roth Elméleti Líceum
történelemtanára elküldte nekem azokat az anyakönyvi kivonatokat, amelyekben T. Z.
itteni tanulmányi eredményeit követhetjük. 1936–1940 között végezte itt stúdiumait,
a középiskola V–IX. osztályát. Ezek után a kolozsvári Református Gimnáziumban fejezte be a tanulmányait. 2013. január 24-én a református egyházközség meghívására, a
Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében e sorok írója tartott előadást
T. Z. életpályájáról. 2014. április 1-jén Kolozsváron rendezett az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság – a Magyar Filozófiai Társasággal közösen a kolozsvári filozófus életművének szentelt konferenciát.
2 Jegyzetek „Az ember tragédiájá”-ról.
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történelem eseményeit. Másfelől a dráma legpozitívabb részének a falanszterjelenetet tartotta, amelynek tanulságát abban fogalmazta meg, hogy a
közösségnek az egyén életét kell fenntartania – a közösségnek ebben és
nem önmagában van az értelme. Ezek a teoretikus elképzelések ellenkeztek
a korszak hivatalos irodalomtörténet-írásában képviselt nézetekkel. (Lukács György, a már akkor Európa-szerte ismert, marxista filozófus hivatalosított kanonikus álláspontja szerint az egész Tragédia reakciós mű.)
1960-ban Tordai Zádor áttelepült Budapestre, és szakmai pályáját a
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének a munkatársaként folytatta. Tevékenységét teljes mértékben főleg a kortárs francia filozófia magyar receptálásának és adaptációjának szentelte. 1964-ben jelent
meg a Márkus Györggyel közösen írott Irányzatok a mai polgári filozófiában című kiadvány3, amely a magyar nyelvterületen első ízben biztosított
lehetőséget arra, hogy az érdeklődők a kortárs filozófia legfontosabb áramlataival és szerzőivel kapcsolatba kerüljenek. Nemzedékek diákjai – köztük
e sorok írója is – tankönyvként használták e könyvet. Ebben Tordai Zádor
két nagy fejezetet jegyzett (Egzisztencializmus és Katolikus filozófia). Az egzisztencializmus első korszakának alkotói között Martin Heidegger és Karl
Jaspers filozófiai nézeteinek az összefoglalását találjuk. Ez a német gondolkodók nézeteinek pontos megértéséről tanúskodik. Ez alkalommal hadd
emeljük ki a Martin Heideggerrel kapcsolatos összefoglalást, hiszen köztudomásúlag, a fundamentálontológia bizonyos alapvető elképzelései az
egész 20. századi és a posztmodern filozófia számára is döntő fontosságúak
voltak, és megkerülhetetlenné váltak. Ezek nyomán az egész létfelfogás
módosult. „A tulajdonképpeni lét – értelmezte Tordai Zádor Heideggert
– el kell, hogy forduljon a tudományoktól és a társadalomtól. Ez csak önmaga felé fordulhat. Önmaga felé fordulva pedig önmagán belül kell, hogy
felfedezze és fel is kell fedeznie az alapvető struktúrát. Ez az alapvető struktúra minden konkrét létezési formán túllépő, önmaga azonban nem léphető túl. A konkrét létezési formák túlléphetők a végső létezési formában,
amely az alapvető forma kifejeződése. Az ember életében egyetlenegy dolog
van, amely nem léphető túl és ez a halál. Így a végső forma és az alapvető
struktúra nem lehet más, mint a halálért és a halál előtt (ezt nem idő sze-

3 Irányzatok a mai polgári filozófiában. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964.
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rint, hanem bizonyos értelemben térbelileg értve) való lét: a halállal szemközt való lét.”4 Akik ismerik Martin Heidegger roppant bonyolult frazeológiáját (a bonyolultságot az implicit belső hivatkozások nagy száma
miatt állítjuk), azok tudják, hogy milyen nehéz egyértelmű tartalmi összefoglalásokat adni. Tordai Zádornak mindig sikerül: páratlan karteziánus
világossággal, pontossággal és egyértelműséggel fogalmaz. Amelyet természetesen csak az érintett gondolatok mélységi megértése alapján lehet megtenni.
Tordai Zádor legnagyobb életvállalkozása azonban Jean-Paul Sartre életművének a magyar átültetéséhez és értelmezéséhez kapcsolódik. Ennek
középpontjában Sartre két monumentális műve, a L’Être et le Néant (1943),
valamint a Critique de la raison dialectique (1960) állott. Az előbbivel kapcsolatos értelmezés struktúráját pontosan kiadják a Tordai Zádor által a
fejezetben használt alcímek: Sartre terminológiája; Az egzisztencia; A megismerés; Ateizmusa; A lét és a semmi viszonya; A lét, az anyagi világ, vagyis az
önmagában létező; A semmi, a szellem, az önmagáért létező; A semmi; A hiányelmélet; Az Egyén és Másik; Az alapvető viszony: a konfliktus; A sartre-i
szabadságelmélet; A szituáció; A felelősség. Tordai Zádor természetesen bírálta is Sartre nézeteit: szemére vetette polgári osztálykorlátait (a kor uralkodó
marxista ideológiai felfogása szerint a polgári osztályhoz tartozás bizonyos
felfogásbeli korlátozottságot jelent, aminek alapja a polgári osztálytudat
történelmi meghatározottsága). Szintén kritikai megjegyzése a léttel kapcsolatos bizonyos metafizikusság, illetve az egész koncepció ellentmondásossága. A Dialektikus ész kritikájának szentelt összefoglalás rövidebb,
ebben Tordai úgy gondolja, hogy Sartre saját egyénfelfogását akarta összekapcsolni a történelmi materializmus perspektívájával, de ez utóbbiban
nem mélyült el eléggé. Nem ismerte el a természet dialektikáját sem, azt
csupán egy szemléleti perspektívának tartotta.
Az irányzatok a mai polgári filozófiában további fontos fejezeteket tartalmaz a kortárs neotomizmus filozófiájáról, Jacques Maritainról, a jezsuiták
filozófiájáról. Továbbmenően pedig a modernista irányzatoknak, azaz
Teilhard de Chardin filozófiájának és a perszonalizmusnak szentelt elemzéseket Tordai Zádor. Külön ki kell emelnünk, hogy a teilhardizmus kapcsán

4 I. m. 54‒55.
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olyan eszmei irányzatokkal is foglalkozott a szerző, mint Léopold Sedar
Senghor nézetei vagy a négritude mozgalom – ezek egyfajta kitekintést jelentettek a korban, amely messzemenően korlátozta az információkhoz
való szabad hozzájárulást. (Kádár János Magyarországán valamiféle enyhülés, nyitás csak az 1956-os forradalmat lezáró retorziók végével, 1963-tól
vette kezdetét). Tordai Zádor a vallásfilozófiák és a perszonalizmus bírálatában is azokat az elveket érvényesítette, amelyek a marxista ideologikus
filozófia társadalmi utópiájából következtek: mennyire tud hozzájárulni
egy filozófiai-világnézeti rendszer a kapitalizmus általános kritikájához, stb.
Ilyen értelemben például a perszonalizmust (a baloldali értelmiség ideológiájaként) a neotomizmushoz és chardinizmushoz viszonyítva pozitívabb
jelenségnek tekintette.
Az a könyv, amely révén Tordai Zádor neve ismertté (és bizonyos értelemben – ha ezt egy filozófusról el lehet mondani – híressé) lett, az Egzisztencia és valóság volt5 – noha mindössze 1500 példányban jelent meg,
1967-ben. A könyv Bevezetésében Tordai Zádor egyértelművé tette célját:
„a marxista kritika egyik megoldandó feladata a sartre-i egzisztencializmus
tartalmi kritikája”. Ekkoriban az egzisztencialista írók művei már kezdtek
ismertté válni Közép-Kelet-Európa országaiban is. Mint minden igen hatásos eszmei rendszert, ezt is kritikailag kellett feldolgozni, nehogy a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a haladó értelmiség ideológiai szempontból „megtévelyedjen” – ez a szempont ma már nem minden esetben
nyilvánvaló a mai nemzedékek számára. Mielőtt a szakfilozófiai kérdésekkel kapcsolatban jellemeznénk a Tordai-féle megközelítést, hadd mondjuk
el, hogy az egzisztencializmus igenis nagy hatású filozófia volt, amelynek
üzenete a szépirodalomból és a drámákból, Camus paraboláiból is áradt.
Ennek az üzenetnek a tartalma pedig az volt, hogy az emberek mélyedjenek el „szituativitásukban”, azaz tudatosítsák és dolgozzák fel léthelyzeteiket, artikulálják a konfliktusaikat és választásaik, valamint felelősségük
eredőit, fogják fel önmagukat mint helyzetüknek, konfliktusaiknak és választásaiknak a szintézisét. Továbbmenően, hogy tudatosítsák „szabadságra
ítéltetésüket”, hogy tehát nem hozhatnak olyan döntéseket, amelyek a szabadsággal ellentétesek, sőt csak olyanokat, amelyek azt igénylik és kiteljesí-

5 Egzisztencia és valóság. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.
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tését szolgálják. A marxista filozófia-ideológia pedig az osztálymeghatározottságból és hivatásból indult ki, állítván, hogy a munkásosztály – legyőzvén történelmi inerciáját – az össztársadalmi jövő hordozója, amely az
osztály nélküli társadalomhoz fog elvezetni a szocializmus építésének a folyamatában. Ez az alapvető érték, amelynek mindent alá kell rendelni. Az
elidegenedést – a sartre-i egzisztencializmusnak is kulcsfogalma – nem lehet csupán az individuális önazonosság visszaállításának az útján felszámolni. A reális önképnek – hangsúlyozta Tordai Zádor – társadalmi és egyéni
szintűnek kell lenni. „Társadalmi szinten ez az emberiség fejlődésének reális perspektívájának a felismerését jelenti.”6 A szerző részletesen bírálta
Sartre szabadságelméletét is, és azt lényegében abban marasztalta el, hogy a
szabadságot – itt is – metafizikusan azonosította egy történelmi korszak
jellemző szabadságeszményével (itt az individuális polgári szabadsággal).
Tordai Zádor elemzéseinek pozitívuma ebben az esetben is az volt, hogy
Sartre műveinek beható ismerőjeként pontosan és komplexitásában idézte
fel a francia filozófus gondolatmenetét és argumentációját. (És ezért ebből
a könyvéből is nemzedékek tanultak, e sorok írója is. Nem beszélve arról,
hogy a kötet egyharmada eredeti Sartre-szövegeket tartalmazott…) Néha
azonban olyasmiket is állított Tordai Zádor, ami még a korszak legmerevebb dogmatikus marxista érveléséből sem következett.
„A távlati perspektivikus szabadság, a kommunizmus szabadsága nem a mennyből száll a földre, hanem azt a jelen átformálásával lehet és kell megvalósítani. Alapjait a jelenben kell
megvetni, kezdeteinek a megvalósítását a jelen tartalmazza.”

Személyesen is ismertem Tordai Zádort, akinek természetében volt a
kritika. Fel nem foghatom, hogy milyen „kezdeteket” látott a jelenben…
„A kommunizmus szabadsága csak a ma létező szabadságformákból kiindulva, azok kiszélesítése és átalakítása által valósítható meg éppen úgy, ahogy a kommunista gazdaság is a jelenből fejlődik ki. Az elmondottak azt jelentik, hogy az általános
emberi szabadság az osztályszabadság valóságából, annak – a

6 I. m. 61.
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társadalom átalakítására támaszkodó – átformálásával válhat realitássá.”7

Jóllehet a létezett „szocializmusokban” megvalósult a dolgozó osztályok
emancipációja egy bizonyos tekintetben, mégis, az nem hogy szocializmus,
hanem még csak sikeres államkapitalizmus sem volt, hanem „az új osztály”
(a pártelitek) által megvalósított autoriter és autark rendszer, rosszabb esetben totalitarizmus, diktatúra. A könyvben nagyon fontos fejezetek azok,
amelyek az egzisztencializmus kibontakozásával és szakaszolásával, Sartre
eszmei fejlődésének, a marxi filozófia asszimilációja felé mutató útjával
foglalkoznak. Tordai Zádor ismét A dialektikus ész kritikájának alapkoncepciója felé fordult, és módszertanilag fontosnak tartotta Sartre dialektikus gondolatát a történelem totalizációkban kibontakozó mozgásáról,
amelyben a nagy társadalmi csoportok praktikus cselekvése, önaffirmációja
jelenti az ontológiai realitást (nincs tehát külön elvont ontológia és külön
társadalmi cselekvés, az ontológia a társadalmi cselekvés és tevékenységösszefüggések maga).
1970-ben jelent meg Az elidegenedés mítosza és valósága című könyve,
amelyben Tordai Zádor a marxi elméleti és fogalmi rendszer kereteiben
tárgyalta az egzisztencializmusban és a kor filozófiájában is oly nagy „karriert” befutott elidegenedésfogalmat. Rámutatott arra, hogy – jóllehet az
elidegenedésproblematika tudati összefüggéseket is involvál – annak végső
alapja másban keresendő. Az elidegenedést Marx eldologiasodáselméleti
összefüggésébe helyezte. Reifikáció és (pénz) ‒ fetisizáció –, ezek azok a
viszonyok, amelyekben a jelenséget érteni kell.
„Valóságos leírásunk során – írta a szerző – a reifikáció közvetítő jellegéről, vagyis mediációról beszéltünk. Ez részben azt
jelentette, hogy az eldologiasulás az elidegenedés közvetlenebb
és konkrétabb formája. Másrészről viszont a reifikáció egyúttal
az a determináció-együttes is, amely közvetlenül átfogja az
egyén létét. A mechanikus, lineáris típusú determinizmuskép

7 I. m. 107.
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alapjait közvetlenül éppen ebben a tényben kell keresni. Ez
utóbbival viszont szervesen összefügg a fetisizáció jelensége.”8

Ebben a könyvben mutatkozik meg leginkább, hogy Tordai Zádor
mélységében ismerte a marxi műveket, a marxi megközelítésmód sajátosságait. Az elidegenedés kérdésének a tárgyalásában is három marxi perspektívát mutat be, meggyőző módon. (Ez a munkája kétségkívül ma is haszonnal forgatható, amit azért is fontosnak tartunk megjegyezni, mert a
negyedszázados anatéma után a Marx-stúdiumok kezdenek visszatérni a
közép-kelet-európai egyetemi katedrákra is.) Néha a korabeli, nagyon bonyolult szakfilozófiai terminológia szinte elfedi az elidegenedésproblematika
tulajdonképpen tartalmát. A vita voltaképpen arról folyt, hogy miképpen
állítható helyre az a viszony, amelyben a munkaerejével közvetlenül rendelkező munkás valóban rendelkezik azzal. Tehát rendelkezik a benne megnyilvánítható eleven, alkotó értékekkel, amelyek a kapitalista áru- és pénzviszonyok rendszerében így soha nem mutatkoznak meg számára. Csak az
eleven munkának ez a felszabadítása vezethet a valóságosan szabad emberek társadalmához. Ezen az úton pedig a kapitalizmust kell elsősorban felszámolni, mint a par excellence eldologiasító rendszert stb.
Tordai Zádor a marxi elmélet talaján álló, annak terminológiáját és
szakirodalmát kiválóan ismerő tudós, filozófus volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindvégig excesszíve megmaradt volna a marxi elméletben
gondolkodó elmének. Nem, kialakította a saját funkcionális terminológiai
rendszerét és argumentációs stílusát, valamint logikáját, amelyet aztán sikerrel alkalmazott az olyan rendkívül bonyolult összefüggéseknek az elemzésében, mint amilyen a nemzet és a nemzetiségek viszonya (erre erdélyi
származása9 nyilván egyenesen predesztinálta). Egy 1974-ben megjelent
könyvében a nemzetiségi kérdés megoldására mindig citált lenini önrendelkezési elvet például úgy „írta felül”, hogy az a problémának csak egy

8 Tordai Zádor: Az elidegenedés mítosza és valósága. Kossuth Könyvkiadó, Budapest,
1970. 116.
9 Ami viszont abban is megnyilvánult, hogy egy szépséges esszét szentelt a kiemelkedő erdélyi építésznek, írónak, művészettörténésznek, Kós Károlynak. Emellett
értő elemzéseket szentelt a filozófus Bretter György esszéinek, Benkő Samu művelődéstörténeti tanulmányainak, Páskándi Géza drámáinak stb.
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részét fedi le. Ugyanis, feltételezi, hogy a nemzet önrendelkezése reális tény,
tehát mindig egy függelmi viszonyt jelent be. Másfelől hosszasan foglalkozott a nemzet vigurozitásának a kérdésével, túlmenvén az „illuzórikus közösség”-definíció általánosságain. Álláspontja az volt, hogy a nemzet – mitológiája által, amelyben a történelemről folyó viták a soha véget nem érő
tartalom – mintegy perszonifikálja, minősíti és tettekre alkalmasítja magát
(amelyek aztán vagy realizálhatóak, vagy látványos bukásokhoz vezetnek).
(Vagy lehetségesek nemzetek – gondoljuk csak tovább Tordai tipológiáját
–, amelyek nem rendelkeznek projektekkel, de nagyon is tartalmasítani
tudják a kedvező történelmi konjunktúrákat.) Ezekben a fejtegetésekben
már inkább megmutatkozik Tordai Zádor gondolkodói eredetisége, jóllehet arról nem mond le – a kor cenzúraviszonyai között nyilván nem is
mondhat le –, hogy a reális nemzeti kibontakozás, amelyben a reális nemzetiségi identitások is kibontakozhatnak, a realizált szocializmus keretfeltételei között jöhet csak létre.
Ezt a kérdéskört aztán Tordai Walter Benjamin életműve kapcsán gondolta tovább. 2011-ben jelent meg kiemelkedő fontosságú tanulmánya,
amely a nemzeti problematikát az európai zsidóság asszimilációjának a történelmi kontextusában elemezte.
„Minden nemzet asszimilál, helyesebben, beolvaszt. Ennek
csak erőszakos és szélsőséges formája a nemzetiségek nyílt elnyomása. Természetes formáját azok a szellemi folyamatok és
általános társadalmi tendenciák alkotják, amelyek – különböző
módon – részleges »egységek« beolvasztására törekednek. Az
európai nemzeti szellemet a másként élő, gondolkodó, beszélő
és cselekvő embercsoportok elnyomása, elutasítása, leigázása,
kiutasítása (később kiirtása) jellemzi. A beolvasztás, az összeolvasztás visszája a kifelé irányuló tagadás: mind a kettő a másság
tagadását jelenti. […] Az intolerancia a nemzethez tartozás
egyik önmeghatározó vonása: legkönnyebben és leghatásosabban más etnikai csoportokkal szemben valósul meg.”10

10 Tordai Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó, Walter Benjamin? Múlt és
Jövő Kiadása, Budapest, 2011. 72.
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A nemzet leginkább kulturálisan asszimilál, a zsidóságot azonban vallási-kulturális okokból nem lehet asszimilálni. Ezért ezzel a nagy társadalmi
közösséggel kapcsolatban Európában mindig megmaradt a látens tagadás
viszonya, amely a nagy társadalmi forrongások idején láthatóvá válhatott.
Másfelől, az immanens kitagadottság állapotában levő zsidó szellemek,
gondolkodók vagy egész embercsoportok – e kitagadottság tudatában – azt
az egész viszonyrendszert akarták felszámolni, amelyben ez lehetséges. Innen a sajátos viszonyuk a messianisztikus ideológiákhoz, illetve azért vállalják fel azokat mindig olyan könnyen. Walter Benjamin végigjárta és végig
is gondolta ezt a pályát. Nem csak az ő számára érvényes paradigma, hogy
a forradalom megváltás, a forradalom fogja a világ ellentétekre hullott darabjait összerakni. Mind a cionizmus, mind a kommunista marxizmus
olyan ideológiai képletek, amelyek fenntartják a másságot, és tagadják az
asszimilációt. Tordai Zádor az európai zsidóság eme rendkívül komplex
viszonyait és választásait mesteri dialektikával mutatta be, ugyanakkor értő
elemzője volt W. Benjamin pályájának is. Módszerével kapcsolatban csak
annyit jegyzünk meg, hogy itt már megmutatkozik a hegeli és marxi társadalmi-történelmi dialektikát nemcsak asszimiláló, hanem saját szemléletté
és módszertanná alakító gondolkodó elemző ereje.
Abban a korszakban, amikor a marxista filozófia érdeklődése messzemenően a gyakorlat, a társadalmi tevékenység, a cselekvés felé fordult, Tordai
Zádor a korszak nehézkes szakfilozófiai stílusától teljesen eltérő, a már említett saját dialektikus társadalomfilozófiájában lefektetett módszerrel elemezte a cselekvés11 kérdését. Lényegében az alany és a tárgy kettősségéből
indult ki, és a cselekvés kritériumának döntően a megváltoztatását kiemelve, arra a folyamatra hívta fel a figyelmet, amelynek a során az alany tárgyiasul, valamint a tárgy alanyiasul. Ebben az aktív kölcsönviszonyban egymásra és egymásba hatnak, de egymástól függetlenül léteznek, természetesen
a megváltozott formákban. Ugyanakkor ez a folyamat fontos ismeretelméleti összefüggéseket tartalmaz (a tárgyat értelmezzük, megismerjük), de
axiológiai elemek is megjelennek benne. Amennyiben a tárgy értünk-valóvá válik, nyilván értékességi kritériumokkal is minősítjük, rangsoroljuk azt.
A cselekvések egy bizonyos értelemben teleologikusak, a munkafolyamat-

11 Tordai Zádor: A cselekvés hálója. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
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ban nyilvánvalóan. Azonban Tordai Zádor elemzésében nem minden cselekvés munka, és a cselekvések inkább egy közösségi viszonyrendszerben
értelmeződnek és értelmeződnek át. Ebben megvan a szituativitás és a
totalizációs mozgás is – nem nehéz itt felfedezni a Tordai Zádort a francia
egzisztencializmus (Sartre) felől ért hatásokat, amelyek érdekes módon itt
váltak szervessé. E logikus és tetszetős fejtegetések folyamán továbbra is az
a meggyőződésünk, hogy Tordai Zádor soha nem adta fel, sőt tovább fejlesztette a karteziánus gondolati és írásbeli stíluserényeket (clara et
distincta!), ez a franciás világosság és a szó jó értelmében vett könnyed érthetőség kiemelt helyet biztosít neki a korszak magyar filozófusai között.
Bízott saját gondolati instrumentumaiban, és ezért lehetett autonóm gondolkodó. Ugyanakkor munkája szakmailag is messzemenően megállja a
helyét a nem kisszámú és értékes kortárs összefoglalások és kutatások (Lukács György, Tadeusz Kotarbiński, a jugoszláviai Praxis folyóirat köré szerveződött teoretikusok) között.
Tordai Zádornak voltak más, kimondottan a szakfilozófia területére tartozó összefoglalásai is. Ezek között itt most a felelősségről írott munkáját
említjük, de mivel ennek a gondolatmenete jóval bonyolultabb, mintsem
akár egy néhány soros összefoglalásban is megkockáztatnánk-merészelnénk
összefoglalni, álljon itt ehelyett a szerző saját szinopszisa.
„A felelősség abból jön létre, hogy tetteink másokra is hatnak. Csak tetteink mások által elszenvedett következményeiért,
ezek mértékében vagyunk azokkal és csak azokkal szemben felelősek, akiket a hatások értek. A felelősség tehát a cselekvés által létrehozott, egyének közötti viszony megfordítása. Minthogy a hatásokat sem szándék, sem cél, sem körülmények nem
befolyásolják, ezek semmiben sem módosíthatják a felelősséget.
Ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történtté tenni. Viszont ki lehet javítani az okozott károkat, és lehet megfelelő
kárpótlást adni értük. Amivel helyreállítódik az az egyenlőségi
viszony, amelyet a tett alárendelő hatásai megtörtek. A felelősség következésképpen akkor is egyének közötti marad, amikor
többen cselekszenek, bármilyen formában, együtt. Kollektív,
közös felelősség tehát nincsen. A közös cselekvések összekapcsolódó hatásai viszont nem csökkentik, hanem az összekapcsolódások jellege szerint kiterjesztik és megsokszorozzák az egyének
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felelősségét. Ha a cselekvés teremt felelősséget, akkor a nemcselekvésből nem következhet semmilyen felelősség. Számonkérés mégis létezhet és létezik. Csakhogy amikor például a törvény bünteti a segélynyújtás elmulasztását, akkor nem a
nemcselekvést sújtja, hanem a törvény megszegését.”12

A szolidaritás erkölcsi értelemben erősíti fel a felelősségvállalás erejét,
azonban ez attól is függ – figyelmeztet Tordai Zádor –, hogy az elfogadott
közös erkölcsben mennyire erősek a szolidaritással, segítségnyújtással kapcsolatos parancsok. A közös erkölcs alakítja ki a felelősség vállalásának igényét, és határozza meg a felelősség megvalósításának követelményrendjét.
Végső soron a felelősségnek kellene helyreállítania az emberek közötti
egyenlőséget. A holokauszt tragikus világtörténelmi tapasztalata továbbra
is arra int, hogy ezeket a korántsem elvont kérdéseket naprakész formában
kell tartani. Nem szabad egy pillanatra sem kitérni az egyenlőtlenség, szolidaritáshiány, felelőtlenség oly gyakori jelenségeinek felszínre hozatala, elítélése elől. Továbbmenően a minden szintű és minden oldalú nevelésben,
kommunikációban, ahol a szükséges csoportterápiákban a felelősséget,
szolidaritást középponti helyre kell állítani.
Az 1989-es fordulat után Tordai Zádor kiemelt publicisztikai tevékenységet folytatott, figyelemmel kísérte – a filozófiai értelmezést és saját teoretikus meggyőződését középpontba állítva – a térség országainak és társadalmainak politikai evolúcióját.13 Emellett, mivel végre sokat utazhatott,
főleg Itáliában és Franciaországban, a tájnak, a művészeteknek, a hely embereinek és szellemének szentelhette szenvedélyes érdeklődését. Sok emlékezetes esszé született ezekből az absztrakt filozófiánál jóval életesebb perspektívákból.
Ez a rövid összefoglalás is jelzi, hogy Tordai Zádornak a korszak jelentős
magyar marxista gondolkodói között a helye, életműve – éppen gondolkodói autonómiája és dialektikus teljesítménye folytán – egyáltalán nem kopott meg, maradandó értéknek bizonyul. Tordai Zádor azonban nem csak
békés szakfilozófus volt. Nyíltan megvallotta politikai hovatartozását, opci-

12 http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_
id/2365/
13 Tordai Zádor: A nap árnyékában. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2000.
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óit akkor is, amikor az egyáltalán nem volt problémátlan, nem volt könynyű. 1968. augusztus 21-én Heller Ágnes, Márkus György, Márkus Mária
és Sós Vilmos társaságában aláírta az ún. korčulai nyilatkozatot, amelyben
az öt budapesti magyar értelmiségi a Varsói Szerződés csapatainak csehszlovákiai beavatkozása, a prágai tavasz eltiprása ellen tiltakozott. Részt vett a
szamizdat Bibó-emlékkönyv szerkesztőbizottságában. A párizsi Irodalmi
Újságban jelent meg 1977-ben a kolozsvári egyetemi tanárral, barátjával,
Tóth Sándorral közösen publikált tanulmánya, a Jelentés Erdélyből, amelyben a Ceauşescu-rendszer elnyomó nemzetiségi politikáját elemezték és
természetesen, bírálták.
Élete utolsó éveit egy súlyos stroke következményeként némán kellett
eltöltenie. 2010. március 12-én hunyt el Budapesten. Barátai, a kor jelentős magyar filozófusai, Heller Ágnes, Radnóti Sándor és Vajda Mihály emlékeztek meg a filozófus gondolati teljesítményéről.

417

EME

EME

Függelék

Az erdélyi magyar bölcselet legújabbkori fája

Balázs Sándor – az erdélyi eszmetörténeti kutatásainak a keretében –
ezúttal arra vállalkozott, hogy összegyűjtse azt a teoretikus (tehát nem minden esetben tisztán filozófiai jellegű anyagot), amely a filozófiát – tudományos szinten – az erdélyi gondolkodásban és kultúrában képviselte,
természetesen magyar nyelven. Hézagpótló munkáról van szó,1 amelynek
az értéke mind az önismeretben, mind a magyar filozófiatörténet kutatásában nagy. Ilyen monografikus összefoglalás a kérdésben mindeddig nem
született.
A kérdés tárgyalását Balázs Sándor az intézményi feltételek megszületésével kezdi. Az előzmények után – ezek a Bod Péter (1760), majd Aranka
Görgy (1793) által teremtett társaságok, kezdemények voltak – az 1859.
november 23-án megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület programatikusan
akadémiai és tudományművelő tevékenysége jelentette a filozófia művelői
számára is azt a feltételrendszert, amely által kapcsolódni lehetett a nagyobb magyar és európai intézményekhez, tudományossághoz. Balázs Sándor kiemeli a sajátosan erdélyi követelmények megfogalmazásának és képviseletének a fontosságát.
Az első korszak az EME működésében 1859-től 1873-ig tartott, azaz az
egyetemalapításig. Ez az évkönyveknek a korszaka, a Brassai Sámuel által
szerkesztett almanachoké, amelyekből öt készült el. Ennek a korszaknak
egyik nagy filozófiai kérdése az élő és élettelen anyag viszonyának, a vis
vitalis létezésének, az evolucionizmusnak a problematikája volt. Brassai azt
az álláspontot képviselte, hogy ugrások vannak az anyag fejlődésében.

1 Balázs Sándor: Bölcselet az Erdélyi Múzeum-Egyesületben. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008.
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A kor szerzői foglalkoztak a tudat problémájával, az anyag kérdésével, a
filozófiai és természettudományos álláspontot elegyítve.
Az egyetem létesítése (III. fejezet) új korszakot jelentett, mert az intézményi változások ahhoz vezettek, hogy a két munkaközösség között rivalizálás alakult ki. Az EME folyóirata azonban helyreállította az arányokat, és
Felméri Lajos személyében a legmodernebb európai kitekintést is képviselhette. Ebben az összefüggésben a főleg a Herbert Spencerről, Nietzschéről
és Schopenhauerről írott munkái bizonyultak fontosaknak. Ladányi Gedeon forradalomkritikája a társadalomfilozófia számára jelentette a gyúanyagot, a kissé konzervatív közegben az ellensúlyt. A másik nagy uralkodó
problémában (filozófiai monizmus vagy dualizmus) a Parádi Kálmán-féle
tanulmányok képviselték az irányvonalat, amelyhez Török Aurél monizmusa és exhausztív ismeretanyagot tartalmazó tanulmányai tették hozzá a
profilt. Balázs Sándor kritikailag állapítja meg, hogy ezek a viták az európai
nyilvánosságban akkoriban már lecsengtek. A társadalomfilozófiában Bartók György biztosította a színvonalat.
1883-tól kezdődően a szakosztályokba való szerveződés jelentette a magasabb színvonal lehetőségét. Ezt erőteljesen meghatározta a Budapest-vidék viszony megjelenítése és tudatos képviselete. Ezen belül az EME szerkesztői egy olyan álláspontot foglaltak el, amelynek az értelmében itt
leginkább egy szemléző, követő álláspont a megfelelő, ugyanis a Jászi Oszkár fémjelezte Huszadik Század radikális társadalomkritikai álláspontja,
valamint az Alexander Bernát-féle nagy programatikus elképzelések követése Erdélyben aligha lett volna lehetséges. Ebben a távolságtartásban bontakozott ki a nagy vita Szász Béla és Öreg János között a filozófia etikai
helyéről a társadalmi vitákat tekintve. Végül egy kantiánus vonalvezetés
adott koherenciát az EME filozófiai profiljának, amely például a neveléselmélet felé – az akaratszabadság, kategorikus imperatívusz alapján – is perspektívákat kínált. Jellegzetesen neokantiánus irányvételt jelentett immár
Comte problematikájának az adaptációja. A filozófiai pozitivizmus mellett
aztán William James nézetei is megjelentek, ami már az amerikai kontinensre való átpillantás bekövetkeztét jelzi. Megjelenik a nietzschei Übermensch-problematika is, de a marxi kollektivizmus bírálata is – egyelőre
Szlávik Mátyás erőteljesen konzervatív szemlézésében. A természetfilozófiában a homogeneitás-heterogeneitás transzcendentális kérdései és egy reflexológiai elmélet jelentették az újdonságot.
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Intézményi okok miatt 1906-tól a jog-és társadalomfilozófiai irány képviselte a bölcselet művelésének a feltételrendszerét, ez utóbbiban pedig a
Bartók György által művelt ismeretelmélet a színvonalat (aki Vaihinger
fikcionalizmusának egy igen jeles kritikáját is nyújtotta). Mellette Somló
Bódog jogfilozófiai iránya említhető, mint valóban elismert teljesítmény,
főleg a bírósági döntések szabadságának a kérdéséről írott publikációival.
Marx gazdasági tanainak is akadt színvonalas elemzője, Navratil Ákos személyében. Magasröptűeknek tekinthetőek a Böhm Károly nyomán, az esztétikai önérték összefüggései körül kialakult fejtegetések. Böhm maga –
magyarázzuk, ahogy akarjuk – sajnos, nem közölt az EME közleményeiben.
1918 után – nem lévén saját orgánumuk – az erdélyi filozófusok az Erdélyi Irodalmi Szemlé ben, valamint a kálvinista sajtóban voltak jelen publikációikkal. Erre a korszakra esik a Böhm-tanítványok nemzedéki fellépése.
Bartók, Makkai és Varga Béla filozófiai és teológiai szempontokat összetalálkoztató világnézete a kisebbségi lét filozófiájához, ehhez a legsajátosabban transzilván eszmei termékhez vezetett, amelynek középponti témája az
erdélyi közszellem volt.
1930 és 1940 között a filozófiai tevékenység is főnixszerűen támadt fel.
Tavaszy Sándor két fundamentális tanulmányt közölt az egzisztencializmusról. Itt már jelen volt Heidegger Lét és idő című műve, mint ahogy
Kierkegaard interpretációja is, mint a korai egzisztencialista perszonalizmus
adaptációja. Tavaszy gondolataiban megjelent az időbeliségben és döntési
szabadságaiban létező kortárs ember paradigmája, az oly szükséges antropológiai perspektíva. Tavaszy azonban a tudomány ismeretelméleti megalapozásának a szükségességét is hangsúlyozta. Igen fontosak voltak Varga
Bélának a hagyományos individualizmuselmélet átgondolásával kapcsolatos elképzelései. Ő egy ún. hyparchológia kidolgozására tett kísérletet. Balogh Artúr és Jakabffy Elemér publikációi a politikai dimenzió igen szerencsés – jogfilozófiai, tudományos – beemelését jelentették a nyilvánosságba.
A falukutatás a közösségi dimenzió teoretikus követését, kezelését is jelentette, amelyben a magyar kutatók a Gusti-iskolához is kapcsolódtak.
1940 és 1947 között már egyfajta „szellemi utóvédharcnak” vagyunk a
tanúi. Ebben kétségtelen színvonalat jelentettek Makkai Ernő filozófiatörténeti (például a Sipos Pál munkásságával kapcsolatos) tanulmányai. A 20.
század uralkodó problematikája azonban jelen van, például Horváth Barnának a fizikai világkép objektív/szubjektív ellentételezéséből a filozófiai
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módszertan hagyományos dualizmusproblémájára rekurráló színvonalas
fejtegetéseiben.
Balázs Sándor hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem kíván valamilyen
paradigma alapján értékelni, „igazságot szolgáltatni”: a tények feltárására és
bemutatására vállalkozott. Ez kétségtelenül sikerült neki: személyek, művek, irányzatok, áramlatok, institúciók egyaránt benne vannak a bemutatásban, és ami talán még fontosabb, az eszmék kibontott intenziójában. Ez
különösen a viták felvázolásában bizonyul rendkívül fontosnak. Ugyanakkor sikerült létrehoznia bennünk egy bizonyos képet arról, hogy mit preferáltak, mivel foglalkoztak az erdélyi filozófusok, ami „felírja” ezt az eszmei
szerkezetet a magyar filozófia és kultúra kontextusában. Megmutatja
ugyanakkor sajátos vonásait is, amelyek letagadhatatlanok: jó értelemben
vett egzotizmusát. Végül is, a filozófiának megvolt a szerepe egy (politikailag is) elszigetelt társadalom tudata beszűkülésének a megakadályozásában.
Közvetítette ugyanakkor az európai filozófia és tudomány kontextuális elemeit is.
A kötetet ugyanakkor követi az EME-ben közölt és EME-vel kapcsolatos, a kötetben említett munkák listája is, amely igen hasznosan egészíti ki
a könyvet, lehetővé teszi mások számára is a kutatás folytatását. Ez a könyv
nélkülözhetetlen az erdélyi filozófia jelenkorának, az EME történetének a
megértéséhez, egyáltalán az erdélyi eszmetörténet sajátos részének (korántsem szintézisének, ahogyan a nagy Hegel elgondolta a filozófiát) számító
filozófia lehetőségeinek, szerepvállalásának a koncipiálásában.
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Carl Schmitt a jelen politikaﬁlozóﬁájában:
polemikus megkerülhetetlenség

Senki nem vonhatja kétségbe, hogy a mai politikafilozófiai diskurzusok
jelentős része Carl Schmitt nézeteihez, azonbelül is politikafelfogásához
kapcsolódik, mely koncepció termékeny lehetőségeket és praktikus megoldásokat tartalmaz és javasol a politikai ágensek reális cselekvési mezőjének
a strukturálására és értékelésére. Tódor Imre könyve – melynek alapja egy
2014-ben sikeresen megvédett doktori disszertáció – a kérdés szakirodalmának példás ismeretével és eredeti szempontú feldolgozásával tűnik ki a
kortárs vállalkozások közül. Munkájának első fejezetében az alapokkal foglalkozik, megemlítve Carl Schmitt eszmei gyökereit, katolicizmusát és etatizmusát, mint olyan motivációs rendszereket, amelyek jelentős szerepet
játszanak a tudományos opciók felé vezető beállítódásokban. Nagyon fontos ennek az életműnek a kialakulásában Juan Donoso Cortésnak, a kiemelkedő spanyol diplomatának, állam-, politika és jogfilozófusnak a szerepe, akinek Schmitt több tanulmányt is szentelt. A német gondolkodó
Cortés decizionizmusát kiemelkedő fontosságú teoretikus opciónak tartotta. Gyors döntések lehetősége szemben a demokráciák bizonytalan, habozó
és ingatag lassúságával – íme, a teoretikus kibontakozások másik fontos
összetevője, amely helyből is az autokratikus, diktatorikus rendszereket
preferálja.
Tódor Imre munkájának a II. fejezete a Carl Schmitt nyugat-európai
recepciója körül legújabban kibontakozott vitát mutatja be, továbbá arra
keresi a választ, hogy miért és hogyan jelennek meg Schmitt 1933–1936
közötti írásaiban a nemzetiszocialista (főképp antiszemita) tanok. Elképzelése azt a hipotézist hivatott igazolni, hogy „Schmitt nem a nemzetiszocializmusból táplálkozott, hanem a már meglévő – főképp etatista és nacionalista – »pozíciói« kerül(het)tek felszínre”. Ki kell tehát emelnünk, hogy itt
egy markáns recepciótörténeti szempontról van szó, amely árnyalhatja az
alapkérdést: náci volt-e Carl Schmitt, avagy nem? Ez a kérdés analitikus
felbontásban érintheti a személyiséget, szakmai és etikai szempontok szerint, érintheti a mű megítélését, ismét szakmai és etikai szempontok sze423
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rint, és megkerülhetetlenné teszi a kérdést, hogy milyen helye és szerepe
lehet a műnek – ha annak vannak nemzetiszocialista „kontaminációi” – a
XXI. századi európai eszmetörténeti referenciákban? (A felelősség kérdése
abban jelentkezik, hogy az elméleti állásfoglalások – ha nem is közvetlenül,
de – konkrét politikai cselekvéseket preferálnak, vagy azokba mennek át.)
Ámbár a rendkívüli olvasottságnak örvendő Carl Schmitt műveinek elemzői nem mennek el ilyen messzire, mégis, végső elemzésben és Európa jövendőbeli eszmei térképének a szempontjából ez a tét, amelyet nem lehet
elhallgatni. A recepciótörténeti elemzés a soktagú mátrix egyik lehetősége,
amely azonban biztosíthatja a közvetlen és elfogulatlan, módszertanilag
megalapozott analízist.
Ebben az analízisben Tódor Imre a legszélsőségesebb álláspontok egymáshoz viszonyításával igyekszik Carl Schmitt tulajdonképpeni álláspontját körvonalazni. Egyik hivatkozási alapja a svájci történész, Raphael Gross
1997-ben az esseni egyetemen megvédett doktori disszertációjának 2000ben megjelentetett Carl Schmitt und die Juden című könyve, amely a legélesebb vitát Németországban váltotta ki. Az újságok és folyóiratok hasábjain egymást követték a kritikák, melyek közül a legradikálisabb Günter
Maschke részéről érkezett – jelzi Tódor Imre. Kétségtelen, hogy a nácizmus
egyik alapvető dimenziója a radikális antiszemitizmus és antijudaizmus,
amellyel foglalkozni kell. Azonban az is biztos, hogy a nemzetiszocializmus
ennél jóval több és komplexebb eszmerendszer, amelyhez a többi eszmei
komponens is hozzátartozik: a rasszizmus, a kiválasztott faj elmélete, a német élettérelmélet, eugenika stb. A Carl Schmitt anti-, illetve filoszemitizmusáról készített összefoglalás mint egy személyiségi ambivalencia teoretikus képe pontos, annak a megjegyzésével, hogy végül az írások azok,
amelyek reálisan hatottak, és itt már nagyon is pontosan érzékelhető Carl
Schmitt felelőssége. Schmitt zsidók, zsidóság iránti érzése ambivalens, egyszerre szereti és gyűlöli is őket, amit német nyelven a Haßliebe fogalommal
adhatunk vissza, azaz egyszerre jelenik meg a filoszemitizmus és az antiszemitizmus – írja a szerző.
Carl Schmitt legradikálisabb kritikusa a 2000-es évektől Yves Charles
Zarka volt, aki sorozatban jelentette meg a Carl Schmitt nézeteinek a radikális bírálatát tartalmazó pamfletjeit, majd könyveit. Ezek közül a Hobbesmonográfia bírálatát fenntartásokkal kezeli Tódor Imre, annak alapján,
hogy a francia szerző egyszerűen nem ismeri vagy nem fogadja el a
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Hobbes-könyvvel kapcsolatos tudományos konszenzust. A szerző megfogalmazott álláspontja szerint
„Zarka hiányossága, hogy nem tisztázza a náci fogalmat, melyet egybemos a nemzetiszocialista párttal, valamint az antiszemitizmussal. Annak ellenére, hogy Schmitt fogalmi apparátusában megjelennek a faj, vér fogalmak, soha nem gondolta azt
egyenértékűnek a nemzetiszocialista ideológia biológia típusú
fajelméletével.”

Ezek után a szerző kortörténeti és filológiai érvekkel cáfolja Zarkának a
Schmitt nácizmusával kapcsolatos érveinek három alapvető csoportját,
arra a következtetésre jutván, hogy van ugyan inflexió a nemzetiszocialista
eszmekör és Schmitt argumentációi között, valamint a rendszerben elfoglalt helyét illetően, azonban magának a rendszernek a radikális képviselői
választják le és ki Schmitt szerepét és pozícióit a tiszta náci ideológiai kánonaiból és intézményi rendszeréből. Ezek kétségtelenül megfontolandó érvek, amelyek a politikai szociológia szempontjából is helytállóak.
Mint olyan szerző, aki elég sokat foglalkoztam a liberalizmus kérdéseivel, alapvetően egyetértek Tódor Imrének azzal a tézisével, amely Schmitt
etatisztikus álláspontját – amely alkalmassá tette arra, hogy az állam tartalmát a nemzetiszocialista állameszmében találja meg – teszi meg a nemzetiszocialista inflexió alapjává.
„A liberalizmus ezáltal a politikai tagadásává válik, hisz annak lényegét – a barát-ellenség megkülönböztetését, és az ellenségről való döntés képességét – nem birtokolja. Ebből adódóan
Schmitt egy olyan államot promovál, amely »képes különbséget
tenni barát és ellenség között«, ezért – etatizmusából adódóan
(!) – üdvözli a nemzetiszocialista párt által hozott 1935-ös törvényeket, döntéseket, azért igazolja azokat, és üdvrivalgással
üdvözli több évszázad után, mint Németország első szabad alkotmányát (Verfassung der Freiheit)” – írja a szerző.

Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy Carl Schmitt liberalizmuskritikája egy meglehetősen felületes stádiumelméleti összefoglalásba illeszkedik, amely az európai politikai eszme és politikai szintézis általános elgyen425
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gülése és kimerülése végstádiumává teszi meg a liberalizmust. Még ebben
is lehetne igazság, ha a mélyén nem valamilyen – malgré lui – lineáris evolúciós gondolat munkálna, amelybe a nem nemzeti szocializmusok aztán
végképpen nem illettek bele.
„Tehát Schmitt nemzetiszocialisták melletti döntése etatista
jellegében fedezhető fel, ezen érvek mentén lépett be 1933. május 1-én a pártba, ugyanis Hobbes védelem és engedelmesség típusú államelmélete Schmitt politikai filozófiájának szerves részét
képezte. Amikor a weimari köztársaság már nem volt képes számára, hogy a védelmet biztosítsa, úgy gondolta, hogy teljes joggal felajánlhatja engedelmességét az új rezsimnek, addig ameddig az képes lesz számára a védelmet biztosítania.”

Egyetérthetünk Tódor Imre argumentációjával, még abban az esetben
is, ha az erő – akár teoretikus, hobbesiánus – feltétlen elfogadása és tisztelete mellett egy gondolkodó esetében joggal elvárható a következmények
kalkulusa. Nyilván az is megjegyezhető, hogy Carl Schmitt ekkor még nem
láthatta a totalizációs kifejlődés erővonalait.
A szerző hangsúlyozza, hogy Schmitt a fogalmak embere. Ez a vonatkozás megvilágítja „politikai” fogalmainak a definíciós kísérleteit, amelyek
minden mai kortárs elemzés elkerülhetetlen elemét képezik. A politikai
fogalma az évek során nagyon sok változáson ment át, és ebben fontos kiindulópont, hogy itt teológiai és mitikus mintákról és alapokról is szó van.
Tódor Imre itt Heinrich Meier könyveire (valamint Hans Palaver 1998ban megjelent munkájára) hivatkozik (Die mythischen Quellen des
Politischen. Carl Schmitt Freund-Feind-Theorie).
„Ha pontosabban szemügyre vesszük Schmitt fenti antropológiai és az eredendő bűn tanával kapcsolatos kifejtését, akkor
világossá válik előttünk, hogy valójában nem az eredendő bűn
gondolata a mérvadó, hanem annak központjában a predestináció elve áll, ami lehetővé teszi a megváltottat a nem-megváltottól, a kiválasztottat a nem-kiválasztottól való megkülönböztetés általi analógiát találnia a barát és ellenség megkülönböztetésére. Tehát csak a predestináció tana által nyílik lehetőség az
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eredendő bűn teológiájának megfelelőjét a barát-ellenség megkülönböztetésében megtalálni.”

Tódor Imre pontos és elmélyült szövegelemzések és összehasonlítókontrasztív elemzés alapján követi a politikai fogalma jelentésárnyalatainak
a változásait (ezeket diagramokba is foglalja). Nem kevésbé fontos az a teoretikus álláspont sem, amely a politikai középpontjába az antagonizmust
helyezi. A másik jelentős változás a Carl Schmitt életművében a politika
univerzalizmusához kapcsolódik: bizonyos értelemben a politika „meghaladja” az állam kompetenciáit, újfajta szubjektivitásként többet teljesít,
mint az állam. A továbbiakban az ellenség és ellenségesség identitásképző
funkciójával is részletesen foglalkozik a szerző.
Saját, eredeti hozzájárulást jelent az ellenséggel, ellenségességgel kapcsolatos irodalmi-filológiai, etimológiai kitekintés, amely görög, latin, valamint újszövetségi helyek alapján teríti ki a teljes szemantikai és konnotációs
mezőt, ezzel további lehetőségeket biztosítván a reflexióra.
Tódor Imre könyve Carl Schmitt életművének legfontosabb összetevőivel kapcsolatban termékeny összefoglalás, amely természetesen egyéb érveket kér majd magából az életműből és főleg annak tisztán jogi részéből,
amellyel véleményem szerint nem foglalkoznak eléggé. Tódor Imre az ún.
kontinuitási, illetve diszkontinuitási hipotézisek közé sorolja be a saját álláspontját, ez termékenynek bizonyulhat további kutatásaiban is. Igen fontosnak tartom a német, francia olasz, angol és magyar Schmitt-szakirodalom értő összefoglalását és besorolását az argumentációs mezőbe. Ez a
magyar tudományosság szempontjából is nagyra értékelendő teljesítmény.
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Elmélkedünk, tehát vagyunk

Az utóbbi évtizedek filozófiai „tudományüzeme” ahhoz szoktatott bennünket, hogy a filozófia túlnyomórészt szaktanulmányokból, szakkönyvekből, tudós elő- és utószavakból áll, amelyhez egyetemi előadások, konferenciák adódnak. És valami elveszett, éppenséggel az, ami a filozófiát és a
filozófust teszi: a szabad, ámde formás gondolat, a rövid és lényegre törő, a
lehetséges lényegeket felmutató gondolati villanás. Miről? Hát, természetesen, azokról a kérdésekről, amelyek az embereket és a filozófiát mindig is
foglalkoztatták: életről és halálról, boldogságról és boldogtalanságról, szerelemről és gyűlöletről, magányról és társas létről, a természetről és természetünkről, szabadságról és alávetettségről, az élet értelméről, életvezetésről…
A nagy kérdés, hogy vajon mennyire foglalkoztatják ezek a felvetések
napjaink emberét, aki elmerülni látszik a maga teremtette artefaktumokban
és parttalan vizuális kultúrában. Néha megkérdezem diákjaimat a boldogság, szerelem, életvezetés kérdéseiről, de nem kapok karakteres válaszokat,
csak tétova habogást és keresgélést. Mert már a nyelv sincs meg, amelyen a
szerelem, boldogság, magány és annyi emberi téma megszólalna. Ez bizony
a mi hibánk is, a filozófiatanároké, akik annyira elmerülünk a könyvtudás
mélységes dimenzióiban, hogy alig jut időnk a reális életre, azokra a legfontosabb saját emberi tapasztalatokra, amelyeknek a megfogalmazásával és
formába öntésével kezdődne a filozófia. Ezt a helyzetet még azzal sem szabad „elmosni”, hogy lehet, az autonóm véleményformálást és gondolkozást
voltaképpen nem preferálják a mai posztindusztriális és posztmodern társadalmak – jóllehet egyféle általános értelmű megszemélyesített kreativitást
jelszószerűen szorgalmaznak.
A filozófia, műfajait tekintve, a legtöményebben az aforizmákban van.
Az aforizmák nem igényelnek bonyolult előzetes megalapozást, érvelést,
következtetést igazságaikhoz. Legtöbbször két terminus között úgy teremtenek logikai összefüggést, hogy azzal végképpen meg is győznek. Tudjuk,
hisszük, hogy úgy van, ahogy kimondva lett. A filozófiáról általában mondja ezt Vasile Muscă, de a filozófia szót nyugodtan behelyettesíthetjük az
aforizmáéval. („Egy filozófia igazsága, hasonlóan a vallás igazságához, nem
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igényel szükségszerűen bizonyítást. A hit tárgya, és az egyszerű tény, hogy
kijelentik, elegendő ahhoz, hogy létezzen.”) Az aforizma ugyanakkor nehéz, talán a legnehezebb műfaj, hosszú gondolkodói múltat, élet- és gondolkodói tapasztalatot igényel, folyamatos gondolkodást, és a meggondoltak elhelyezését egy személyiségi és kulturális térben. Igény és kihívás,
amelyre a kolozsvári professzor válaszolt. Válaszolnia kellett, hiszen a klaszszikus filozófiai örökségben helyezi el magát, a szeretett Platóntól a csodált
klasszikus német filozófiáig terjedő gondolati és történelmi térben. Ez a
klasszikus örökség kötelez is, egyféle teljesítményszintézisre, amelyben a
filozófia tanára túllép azon az állapoton, hogy (csak) tanár, és kijelenti képességét a dianoiára és a végső szintézisekre. Valami személyeset is akar
mondani a világáról a filozófia nyelvén, amely ezáltal a világban jogosultsághoz jutó általános értéknyelvezet lehet – ezért filozófia, ez már a filozófiából következő lehetőség és előny. Szóval nem kis merészség és önbizalom
is kell ahhoz, hogy az ember aforizmára adja a fejét. Különösen, ha olyan
óriásokra pillant oda, mint Nietzsche vagy Emil Cioran, akikre több ízben
is hivatkozik Vasile Muscă.
Hogyan sikerül ez a szerzőnek? Érdemes egy kissé titkaira is odapillantanunk. Mindenekelőtt, Vasile Muscă a klasszikus örökségből indul ki, az
európai kultúra talajára helyezkedik, amelynek mélységi ismerője és értője.
(Nem sokan vannak tájainkon már, akik ilyen fontosnak tartják a klasszikus kultúra ismeretét, tiszteletét, szeretetét – és használni is tudják annak
elemeit.) Tehát ő ismeri a kérdésfelvetések klasszikus módját és az örökségnek azokat az elemeit, amelyek a filozófiai diszkusszió kiindulópontjai.
Sokszor hivatkozik Szókratészra, akit régebbi összefoglalások az emberiség
nagy tanítói között emlegettek, Krisztus, Buddha és Mohamed mellett.
Szókratész azonban a gondolkodás lehetőségét alapozta meg a tudásról/
nemtudásról megalkotott híres paradigmájával. (Gondolkodni, ez a gyönyörű, talányos képességünk, amelyről például Martin Heidegger vallotta
azt, hogy bizonyos értelemben fontosabb lehet, mint a bevett utakon – immár kötött szemantikai rendszerekben – mozgó filozófiai gondolkodás.)
Ezt az abszolút lehetőséget demonstrálja aztán Vasile Muscă egészen Descartes-ig, és nem kis tétről van szó: igenis lehetőségünk nyílik arra, hogy
megalapozzuk tudásunkat, és érvényes filozófiai érvrendszereket dolgozzunk ki valamely igazság demonstrációjának az érdekében:
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„A Szókratész és a szofisták közötti radikális ellentétet a következőképpen lehet megfogalmazni: miközben ti szofisták azzal
dicsekedtek, hogy mindent tudtok, viszont nem tudtok semmit,
mivel tudásotok hamis tudás, én, Szókratész beismerem, hogy nem
tudok semmit, és mégis tudok valamit, tudom azt, hogy nem tudok
semmit. Olyasmi történik itt, mint Descartes abszolút kételkedése esetében, amely mindent megkérdőjelez. A teljes
negativitásban mindkettőjüknél, Szókratésznál és Descartes-nál
is, beazonosítható egy pozitív kiindulópont, egy kezdő bizonyosság alig pislákoló fénye, amelyből – bármily szerény legyen
is – tovább lehet indulni. Descartes-nál ez az első bizonyosság
az én vagyok (ego sum), Szókratésznál viszont a tudom, hogy nem
tudok semmit”.

Az egyik klasszikus szöveghely Platón Kharmidészében található:
„Egyedül a józan ember fogja magamagát ismerni, és egyedül ő tudja majd megvizsgálni, mit tud éppen vagy mit nem, és
hasonlóképpen a többieket is ellenőrizni: ki mit tud vagy vél
tudni, ha ugyan tud valamit, és viszont miről képzeli, hogy tudja, pedig nem is tudja; mások közül senki sem tudja ezt megtenni. Éppen ebben áll a józanértelműség, a bölcs józanság és az
önismeret: tudni azt, hogy mit tudunk és mit nem”.

A híres szophroszüné megalapozásán túl még az önismeret tudományáról
is szó van, kiteljesedik az ismerd meg önmagad parancsolatának az egész
görög hagyományt átható programja:
„Ha ugyanis valakinek megvan az a tudománya – mondja
Kritiász –, amely magamagát ismeri, ő magának is olyannak
kell lennie, mint annak, ami benne van. Mint amikor valakinek
gyorsasága van, gyors, amikor szépsége, szép, amikor tudománya tudós, amikor pedig valaki önmagának az ismeretét birtokolja, akkor saját magának ismerője lesz”.

Kritiász megállapításában tehát nem kérdéses, hogy 1. az önmagát megismerés tudománya meglehet, 2. hogy ennek a tudománynak egy bizonyos
tartalma, középponti konceptusai vannak (például gyorsaság, szépség, tu430
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dás), amelyek teoretikus tudásként elmélyülést, praktikus tudásként alkalmazást kívánnak, tehát mindenképpen képzés, formáció, sőt önformáció
jár velük, de mintegy immanensen, és ez nagyon fontos aspektus, mert bár
naivan, de az objektum‒szubjektum megkülönböztetés problémái nem jelentkeznek benne, 3. végül pedig leszögezi, hogy ennek a tudásnak a tartalma éppenséggel az önismeret is lehet.
Elérkeztünk tehát az önismeret tudományához, az önismerethez mint
tartalomhoz és központi konceptushoz (episztémé széauton). A helyes tudás
tehát önismereti jellegű is. Ezt a könyvet is olvashatjuk úgy, hogy benne
kiteljesedik valami, amit a filozófus (Vasile Muscă) önmagáról megtudott,
miközben az igazságot kereste. Még azt is megtudta, hogy az igazság önmagában nem minden és nem önmagunk szellemi objektivitásának a legmagasabb rendű megnyilvánulása. Az igazság önmagunkból is tartalmaz valamit, ami nem más, mint a személyiségünk. Ez az önmagunk azonban sok
minden másban is benne van, mindabban, amit álmodunk, hiszünk vagy
szeretünk. A szeretet egy új, szebb és jobb világ ígérete, amikor megjelenik
a lélekben. Hasonlóképpen, a szerelem is valamilyen többletet tesz hozzá az
emberi lélekhez, olyasmit, aminek esetleg nem is vagyunk tudatában. Ezért
nem szabad „kihagyni” a szerelmet, a szerelmeket az életünkből. „A szerelem a legelegánsabb módja annak, hogy beismerjük saját lelkünk elégtelenségét”. Önelégtelenek vagyunk a szerelem nélkül, és ennek az önismeretnek a hiányát csak szerelmesként tudjuk leküzdeni. A platóni dialógusokban
ezért olyan hangsúlyos a szerelem jelenléte, az Erósz egyetemes világtörvény, amelynek a hatálya alól nem vonhatjuk ki magunkat. Boccaccio azt
mutatta meg, hogy a szerelem történet, amelynek a forgatagosságában szétesünk, de nem biztos, hogy össze is tudjuk rakni magunkat azután. Goethe
pedig úgy vélte, hogy a szakításban, a befejezés méltóságában mutatkozik
meg, hogy vissza tudunk-e találni önmagunkhoz. Ezekben a bölcs mondásokban is tragikus a szerelem, mármint a szereplőkre nézve: kifosztja őket,
feléli éteri szerepüket…
Egyébként az emberi mélydimenzió a magányosságé. Vasile Muscă megtalálta magányosságunk voltaképpeni tartalmát, ami nem kevés önbizalomra is okot adhat – már amennyiben fel tudjuk tárni emennek a filozófiai tartalmait. Szerinte a magányosság „előjog, amit nehezen és sok harc
által szerzünk meg, mert általa Istenhez válunk hasonlatossá. Csak ő engedheti meg magának ebben az univerzumban, hogy igazán egyedül le431
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gyen”. (A gondolat tartalma és terjedelme is változtatható, a végső fokozásban még súlyosabbá válik: „Egyedül a világ és Isten magányában – abszolút
magányosság”.) Az út önmagunkhoz nem a többieken keresztül vezet, hanem saját magányunkban található meg, amennyiben képesek vagyunk
elrejtőzni és elmélyedni benne. De vajon elegek lehetünk-e magunknak,
valóban végtelenek-e az erkölcsi törvény adottságai és a belőlük fakadó
gyönyörűség, ahogyan azt Immanuel Kant is oly lelkesülten vélte? Vagy
talán mégis József Attilának volt igaza: „Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg arcodat…” (Nem én kiáltok)?
(Egy ilyen kis Bevezető ben minden az értekezés szabályai szerint zajlik,
holott a Filozófus éppen azt hangsúlyozza és választott műfajaiban is azt
képviseli, hogy a filozófia igazi, voltaképpeni műfaja a töredékesség. Hiszen
úgysem mondhatja ki azt, ami kimondhatatlan, és ami a kimondás határai
mögött felsejlik, hasonlóan az Istent illető felfoghatatlansági dogmához.
Azaz Isten minden felfogott (megismert?) tulajdonsága mögött a fel nem
fogott attribútumok végtelen dimenziója sejlik fel.
Élet és halál örök körforgásában és tanulságaiban szükségszerű a kilépés
egy másfajta dimenzióba, annak tudomásulvétele, hogy az, amit természetnek nevezünk, öntörvényűségében halad a saját törvényeiben. Szimbolikus
tudásunk e törvényekről mégis közel enged a működés végső szabályzóinak
megértéséhez. Ezért a természettel kapcsolatos meditációk az elmélyedés
megannyi nyugalmas ellenpontját jelenthetik az emberi forgatagban:
„Mikor hajnalonta a harmatot nézem a fűszálakon, arra gondolok, hogy milyen hallgatagon könnyezi az éjszaka saját fájdalmát, amelyből megszületik az új nappal fénye”.

Az éjszaka fájdalma a bibliai súlyos sötétségből származik, abból a reménytelen semmiből, amelyből csak az Úr szava jelenthette a kilendülést.
Az 1974/75-ös egyetemi tanév I. szemeszterében Vasile Muscă, az akkori fiatal, a klasszikus szerzők mélységes tiszteletében és szeretetében (és nyilván, azok jó ismerőjeként) vezetgetett bennünket a platóni ideatan elágazásaiban. Baráti kapcsolatba kerültünk, majd 1990 óta, végül is negyedszázadig kollégák is voltunk a kolozsvári Babeş‒Bolyai Tudományegyetemen.
Elmélkedéseit, feljegyzéseit és aforizmáit olvasgatva és értelmükön eltöprengve, néha meghatottan követtem azokat a válaszokat, amelyek az em432
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berélet nem könnyű kihívásaiból születtek. Egykori professzorom és mostani kollégám és barátom túllépte a filozófiatanárságot, és bölcs lett a szó
eredeti értelmében. Értelmét adni életnek és halálnak, ifjúságnak és öregségnek, Istennek és emberlétnek, hitnek és hitetlenségnek azt jelentette,
hogy szemeim előtt ismét felépült a gondolkodó személy, aki – az aforizmák oly igényes formájában is – érvényes tapasztalatot és üzenetet tud továbbítani a még olvasó és író nemzedékeknek.
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Tovább, Marx nyomában…
Kiss Endre könyvéről

A jeles eszme- és filozófiatörténész terjedelmes összefoglalást szentelt
„Marx lábnyomainak”. Evvel a lábnyom-metaforával az emberiség és a
Föld viszonyát szokták megjelölni, itt a képet a szerző áttranszponálta
Marx és az emberiség viszonyára: „Mint legátfogóbb politikai, szociológiai
és filozófiai opció Marx alapvetően meghatározta a világ filozófiáját 1866
és 1989 között”.1 Örök aktualitás: amikor a radikális társadalmi változtatás – egyáltalán az aktivizmus – igénye felmerül, mindig visszanyúlnak a
marxi tanokhoz. Amely tanokon a létezett szocializmusban tanult értelmiségiek felnőttek, és itt most nem minősítjük magát a dialektikus és történelmi materializmust, a mindenféle szemináriumokon is kifejtett, leegyszerűsített és részben el is torzított marxi elmélet (tanítások), valamint azok
oktatásának minőségét. A helyzet 1989 után sok szocialista utódállamban
radikálisan megváltozott: Romániában például nemcsak hogy eltűntek az
oktatásból Marx és a marxista tanok, hanem afféle anatémával is illették
azokat. Ezért aztán a felnövekvő ifjú nemzedékek ismét érdeklődéssel fordulnak az elsősorban társadalomkritika módján értelmezett marxi lehetőségek felé, a „tiltott gyümölcs” élvezésére specializálódott kriptokommunista
klubok alakulnak stb. (A titkosszolgálatok legnagyobb örömére.)
Ilyen értelemben Kiss Endre könyve elébe megy a marxi örökös redivivusnak és a széles tájékozottságú és olvasottságú tudós, valamint a saját
világértelmezésének a szempontjából fogalmaz meg egy lehetséges álláspontot a marxi életmű teoretikus múltjával, valamint a lehetőségeivel kapcsolatban. Alapvető megállapításai is vannak a világtörténelem aktuális
állásáról, ami azonban a legfontosabb, hogy Marx és a marxizmus valamiképpen előképzi a globalizmust, becsatornázódik abba (mely kérdéskörrel
Kiss Endre egy életen át foglalkozott.) Munkájának egy másik helyén, a
proletárkommunista hatalomátvételnek az elemzésével kapcsolatban még
erősebben fogalmaz:
1 Kiss Endre: Marx lábnyomai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. 11.
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„a marxizmus sajátosan épült be magába a világtörténelmi
folyamatba. A marxizmus alakítottta a történelmet, új módon,
új intenzitással és számos közvetítéssel, majd egy ponton a »világtörténelem« (és kisebb részben a filozófiatörténet is) belépett
a marxi dimenziókba. Hatalmas fordulat, ha éppen nem »kifordítás« ez, innentől fogva a filozófia a legnagyobb események
médiumában jelenik meg, s új és új módokon válik ideológiává”.2

Itt kell megjegyeznünk, hogy Kiss Endre a filozófiát (a korban még indokoltan) középponti tudatformának tartja, és módszertanilag ezt érvényesíti elemzéseinek széles spektrumában. Úgy véli, hogy a filozófus Marx
pályáján hat szakaszt kell megkülönböztetni, mely szakaszok középpontjában egy-egy mű és perspektíva áll. E hat diszparát marxi filozófiát könyve
más részeiben egymásra is vonatkoztatja, és e viszonyításokból von le fontos következtetéseket. Ennek megfelelően az első korszak, az, amit a „fiatal
Marx”-ként ismernek, a romantikus filozófusé. (Minden marxi filozófiának az ősmintája valamiképpen a Kommunista Kiáltvány, amely nem része
Marx filozófiájának, egyik filozófiájával sem azonos, mégis a „marxizmus”
alapító irata és dokumentuma – hangsúlyozza a szerző.)3 Marx második
filozófiájában már középponti szerepben vannak a munka, termelés és a
társadalomelmélet kérdéskörei. Kiindulópontjai között szerepel a hegeli
Fenomenológia, annak is elsősorban az úr-szolga néven ismert problematikája, amelyben, amint ismeretes, a szolgának a munka és a termelés világához való organikus viszonya miatt van társaddalomontológiai primátusa a
történelmi kibontakozás szempontjából, ő a tulajdonképpeni, a rejtett
aktor. A Feurbachhal kapcsolatos álláspont hozza még a híres, a 11. tételben kikristályosodott álláspontot, a világ egészére vonatkoztatott, kategorikus megváltoztatási parancsot. A harmadik marxi filozófia a bonapartizmus
kapcsán szembesül a politikai hatalom, valamint annak megragadási problematikájával, azon a belátáson, hogy a hatalom mindig elválik a társadalomtól, megvan a saját öntörvényűsége. Még tovább: a Louis Bonaparte
brumaire tizennyolcadikája bebizonyítja, hogy létezik hatalmi formáció

2 I. m. 114.
3 I. m. 20.
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annak minden társadalmi (osztály!) alapja nélkül. Baljós teoretikus eredmények a későbbi bolsevik kommunizmus lehetőségeinek a szempontjából. A negyedik marxi filozófia A tőke és az azt megalapozó híres Grundrisse,4 a Nyersfogalmazvány problematikája. Ezek a marxi művek az
értéktöbblet keletkezésének gazdasági összefüggései alapján, a termelési
viszonyok egyetemes meghatározottságában revelálnak egy, a kor tudományeszményével harmonikus reális társadalomontológiát. A szerző lakonikus összefoglalásában: „Ha tehát a Tőke nem is filozófiai mű, mégis ez a
könyv a világhódító Marx-jelenség igazi oka és alapja”.5 (És ez még akkor
is így van, ha A tőke matematikai kalkulusaival már a korban is problémák
voltak. Külön monográfiák foglalkoznak Marx matematikai önművelésének kérdéseivel, kiderült, hogy az első kiadásban már óriási nyomtatási
hibák is voltak, stb. Tehát éppen a matematikai bizonyítások nem feleltek
meg a szabályos kalkulus követelményeinek. Ezért ennek a műnek éppen a
tudományos recepciója bizonyult mindig problematikusnak. A hetvenes
években kötelező olvasmányunkként szerepelt Althusser elhíresült műve, a
Lire Le Capital, Pour Marx (Olvassuk Marxot). Minderre visszagondoltam,
amikor egy késői interjújában Althusser azt nyilatkozta, hogy ő A tőkét
tulajdonképpen sohasem olvasta végig. Ilyen értelemben megvan a sorsa a
jeles szerzőknek és a Marx-viszonynak. Egy szintén késői interjúban Habermas nyilatkozta, hogy nem érti, miért tartják marxistának? Mindvégig
laza kapcsolatban lévén a marxi társadalomelmélettel …) Az ötödik filozófia a párizsi kommün problematikája alapján mélyíti el a hatalom és a ha-

4 A Grundrisse, ó a Grundrisse… a tiszta marxizmus szakrális forrása volt a létezett szocializmusból végképp kiábrándult kelet-európai értelmiség számára. Amikor
valamilyen társadalmi kérdés autentikus megközelítése felmerült (1976-ban vagyunk,
Kolozsváron, a Babeș‒Bolyai Tudományegyetemen) kedves tanárom, Tóth Sándor, a
Gaál Gábor-monográfia szerzője, aki marxista alapokon tanította nekünk a filozófiatörténetet, fejből idézte a vonatkoztatható helyet a Grundrisséből ‒ és átszellemült. Felfénylett a tekintete. De valami korszakos probléma a létezett szocializmusok tapasztalatának az artikulálásával is van… a „tiszta marxizmus” szempontjából. Ennek csak egyik
abszurd élménye volt az számomra, hogy amikor a római Il Manifesto (az egyetlen autentikus balosnak megmaradt olasz lap) szerkesztőségi szobáiban kirobbant spontán
vitákban, mint a kelet-európai létezett szocializmusok egyik átélő ismerője meg kívántam szólalni, mindig leintettek, mondván, hogy tapasztalatom a tiszta marxizmus
szempontjából irrreleváns.
5 I. m. 81.
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talom megszerzésének, megtartásának, gyakorlásának történeti, politikai és
politika-filozófiai, értelmezésbeli dilemmáit. Itt két megjegyzést kell tennünk: már a kortárs megfigyelők kiemelték azt a tényt, hogy – leegyszerűsítve – itt nem proletárkommünről, hanem a párizsi kommünről volt szó.
Marx kissé a maga teoretikus szempontjai felé térítette el a tényeket.6
Kiss Endre nagyon pontosan exponálja a forradalmi proletariátus és
pártja szempontjából legfontosabb kérdést, éspedig hogy olyan hatalomátvételi mintát kell teremteni, amely nem pusztítja el a társadalom hitét a
mindenkire kiterjedő társadalmi békéről, azaz hogy nem lehet lemondani
a civilizatorikus dimenzióról, lévén, hogy a proletariátusnak az egész kulturális világörökség hordozójának kell maradnia.
„Miközben például Marx a Kommünre adott reakciójával
magát végleg a »forradalmi« megoldás mellett kötelezi el, s innentől fogva már az akár erőszakos hatalomátvétel valóságát is,
állandó átmeneteket keres a hatalomátvétel pőre formáinak elkerülése érdekében: »A Kommün nem teremthette(-hette!) meg
az osztályuralom új formáját. Azáltal, hogy minden munkaeszköznek a termelő munkás kezébe való átadásával az elnyomás
fennálló feltételeit megszüntetjük, és ily módon minden épkézláb egyént arra kényszerítünk, hogy dolgozzék megélhetéséért,
az osztályuralom és elnyomás egyetlen alapját is kiküszöböljük«.” (Idézet Engels egy 1883-as leveléből).

Ebben már nyilvánvalóan benne van a bolsevizmusnak a hatalom megragadására vonatkozó későbbi stratégiája. Később Marx és Engels már azon
az állásponton voltak, hogy a politikai állam átvételében nem kell azt szétzúzni, legfeljebb új funkciókkal kell ellátni. A másik kérdés az anarchizmushoz kapcsolódik, amelynek elméleti létjogosultságát sokan nem értették meg. Nem is egyszerű, hiszen itt magának az elképzelhetetlennek a

6 Ezzel a kérdéssel részletesen Az erőszak mint értelem II. című tanulmányomban
foglalkoztam. In: Lábjegyzetek Platónhoz 14. Az agresszió. Szerk. Laczkó Sándor. Szeged. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány. Magyar Filozófiai Társaság. Status Kiadó,
2016. Itt hívtam fel a figyelmet a kommün aktív résztvevőjének, Benoit Malonnak a
nagyszerű könyvére (La troisième défait du proletariat français, 1871), aki tágabb kontextusba helyezi a francia proletariátus evolúcióját.
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konceptualizálásáról van szó, azaz, hogy miként lehet teljesen kívül helyezkedni egy adott társadalmi rendszeren és annak viszonylatain, amikor egy
teljesen más rendszert és viszonyokat akarunk létrehozni?! Nyilván a más
önmagában hordoz egy immanens viszonyt, itt tehát egy magasrendű logikai probléma is revelálódik. Aki a legtovább ment e logikai csapda felbontásában, Georges Sorel, híres művében, a Réflections sur la violence ‒ Gondolatok az erőszakról című munkájában úgy gondolta, hogy 1) az általános
szindikalista tömegsztrájk, amely feltételesen átmegy a szociális forradalomba,7 képes kikapcsolni az aktuális hatalmi mechanizmusokat. Ennek
következtében 2) a szakszervezetileg tökéletesen szervezett autonóm munkásság képes lesz akaratát és programjait győzelemre juttatni. És végül, 3)
hatalomgyakorlásában nem kell egy más létezett hatalmi mechanizmus
(főleg erőszakszervezetek) logikája szerint gondolkodni, hanem amiben
gondolkodni kell, az a háborús minta (odáig azonban nem ment el, hogy a
logikus következtetésként adódó polgárháború szükségességét kinyilatkoztassa). A másik abszolút érvényű figyelmeztetése viszont az volt, hogy az
erőszak végkimenetele mindig beláthatatlan, azaz ellenőrizhetetlen.8
Kiss Endre könyvének egyik legelevenebb része éppen a Marx‒Bakunyin-vita, szocializmus és anarchizmus egymást tulajdonképpen feltételező
és megtermékenyítő vitája, amelyik tehát egy létező logikai problémán9
alapszik: voltaképpen a hatalomnak megvan az a transzcendentalizmusa,

7 Ezzel az állásponttal Walter Benjamin is feltétlenül egyetértett.
8 Éppenséggel a kommünben jelentek meg a végtelen kegyetlenség és gyűlölet
motívumai. Később Trockij foglalta össze ezeket az ellenőrizhetetlen és mégis ellenőrizendő motívumokat a forradalmi terror kérdéseit is érintő munkájában (Kommunizmus
és terrorizmus).
9 Itt jegyezzük meg, hogy a szerző a hat filozófia kapcsán egy metanyelvi rendszert is létre kíván hozni. A tudásszociológia és tudományos episztemológia szempontjai szerint elemzi az egyes filozófiák diskurzustípusait, abból kiindulva, hogy Marx nem
kívánt a német klasszikus filozófia módján fogalmilag konzisztens és koherens diskurzustípust kidolgozni. Ebben több dolog is megakadályozta: egyrészt mindig a jelenkor
legfontosabb erővonalaira figyelt, mint egyébként nagy elődei, akik sorra meg is írták
– teoretikusan – értelmezéseiket. Marxnál azonban egy olyan napi és irodalmi-kulturális referenciarendszer is felbukkan, ami értelmetlenné tenne egy ilyen jellegű eljárást.
Mindenesetre, az összefüggésrendszerekben ott van a megkerülhetetlen hegeli logika,
jóllehet ennek szövegszerű demonstrációja oly problematikus lenne, hogy aligha lehetséges.
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amelynek értelmében csak hatalmak vannak, variációk – végső soron az
elnyomás és az erőszak témájára? Aminek mindig meg lehet találni – és ma
már erre kell gondolnunk – az egyre technologikusabb formáit? Jeles ősbalos szerzők, például Luciano Canfora kizárólag ilyen értelemben foglalkoznak a hatalommal. Nem kevésbé fontos Kiss Endre viszonya Elias Canetti
naivista hatalomkoncepciójához, akinek mégiscsak hallatlan érdeme, hogy
a tömeg ma is oly aktuális perspektívájába állította a kérdést. (Ifjúkoráról
szóló önéletrajzi regényében, A hallás iskolájá ban Canetti elmesélte, hogy
az életét meghatározó teoretikus kérdés abból az egzisztenciális appercepcióból és élményből származott, amelyet a bécsi munkásfelkelők tömegében
élt át.) Végül a hatodik marxi filozófia valóban átmegy a globalizációs kérdéskörbe, amennyiben az ázsiai termelési mód kérdéseivel foglalkozván
megteremti a később a történelmi materializmusban alapvetően leegyszerűsített és eltorzított formációelméletének az alapjait. Itt jegyezzük meg,
hogy ebben voltak európai előzményei. Elsőként Voltaire figyelt fel – a jezsuita misszionáriusokkal folytatott levelezése nyomán – a kínai kultúra
alapvető társadalom-, állam- és kultúraszervező teljesítményére és eredményeire. Ezt szinte sokkhatásként élte meg, és ennek alapján fordult az európai kultúra anyagi-teremtő vonatkozásai felé, és kezdte el azokat értékükön
beépíteni történelemfilozófiájába.
Könyvének második nagy részét Kiss Endre a Marx utáni marxizmusoknak szenteli. Elsőként a Marx örökségét hordozó Engels és a II. Internacionálé problematikájával foglalkozik, kimondván, hogy a II. Internacionálé
„történelmi materializmusa” kerek és teljes ideológia (és ezzel átkerülünk,
akarva-akaratlanul, az ideológiák összefüggésrendszererébe is). (Ezzel kapcsolatban Kiss Endre idézi Niklas Luhmann funkcionalista álláspontját,
aki szerint minden ideologikus lehet egy adott funkcióban, mely felfogással magam is mélyen egyetértek.) Hogy Engels 1870-től a természettudományokkal kezdett el foglalkozni, abban nem csak azt kell meglátnunk,
hogy a tudományos világnézet igénye immár nem nélkülözheti a természettudományok apportját (ez a tudományok autonomizálódása nyomán
kulturálisan szinte kötelező filozófiai feladat), hanem a klasszikus filozófiai
örökség (az impozáns hegeli Természetfilozófia) kötelezvényét is. Végül is
az immár elsődlegesen anyagi természet dialektikájáról és nyilván az ezzel
kapcsolatos oksági-szükségszerűségi dialektikáról van szó). Egységes világnézeti igénnyel lép fel a korszak történelmi materializmusa is, amely azon439
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ban nem tudja kiküszöbölni a forradalom igazságosságába vetett hit és békés út kognitív disszonanciáját. A német szociáldemokrácia belső
problematikájának az elemzésével – végül is fél évszázadról van szó – máig
adósok vagyunk, hangsúlyozza a szerző. Majd a Franz Mehring és a II. Internacionáléval kapcsolatban rendkívül kritikus Rosa Luxemburg nézeteire
pillantással emeli ki a Weltanschauung-igény kibontakozásának fontosságát. Megjelenik Nietzsche is a képben, azaz egy másik lábnyom lehetősége.
A hatalom akarása más világtörténelmi perspektívát jelöl ki, amelyben
maga a német szociáldemokrácia is csak egy tényezővé válik. A fejezethez
fűzött Jegyzetben Kiss Endre értően és érdekfeszítően állítja be Bernstein
stratégiáját a korszak uralkodó politikai opcióinak (parlamentarizmus, békés belenövés) rendszerébe. Lenin nem annyira folytatja, „mint inkább le
is váltja Marxot és a marxizmust”10 – merthogy elemzéseinek és iránymutatásainak az alapja az imperializmus, mint a kapitalizmus legfejlettebb,
uralkodó és végső szakasza. Majd, röviden megmutatja, hogy Sztálin egy
eltorzított leninizmust – melyből már az Állam és forradalom alapvető tézisei is hiányoznak – tesz meg a sztálinizmus alapjává. Ennek a lényege nyilván a tiszta totalitarizmus, valamint egyfajta, a végső szükségletekre lebontott és tömegszerűen kikényszerített-elfogadott normativitás. Ez a korszak
közel van még hozzánk, az ezzel kapcsolatos tudásunk szinte implicit. Valószínűleg ezzel magyarázható e fejezet vázlatossága is. Ha valamilyen hiányérzetünk van, az nem ezzel, hanem a Trockij szerepével kapcsolatos.
Kettős szerepről van szó: egyrészt a teoretikuséról (de mivel, közismerten
anatéma alatt volt, a forrradalom előtti írásai nem vagy alig ismertek minálunk, nem sokkal jobb a helyzet az emigrációban született írásaival kapcsolatban sem). Másrészt a gyakorló politikus Trockijról lenne szó, akinek a
vörös hadsereg megteremtését és az ezzel kapcsolatos hadigazdaság kiépítését köszönheti a fiatal szovjetállam. Lenin közismerten tisztában volt Trockij fantasztikus képességeivel, mindig elismerte azokat, őt tartotta a legmagasabbra. Ami a bolsevik hatalmat illeti, azzal kapcsolatban sok illúzió nem
maradhatott: kezdődött a kronstadti matrózlázadással, folytatódott a
CSEKA tevékenységével, majd a polgári osztály és értelmiség látható deportálásával. (Voltaképpen a híres jelszó, a minden hatalmat a szovjeteknek,

10 I. m. 162.
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is fedőjelszónak bizonyult). A totális leszámolásnak állított szívszorító emléket Borisz Paszternak, aki az 1903–1929-es periódus elborzasztó városi,
vidéki és polgárháborús állapotait festette meg briliáns nagyregényében, a
Zsivago doktorban, végső tanulságként az alapvető morális beállítódások
elvesztését is megnevezve.11 A proletárdiktatúráról kialakított minden teoretikus megfontolást meghaladott aztán a sztálini terror korszaka. Érdemes
itt idézni Kiss Endre tömör összefoglalását a bolsevik hatalom természetéről:
„A bolsevik társadalom a politikai hatalom szerkezeteire épül
fel, klasszikus hatalom alapú rendszer, ahol a megszerzett hatalom újratermelése és mindenoldalú érdekeinek megvédése a
társadalom első számú feladata”.12

Tegyük hozzá: a hatalom által kijelölt első számú feladata. Még jó, hogy
volt egy Buharin, aki nem győzte hangsúlyozni felismerését, mely szerint a
bolsevik berendezkedésben nincs semmiféle szocializmus – ki is végezték
persze, az egyik monstre-perben.
A neomarxizmus első hullámának szentelt fejezet nyilván abból indul
ki, hogy a létező szocializmus más helyzetet teremt, amelynek uralkodó
erővonalait a következőkben foglalja össze Kiss Endre: 1. elméletileg is végigvitt hatalmi harcok a különböző irányzatok között, 2. a mozgalmi apparátus és a marxista értelmiség kiéleződő ellentéte, 3. a szélsőjobboldali
mozgalmak rendszerszintű szociális elemeinek, szocializmusának a kiépülése. Tipológiai szempontból a legfontosabb itt nyilván az ausztromarxizmusnak a szerepe (reformizmus és bolsevizmus között). Ennek az örököse
volt Otto Bauer, akire tájainkon is sokan hivatkoztak a nemzetproblematika kapcsán. (A német gondolkodási hagyományban ez Fichte óta megkerülhetetlen kérdés.) Kiss Endre arra is kitér, hogy Bauer Tönnies közösségés társadalomkoncepcióját is beépíti felfogásába, azazhogy a közösségnek

11 Kiss Endre jelzi könyvének egy helyén az etikai problematika szükségszerűségét (Max Weber kapcsán). A helyzet azonban az, hogy a klasszikus moralitáskérdés, a
legfőbb jó lehetősége és nyilván a „javak” követhetősége a marxizmussal inkompatibilis,
a bolsevik marxizmussal pedig végképpen az.
12 I. m. 186.
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nemcsak múltja, hanem jövője is van bizonyos kultúrjavak megteremtőjeként, őrizőjeként és továbbadójaként. Van ebben valami „objektív szellem”, amiről később a szociálpszichológia értekezett: a mentális minták és
tartalmak létével és erejével igenis számolni kell. Hogy egy kissé tájaink felé
is pillantsunk: a létezett szocializmus pártideológusai (elméletíróknak azért
ne nevezzük őket), kifundálták a szocialista nemzet koncepcióját. Amely
– hogy a román példát idézzük – a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom perspektívájából újfajta közösséget jelentene. Ennek a homogenizált
közösségnek a tagjai, az új emberek immár egy nyelvet, a munka nyelvét
beszélik, stb. A baljós megfogalmazásokat a nyolcvanas évek Romániájában csak betetőzte a kötelező emberideálra, a pártfunkcionáriusra történő
utalás. Ebben a fejezetben foglalkozik a szerző – elmélyült tanulmányaira
alapozva – Lukács György, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Hendrik
de Man, valamint Mannheim Károly nézeteivel, ezekre kitérni azonban
meghaladná egy ilyen jellegű írás kereteit. Ugyanez vonatkozik A neomarxizmus második fejezete tartalmára is. A posztmodern marxizmusfejezet
paradigmatikus alkotójául Kiss Endre Michel Focault-t választotta, és az ő
példáján mutatja be a megreformált fogalomalkotásból származó következményeket: hogy például a francia szerző „vágy” és „intézmény” fogalompárosa (amelynek véleményünk szerint fontos reflexív ereje és explorációs
dimenziója van) inkommenzurábilis a későkapitalizmus-kritika sztenderd
fogalmaival, és ennél fogva lehetetlen a vita is erről. A vágy mást akar, megtalálni az önaffirmáció nehéz útját, és a vágyból állítani pályát az ember elé.
(Más összefüggésekben ugyanide utalhatjuk Derrida vagy Lévinas monumentális kísérleteit, új operacionális fogalomkészletek megteremtésére.)
Hogy mit jelent ez az alkalmazhatóság? Ezzel kapcsolatban éles kritikai
véleményt fogalmaz meg a szerző:
„»Vágy« és »intézmény« és a ki nem mondott »misszionálás«
hármasságában jelenik meg ezek után az új ember »világa«, azaz
helyesbítve, az új ember pozitív világa helyett a leírás álcájába
feltüntetve azok a magatartási szabályok és irányok, amelyeket
– a misszionálás jegyében – az új embernek be kell tartania.
Ezek a magatartási szabályok a fennálló viszonyok teljes elutasítását célozzák. »Vágy« és »intézmény« minden közvetítést lehetetlenné tevő, belsővé váló kettőssége természetesen a neomarxizmusnak mind a vissza nem vont osztályharcra, mind az
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establishment kultúrájára vonatkozó megsemmisítő kritikáját
örökli. A valóság neomarxista hátterű elutasítása mögül eltűnt a
(kritikus csapást elszenvedett) neomarxizmus, megmaradt viszont a hatalomgyakorlás akarata”.13

(Ismét a gondolkodás megkerülhetetlen mestereire kell gondolnunk:
Nietzsche és Freud, Glucksmann iránymutatása szerint.)14 Ugyanakkor
azt is meg kell jegyeznünk, hogy a francia csúcsértelmiségi hagyományok
szerint az elméletet minden időben folyamatosan képezni kell,15 még akkor is, ha a tárgy nem egy pozitív módon, mintegy tudományos tényszerűségi összefüggésben jelenik meg, hanem magában az elméletképzési folyamatban determinálódik.
Mi lenne a filozófiai megoldás? Volna a nagy elméletnek esélye – hangsúlyozza a szerző alapgondolataira visszatérve –, ha a globalizáció tárgyát
sikerülne végre tudományos igénnyel meghatározni. Ez lenne korunk reális filozófiai-elméleti feladata.

13 Kiss Endre: i. m. 28.
14 André Glucksmann: Les Maitres penseurs. Éditions Grasset, Paris, 1977.
15 Itt kell megjegyeznem, hogy ámbár a szerző jegyzeteiben és bibliográfiaiban
felbukkan a kommunistaszimpatizáns francia baloldal marxizmusa, nagyobb terjedelemben evvel nem foglalkozik. Jóllehet Jean-Paul Sartre programatikus nagy műve, a
Critique de la raison dialectique (A dialektikus ész kritikája) kétségtelenül a lukácsi ontológia mellett említhető vállalkozás. Emellett Sartre különböző politikai állásfoglalásai az
akkori világrend furcsa lázmérői is voltak. Továbbá, az ún. reformmarxizmus vagy
euromarxizmus sem elhanyagolható tényező. Habár elméleti teljesítménye elenyésző,
szerepe a létezett szocializmusok lebontásában fontos volt. Bretter György is idesorolta
magát, ideológiakritikusként a marxizmus önfelszámolásaként tekintett munkásságára.
Említhetjük aztán a marxizálók vagy marxológusok különböző szerzőit és irányzatait,
akik mind beletartozhatnának a Kiss Endre által oly szisztematikusan fejlesztett és pártolt tipológiákba.
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Autonóm akcióművészet

Az erdélyi magyar képzőművészet iránt érdeklődő közönség, műértők és
műélvezők egyaránt azt tapasztalhatták az utóbbi időben, hogy elérkezett a
mélyebb elméleti-esztétikai önértés és önértékelés ideje egy, a hetvenes
években indult markáns alkotónemzedék számára is. Megvan erre a gondolati igény, hiszen posztmodern korunk képzőművészetében fogalom és
eszme, kogníció és koncepció folyamatainak középponti szerepe van. Ennek az önértési és önértékelési perspektívának felelnek meg a középnemzedék jeles művészeinek (egyben teoretikusoknak és egyetemi tanároknak)
azok a munkái, amelyek a képzőművészeti műfajok gyakran egymásnak is
ellentmondó értelmezéseit megpróbálják (jelentős elméleti hozadékkal és
sikerrel) egységes keretben, összefüggésrendszerben elhelyezni, rendszerezni. Ez nem azért jelentős vállakozás, mert valamilyen statikus taxonómia
mindig is fontos a jelenségvilág értelmezésében, hanem főleg azért, mert
eleven gondolati folyamatok vektorainak a rendszerére mutat rá, a továbbgondolást segíti elő. Az idevágó művek sorából most kettőt emelünk ki,
Antik Sándor egyik tanulmányát (Erdélyi művészeti szellemiség és intézményfejlesztés),1 valamint Ujvárossy László jelentős összegző munkáját
(Progresszív kortárs művészeti törekvések Nagyváradon a nyolcvanas években).2 Itt jegyezzük meg, hogy az utóbbi évtizedek magyar képzőművészetében a szinkrón elméletalkotás is fellelhető, például a korszakos jelentőségű Erdély Miklós munkásságában, aki közismerten, úttörő akcióművész
is volt.
Ebbe a sorba és összefüggésrendszerbe illeszkedik Ütő Gusztáv könyve
is, amely az erdélyi akcióművészet összefüggő kritikai értékelését végzi el,
térben, időben, politikában és a képzőművészeti esztétikában. Ez utóbbi
azért is nagyon fontos, mert a képzőművészeti esztétika vitái és ellentmon-

1 Az írás alapját képező előadás a nagyváradi PKE-n hangzott el 2013. március
1-jén, az Erdélyi Művészeti Központ Időszerűség és tudományos rang című jubileumi
tudományos konferenciáján.
2 Ujvárossy László: Progresszív kortárs művészeti törekvések Nagyváradon a nyolcvanas években. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2009.
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dásos beállításai és értékelései, egy bizonyos fogalmi tisztázatlanság az egyes
műfaji jelenségeket illetően még inkább felfokozták a posztmodernre
amúgy is jellemző fragmentumjelleget, amely alkalmasint a folyamatos és
termékeny gondolkodás és konceptivitás gátja lehet (nem állítjuk, hogy
feltétlenül az). Egy adott pillanatban meg kell tudni haladni azt a helyzetet,
hogy az egyes jelenségekről ez is meg az is állítható, de még egy harmadik
is – a tárgy megfoghatatlanná, esetlegessé, légiessé válik. Képzőművészetesztétikai deskriptív fogalmakból pedig sok van: neoavantgárd, land art,
environment, performansz, concept art, body art és végül vagy talán a legeslegelején, akcióművészet. Mindezeket a bizonyos értelemben egymást is átfedő konceptusokat kell egységes perspektívába szervezni, hogy az
öszefüggő értékelésnek keretet adhassunk. Ütő Gusztáv a legátfogóbb akcióművészet-konceptus mellett döntött és ezzel meghatározta elméleti diskurzusának középponti instrumentális elemét, amelyet az erdélyi magyar
képzőművészet egyik markáns vonulatának, kibontakozásának a perspektivikus lehetőségeként határozott meg.
„Számomra az akcióművészet – így szól Ütő Gusztáv definíciója – térben és időben zajló cselekmény (mozgás), amely
hangzó és vizuális közeget produkál, s ezeket a szerző anyagok
és technikák segítségével, illetve a közönség bevonásával, vagy
anélkül valósít meg, és esetenként dokumentálja is.”

Ez a mozgás természetesen nemcsak az elvont mozgás cselekménye, hanem testhez, testekhez kapcsolódik, és ez lényeges összetevő. Részben a
percepcióban megvalósuló hatásmechanizmust is magyarázza: biológiai
konstitúciónk olyan, hogy az ismeretlen testi mozgásokat azonnal
receptáljuk, és megpróbálunk nekik – nem is tudatosan – használati értéket tulajdonítani. Különösen a különböző kortárs fenomenológiák hangsúlyozzák azt az álláspontot, mely szerint a világban való létünk minden
perceptív, cselekvési és társadalmi viszonyrendszere egész testi összefüggés,
az általános önelhelyezés szerve is a test.3

3 Hadd hivatkozhassunk itt két kiemelkedően fontos szerzőre. Bernhard Waldenfelsnek két idevágó, klasszikussá vált műve van: Das leibliche Selbst. Suhrkamp,
2000., valamint Findigkeit des Körpers. Nordenstedt, 2004. Nem megkerülhető Michel
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Ütő Gusztáv komplex történeti és politikai összefüggésrendszert állít fel
annak a megmutatására, hogy az akcióművészetnek az erdélyi magyar képzőművészetben megjelenő és kikristályosodó szerepe következménye is a
hetvenes-nyolcvanas évek elnyomó politikai környezetének. A romániai
totalitarista-nacionalista államberendezkedés, a román kommunista párt
által vezetve, kulturális genocídiumot készített elő. (Bizonyos szempontok
szerint én súlyosabbnak ítélem meg az egykori helyzetet, mint a szerző.) A
párt által képviselt művészeti ideológia és irányvonal a nyolcvanas évekre a
végsőkig leegyszerűsödött. A művészetek elé egyetlenegy kizárólagos célt
állítottak, a közös munka nyelvét beszélő, „új”, sokoldalúan fejlett szocialista embernek és építőmunkájának az ábrázolását. Majd amikor kiderült,
hogy ebbe a Gólembe semmiképpen nem lehet művészeti elhihetőséget
lehelni, tovább egyszerűsítettek: az önfeláldozó pártfunkcionáriusnak kellett volna a művészetet tematikusan kitöltő tartalomnak lennie.
Ütő Gusztáv koncepciója szerint, ebben az összefüggésben törvényszerű
volt, hogy a fiatalabb generációkhoz tartozó erdélyi magyar képzőművészek emberi/kisebbségi identitásukat és kulturális hagyományaikat kifejező
környezetük felé fordultak, és annak védelmében és fenntartására dolgoztak ki kulturális-művészeti magatartásmintákat és kommunikációs lehetőségeket. Eredetileg az akcióművészek titokzatos és marginális terekben rejtőztek, később azonban – a lehetőségek mértékében – különböző tematikus
megközelítésekkel igyekeztek a központi, látható terekben helyet foglalni
(ez már inkább a kilencvenes évekre esik). Az akcióművészet mozgalomszerűvé, stratégiai koncepcióval rendelkező kibontakozássá változott. (Ennek
a sepsiszentgyörgyi megvalósulásában Baász Imre és Ütő Gusztáv játszottak
kulcsszerepet.) A szerző figyelem reméltó meghatározása szerint az erdélyi
akcióművészetnek „utóvéd”-jellege van, és leginkább értékvédő jellegű.
(Ha van avantgárd, miért ne lehetne ariergarde 4 is? De ne az olcsó, ám
tartalom nélküli fekvés mellett álljunk meg, hanem figyeljünk annak valóságos tartalmára: az erdélyi akcióművészet követ valamit. Mit? Természetesen európai mintákat, abba ágyazódik, de követi és beteljesíti – főleg – a
saját elmulasztott lehetőségeit. Ebben az értelemben indokolt tehát ez az
esztétikai felcímkézés.)
Henry régebbi szintézise: Philosophy et phénoménologie du corps, 1965. Mindkét szerző
nagyon fontos könyveket szentelt a képnek, a képzőművészeti képnek is.
4 Mellesleg ez a román képzőművészeti irodalomban is használatos terminus.
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A szerző feltérképezi a hálózatot, azaz az akcióművészeti központokat, és
megnevezi azok sajátosságait is. A temesvári 111, a Sigma, a MAMÜ és az
AnnaArt kibontakozásukban immár manifesztté vált társadalmi és kulturális igényeket tudtak kielégíteni, és ez döntően fontos evolúciós kérdés, hiszen társadalmi elismertség nélkül érdekes kísérleti színfoltként maradtak
volna meg csupán. Megtörtént tehát a legfontosabb: az erdélyi akcióművészet elnyerte közösségi támogatottságát (közönségét), és ezzel kapcsolatban
esztétikai autonómiáját. Most már csak ennek az esztétikumnak a rendszeres fogalmi struktúráját kellene megalkotni. Ami természetesen más lesz,
mint a hagyományos transzilván festészeti kánonok természete. (Nagy
horderejű és fontos, termékeny kérdés az is, ahogyan ennek az alkotónemzedéknek a képviselői a transzilván festészeti kánont megítélik, és ahhoz
viszonyulnak.)
Ütő Gusztáv könyvének legterjedelmesebb, lebilincselően gazdag és színes részét természetesen azok a fejezetek jelentik, amelyekben az akcióművészeti eseménytörténetet állítja össze, a teljes jelenséget dokumentálja és
elemzi, a kapcsolattörténeti összefüggéseket tisztázva. Külön erénye az
egyes képzőművészek teljesítményének tematikus és elméleti bemutatása és
elemzése. Mindvégig érezzük az odafigyelés mélységét, gondosságát, a művészeti üzenet helyes felfogásának és megértésének, torzulásmentes közvetítésének a tétjét.
A Szent Anna-tónál megszervezett AnnaART kibontakozása a kilencvenes évekre esett, a romániai átmenet (posztszocialista tranzíció) zavaros
éveire. Végül is és valóban sikerült megmutatnia az erdélyi akcióművészet
sajátos identitáskereső (és megtaláló, fenntartó), az identitáselemek mellett
optáló, sokoldalú tematikus arculatrendszerét. Utóvédként igazolta magát
visszafelé is az elmúlt időben, éppen tíz esztendeig bizonyított (amennyi a
nyolcvanas éveket kellett volna, hogy kitöltse). Ebben a művészeti mozgalomban Ütő Gusztávnak döntő szervezői szerepe is volt. Ez a szerep kissé el
is fedi a másikat, Ütő Gusztávnak, a jeles erdélyi akcióművésznek a saját
munkásságát, amely nem kevésbé volt jelentős és önmagánál is több: arculatformáló jellegű. Ezt a méltatást nyilván majd másnak kell elvégeznie.
Meggyőződésünk, hogy Ütő Gusztáv esztétikai rendszerkísérletében egy
dokumentációs jellegében is jelentős szintézist alkotott, amelynek majd
fontos helye és szerepe lesz a további viták/elméleti artikulációs megközelítések terében is.
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A kötetben közölt tanulmányok első
megjelenése
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